
 

 

 

 

ใบสมัครการเข้าร่วมงาน “เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์  ปี ๒๕๖๑ 
วันที ่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โซน F : พรนับพรรณ (ต้นไม้ เคร่ืองจักรกลการเกษตรและของตกแต่งบ้านและสวน) 
บริเวณด้านข้างส านักพิพิธภัณฑฝ่ั์งถนนงามวงศ์วาน 

-----------------------------------------------------  
๑.   ช่ือ (บุคคล/บริษัท/ห้างร้าน)................................................................................................................................................................................. 

สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี.........................ถนน.................................. ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด.................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศัพท์..............................แฟกซ์..........................E-Mail............................................... 

๒.   ประเภทสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย  
      ๑..................................................................................๒..........................................................................๓.......................................................... 
      ๔......................................................๕..............................................................๖...........................................................๗.................................... 
๓.   ค่าใช้พื้นทีใ่นการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๖๑ ช าระเงินโดย   เงินสด  หรือ    แคชเชียร์เช็คสั่ง
จ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
      ๓.๑ ค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ (ขนาดพื้นท่ี ๑ ล็อค กว้างประมาณ ๓ เมตรลึกประมาณ ๓ เมตร)  
   ค่าสมัคร  ๕๐๐ บาท - ค่าใช้พื้นที ่  พื้นทีร่าคาล็อคละ ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน...............ล็อค เป็นเงินจ านวน...............................บาท 
      ๓.๒  ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) บางส่วนเพิ่มเตมิ ดังนี ้

 ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ วัตต์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๕๑ – ๑,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทตลอดทั้งงาน 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทตลอดทั้งงาน 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๒,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทตลอดทั้งงาน 
  ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ วัตต์ขึ้นไป เหมาจ่ายโดยพิจารณาเป็นรายกรณี   เป็นเงิน...........................................บาทตลอดทั้งงาน 

 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..................................................บาท 
๔.    เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่ 

 ใบสมัคร    ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก จ านวน ๑ รูป                       
 รูปถ่ายสินค้าท่ีจะจ าหน่าย และ/หรือเอกสารประชาสมัพันธ์สินค้า  
 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณมีอบอ านาจ)   
 ส าเนาหนังสือรบัรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
 ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 
 ใบอนุญาตจ าหน่ายเมลด็พันธ์ุ ปุ๋ย หรือครอบครองวัตถุอันตราย (กรณีจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย วัตถุอันตราย) 

       ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเง่ือนไขการขอใช้พื้นที่เพ่ือร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ปี 
๒๕๖๑   เป็นอย่างดี   จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน      

 
ลงช่ือ……………………………………….……..ผู้จองพื้นที่ 

           (……………………………………………….)    
                                                       วันท่ี…………………………………….………… 
    หมายเหตุ :  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการจองพื้นที่  
                      หากพบว่าหลักฐานท่ียื่นไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลยัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับสมัคร 

๑. ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
ได้ตรวจเอกสารแล้ว 

 
ลงช่ือ…………….……………..…..ผู้ตรวจ 

(......................................) 

๒.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พ้ืนที่ 
 

ได้รับช าระเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่แล้วเล่มที่.................เลขท่ี........... 
ลงวันท่ี...................... 
 

ลงช่ือ…………….……………..…..ผู้รับเงิน 
(..........................................) 

 หน้า ๒  

หมายเลขล็อค 
F……………… 

 

ติดรูปถ่าย
ผู้สมคัร 

ขนาด ๑ นิ้ว 
 



                                                                               
 

 

 

 

 
เง่ือนไขว่าด้วยการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ)” เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๖๑ 

วันที ่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โซน F : พรนับพรรณ บริเวณด้านข้างส านกัพิพิธภัณฑ์ฝ่ังถนนงามวงศ์วาน 

....................................................................... 
๑. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นท่ีจะต้องจ าหน่ายสินค้าตามรายการที่แจ้งและได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวข้างต้นต้องได้มา
ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถน ามาจ าหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
๒. ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ต้องติดช่ือร้านพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แสดงให้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบได้ 
๓. ห้ามผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่โอนสิทธ์ิหรือแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นใช้ในพื้นที่แสดงสินค้าให้กับผู้อื่นท าการจ าหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 
๔. ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลา 
๕. ขอความร่วมมือผู้ใช้สิทธ์ิงดใช้โฟมและน ากล่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทน 
๖. ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่สามารถจัดสินค้าท่ีน ามาจ าหน่ายได้เพียงในแนวเต็นท์หรือแนวแสลนเท่านั้นห้ามล้ าออกมานอกเต็นท์หรือนอกแสลน ซึ่งจะเป็น
การกีดขวางการจราจร ห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์หรือแสลน ห้ามติดป้ายโฆษณาบนแสลน ห้ามกางร่มหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
๗. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้ที่อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไ ปจากเดิมและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น เปิดหลังคาเต็นท์ ตัดแสลน ม้วนแสลนท่ีกั้นด้านหลังขึ้นเป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตลาด
นัดเป็นกรณี ๆ ไป 
๘. ห้ามผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่หรือผู้อาศัยสิทธิของผู้ได้สทิธ์ิในพื้นที่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไมส่งบเรยีบร้อยในระหวา่ง  
การจองพื้นที่และในช่วงวันงานแสดงสินค้า 
๙. พื้นที่ ๑ ล็อคจะมีดวงไฟให้เพียง ๑ ดวงเท่านั้น หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมต้องน ามาเพิ่มเองโดยใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน ๑๕๐ 
วัตต์ หากเกินก าหนดต้องช าระตามรายละเอียดที่ก าหนดในใบสมัคร  
๑๐. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดร้านในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป  หากมีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ก่อน
ก าหนดการต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯก่อน และส่งมอบพ้ืนท่ีคืนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น. 
๑๑. ในระหว่างงานการแสดงสินค้าถ้าเกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือถูกท าลาย ด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สิน หากซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุดังกล่าว
จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ทั้งสิ้น 
๑๒. การด าเนินการเมื่อผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ฝ่าฝืนเงื่อนไข ครั้งท่ี ๑ จะด าเนินการตักเตือนด้วยวาจา ครั้งท่ี ๒ เมื่อฝ่ายตลาดนัดตรวจสอบพ้ืนท่ี พบว่าผู้
ได้สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ก าหนดฝ่ายตลาดนัดจะด าเนินการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ ๓ หากผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยังมิได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขฝ่ายตลาดนัดจักบอกยกเลิกการใช้พื้นที่ 
๑๓. หลังจากท่ีฝ่ายตลาดนัดยกเลิกการใช้พื้นที่ตามข้อ ๑๑ ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่จะต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ฝ่ายตลาดนัดภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งฝ่าย
ตลาดนัดมีสิทธิ์เข้าครอบครองพื้นที่ได้โดยพลันและฝ่ายตลาดนัดมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย และผู้ได้สิทธิ์ในพื้นท่ียินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิ
ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ และมีสิทธ์ิริบบรรดาเงินใดๆ ที่ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้แล้วและผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ต้อง
ด าเนินการขนย้ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) ออกจากพื้นท่ีด้วยตนเองภายในวันท่ีได้รับแจ้งจากฝ่ายตลาดนัดในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นท่ี ไม่ด าเนินการขนย้าย
ทรัพย์สินออกจากพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้าผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่จะยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 
๑๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
๑๕. ห้ามเคลื่อนย้ายตัวหนอนปูพ้ืนหากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายปรับตัวละ ๕๐๐ บาท 
๑๖. งดการใช้เสียงจากเครื่องกระจายเสียงทุกชนิด 
๑๗. มหาวิทยาลัยฯห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯภายในงาน 
๑๘. ผู้ได้สิทธ์ิจะต้องมีผ้าใบ/สแลนปูทับเส้นทางจักรยาน 
๑๙. การพิจารณาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สดุ 
 ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏบิัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแสดงสินค้างาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” เกษตรแฟร์ ปี ๒๕๖๑ ทุกประการ  

จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลักฐาน   
 
ลงช่ือ......................................................ผูจ้องพื้นที่ 
      (....................................................) 
        ............../................/................ 
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ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรขอใช้พ้ืนที่เพ่ือร่วมแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำใน 

งำน “เพื่อนพ่ึง (ภำฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
******************* 

 คณะอนุกรรมการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์งาน “เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑    ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์” มีความประสงค์เปิดให้ใช้พื้นที่เพ่ือร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน
“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑  โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 

โซน F : พรนับพรรณ (ต้นไม้ เครื่องจักรกลกำรเกษตรและของตกแต่งบ้ำนและสวน) 
บริเวณด้ำนข้ำงส ำนักพิพิธภัณฑ์ฝั่งถนนงำมวงศ์วำน 

จ ำนวนประมำณ ๗๐ ล็อค 
 

รำยละเอียดพื้นทีโ่ซน F 
- ขนาดพื้นท่ีโดยประมาณ กว้าง ๓ เมตร ลึก ๓ เมตร  
- อัตราค่าใช้พื้นทีล่็อคราคาล็อคละ ๑๐,๐๐๐ บาท  
- ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถเลือกจองพื้นที่ได้ไม่เกิน ๔ ล็อค  
- ประเภทสินค้าท่ีจะจ าหน่าย ได้แก่  ของตกแต่งบ้าน เครื่องจักรกลการเกษตร  เทคโนโลยีการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช้ 

ปุ๋ย สารป้องกันก าจัดโรค/แมลงศัตรูพืช วัตถุอันตราย เมล็ดพันธุ์ ผลผลิตทางการเกษตร พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล 
พืชผักสวนครัว วัสดุอุปกรณ์ พันธุ์ไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล พืชผักสวนครัว วัสดุอุปกรณ์ตกแต่งสวน เครื่องมือเครื่องใช้ 
ปุ๋ย วัตถุอันตราย สารป้องกันก าจัดโรค/แมลงศัตรูพืช ท้ังนี้ สินค้าท่ีจะจ าหน่ายต้องได้มาและสามารถจ าหน่ายได้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
 
เงื่อนไข 
๑) สินค้าที่จะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด 
๒) หากมีสินค้าประเภทเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย วัตถุอันตราย จะต้องมีใบอนุญาตจ าหน่ายหรือครอบครองเท่านั้น 
๓) ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงาน 
๔) ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องรับประกันสินค้าเป็นเวลา ๑๕ วัน นับจากวันท่ีจ าหน่ายสินค้า 
 
ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรยื่นใบสมัครและเลือกจองพื้นที่   
วันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มลงทะเบียนต้ังแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.และจบัสลากจองพื้นท่ีโดยจะพิจารณาให้
เหมาะสมกับการจัดแบ่งประเภทสินค้าท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ต้ังแต่เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ส านักงาน
ทรัพย์สิน ชั้น ๑ อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
หมำยเหต ุ หากพบว่าพื้นท่ีภายในงานฯถูกจองเต็มจนหมดก่อนครบระยะเวลาก าหนด มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ปิด 
การเลือกจองพื้นท่ีภายในงานฯก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด 
 
วิธีกำรได้มำซึ่งสิทธิ์ในกำรแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
๑) ตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขของแต่ละโซน 
๒) ลงทะเบียนและรับคูปองจับสลาก โดยจะเริ่มจับสลากในเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. 
๓) จับสลากเลือกจองพื้นท่ีตามแผนผังและน าเอกสารใบน าฝากไป ช าระเงินค่าใช้พื้นที ่และค่าสมัคร ๕๐๐ บาท  
ท่ีธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) แล้วน าส าเนาใบน าฝาก (pay-in) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับสมัคร ภายใน 
วันท่ียื่นใบสมัครเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 
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คุณสมบัติของผู้ยื่นโซน F : พรนับพรรณ (ต้นไม้เครื่องจักรกล) 
บุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วน 
สามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น และสินค้าที่จะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน หรือจดทะเบียนการค้า 
 
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอใช้พื้นที่ 

๑. ใบสมัคร 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก จ านวน ๑ รูป 
๔. รูปถ่ายสินค้าท่ีจะจ าหน่าย และ/หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์สินค้า  
๕. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
๖. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
๗. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจ)   
๘. ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๙. ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 
๑๐. ใบอนุญาตจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย หรือครอบครองวัตถอุันตราย (กรณีจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย วัตถุอันตราย) 
๑๑. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่างๆ (ถ้ามี) 

 
หมำยเหต ุ เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอใช้พื้นท่ี มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 


