
 
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

เรื่อง  รับสมัครผู้ทีฝ่ากจ าหน่ายผลงานศิลปะ 
ครั้งที ่ 1/2561 

                                                                            
                    ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประสงค์จะรับสมัครคณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีความประสงค์จะฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะทุกด้าน ซึ่งมีก าหนดรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

                    ๑. ผู้ย่ืนใบสมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                         1.1 เปน็คณาจารย์ นักศึกษา หรือศิษย์เก่า ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
                         1.2 เปน็เจ้าของผลงานศิลปะที่จะน ามาฝากจ าหน่ายจริง 
                         1.3 เมื่อทางมหาวิทยาลัยคัดเลือกผลงานที่จะจ าหน่ายแล้ว จะต้องท าหนังสือข้อตกลงเพ่ือจ าหน่าย
ผลงานศิลปะ ตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ก าหนด 

                    2. วิธีการฝากจ าหน่ายสินค้า 
                         2.1 คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สามารถยื่น
ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑5 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตามช่องทางได้ ดังนี้ 
                              2.1.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๑ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๙๖ หมู่ ๓ ถ.พุทธมณฑลสาย ๕ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
๗๓๑๗๐ (ในเวลาท าการและเว้นวันหยุดราชการ) หรือ 
                              2.1.2 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานผู้อ านวยการวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 (ในเวลาท าการและ
เว้นวันหยุดราชการ) หรือ 
                              2.1.3 ยื่นใบสมัครที่ครบถ้วน ผ่าน E-Mail ไดท้ี่ klinnien2807@gmail.com  
                         ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://hr.rmutr.ac.th และติดต่อสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒441 6000 ต่อ 2151 ,2155 หรือผ่าน ID LINE : pooh2807   
                         2.2 ผู้สมัครต้องน าหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันสมัคร 
                              1. ใบสมัครที่กรอกข้อความตัวบรรจงเรียบร้อยแล้ว 
                              2. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่เป็นคณาจารย์ และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                              3. ส าเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ฉบับ ในกรณีที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
                              4. หนังสือรับรอง (กบบ.1) ดาว์โหลดได้ที่ http://hr.rmutr.ac.th ให้อาจารย์ประจ าวิทยาลัย
เพาะช่างเป็นผู้ลงนามรับรอง หรือส าเนาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิ จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณทีี ่เป็นศิษย์เก่า 
                              5. หนังสือประเมินราคาสินค้า (กบบ.2) ดาว์โหลดได้ที่ http://hr.rmutr.ac.th ให้อาจารย์ประจ า 
สาขาวิชาที่ผู้สมัครก าลังศึกษาอยู่ หรือผู้สมัครที่จบการศึกษาสาขาวิชานั้นลงนามรับรอง 
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                              6. ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จ านวน 1 ฉบับ 
                              7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 4 รูป 
                              8. ผลงานศิลปะ คือ รูปภาพ  
                                  - รูปถ่ายผลงานศิลปะด้านหน้า ขนาด 8 x 10 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ใช้ในการเสนอขายผลงาน) 
                                  - รูปถ่ายผลงานศิลปะด้านหน้าและหลัง ขนาด 4 x 6 นิ้ว จ านวน 3 ชุด (ใช้ประกอบการเสนอ 
ขายผลงาน) 
                              9. ผลงานศิลปะ คือ อื่น ๆ 
                                  - รูปถ่ายผลงานศิลปะด้านหน้า ขนาด 8 x 10 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ใช้ในการเสนอขายผลงาน) 
                                  - รูปถ่ายผลงานศิลปะด้านหน้า - หลัง , ซ้าย – ขวา , บน – ล่าง ตามแต่เห็นสมควรขนาด 
4 x 6 นิ้ว จ านวน 3 ชุด (ใชป้ระกอบการเสนอขายผลงาน) 

                    3. วิธีการคดัเลือกและเกณฑ์การพิจารณา 
                         3.1 พิจารณาจากความครบถ้วนของเอกสารหลักฐานในการสมัคร 
                         3.2 พิจารณจากความเหมาะสมของสินค้าและราคาสินค้า 

                    หากผู้ฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ตามท่ีระบุไว้ในข้อตกลง มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับสินค้าชิ้นนั้น และด าเนินการทางกฎหมายต่อไป 

                                        ประกาศ  ณ  วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2561          กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์) 
                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
 
 

วรรษชล/ร่าง พิมพ์ ตรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                                                                                
 
 
 
 

ใบสมัครเลขท่ี ……………. 
(โปรดกรอกใบสมัครด้วยตัวบรรจง) 

ใบสมัครผู้ที่จะฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
    ข้อมูลส่วนตัว (กรอกข้อมูลในส่วนนี้ให้ครบถ้วน) 

ชื่อและนามสกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………...................................................................................  
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….............................................................................................
............................................................................................................................. ...................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail Address ……………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน ………………………………..…………………………………………………………………………… 
ออกให้ที่อ าเภอ/เขต ………………………………………………………………….… จังหวัด ………………………………………....….. 
วันเดือนปีที่ออกบัตร ……………………...................................................... หมดอายุ ........................…..………………... 

    ข้อมูลการศึกษา 
ปี พ.ศ. 

สาขาวิชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคงรัตนโกสินทร์ จาก ถึง 

    
  

อาชีพปัจจุบัน ………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

    โปรดระบุความส าเร็จของชิ้นงานที่จะฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะ 
1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    โปรดระบุความส าเร็จของผู้สมัครที่เคยผ่านการแข่งขัน หรือประสบการณ์  
1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) 

1 …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………...... 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………..………..……. 
3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

    บุคคลอ้างอิง 

ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ที่ท างานปัจจุบัน - โทรศัพท์ 
ระบุความสัมพันธ์ 

กับท่าน 

   

 
 
 
 

 
    ข้าพเจ้า................................................................ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
    ราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครผู้ที่จะฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะ ครั้งที่ 1/2561 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15    
    พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2561) 

                    ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่         
    ตรงกับความจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือยกเลิกการฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะได้ทันท ีและตามประมวลกฎหมายอาญา  
    มาตรา 334 ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระท าความผิดฐานลักทรัพย์   
    ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท 
 
         
 
 

                                        ลงชื่อ …………………………………………. ผู้สมัคร 

                    (……….…….………………………...) 
                                        ยื่นใบสมัครวันที่ ………. เดือน ……………….. พ.ศ ………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กบบ1) 
 

หนังสือรับรองของการสมัครผู้ที่ฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะ 
 

เขียนที่ ......................................................... 
วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. ........... 

 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

                    ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................ ................ 
เป็นนักศึกษา/ศิษย์เก่า/พนักงานมหาวิทยาลัย/ข้าราชการ มีความประสงค์ที่ฝากจ าหน่ายผลงานศิลปะ กับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ........./............... ระหว่างวันที่ ........... เดือน .............................  พ.ศ. .................  
ข้าพเจ้าได้ขอยื่น (หลักฐาน) ดังนี้ 
                    1. .......................................................................................................................... ..................................... 
                    2. ...............................................................................................................................................................  
                    3. ................................................................................................................ ............................................... 
                    4. .......................................................................................................................... ..................................... 
                    5. ............................................................................................................................... ................................ 

                    ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือสินค้าของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นส่งมาฝากมหาวิทยาลัยขายแล้ว ปรากฏว่า 
ไม่ใช่ของข้าพเจ้าจริง ให้ด าเนินการทางกฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และระเบียบของมหาวิทยาลัย และข้าพเจ้า
จะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสินค้าฝากขายของข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 

                              ........................................................... 

                              (.........................................................) 
                              ผู้สมคัร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(กบบ2) 
ใบประเมินราคาสินค้า 

 
วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ............ 

 
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
อยู่บ้านเลขท่ี ........................................................................................................................................................................ .  
เจ้าของผลงานศิลปะ ขอประเมินราคาผลงานศิลปะ ชื่อ ………………………………………………………………………………………….. 
 

ล าดับ ผลงาน ราคา จ านวน รวม (ราคา) 
     

รวม    
  
          ราคา ........................................................................................................................ ....................... (อักษร) 
 
 

                                                       ลงชื่อ .......................................................... ผู้เสนอราคา 
                                               (.........................................................) 

 
 
                                                                  ลงชื่อ ..........................................................  
                                                                         (.........................................................) 
                                                                                    ผู้ร่วมตรวจสภาพ    
 
 
   ลงชื่อ ..........................................................  
                                                                         (.........................................................) 
                                                                                    ผู้รับรอง/อาจารย์                                                                                                                       


