
 

 

 

 
 

ใบสมัครการเข้าร่วมงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑ 
วันที่  ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                 โซน J: สุดรัญจวนใจ (สวนสนุก) บริเวณด้านหลังส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

*********************************** 
๑.   บุคคลธรรมดาช่ือ (นาย,น.ส.,นาง).............................................................................................................................................................................. 

นิติบุคคลช่ือ (บริษัท/ห้างร้าน).................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดต่อ : บ้านเลขท่ี..............................ถนน.................................. ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์...................โทรศัพท์....................................โทรสาร...........................E-Mail............................................. 

๒.    รายการกิจกรรม (พร้อมแนบรูปแบบ)................................................................................................................................................................. ..................... 
   ............................................................................................................................. ......................................................................................................................... 
   ............................................................................................................................. .........................................................................................................................  
๓.   ค่าใช้พื้นทีใ่นการเข้ารวมจ าหน่ายสินค้าในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑ ขั้นต่ าไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท   
   ข้าพเจ้าขอเสนอค่าเช่าพ้ืนท่ี เป็นจ านวนเงิน.......................................................บาท (............................................................................................) 
   สิทธิประโยชน์ อื่น ๆ ................................................................................................................................................................... ................................. 
 ............................................................................................................................. ...................................................................................... ....................................... 
 ............................................................................................................................. ...................................................................................... ....................................... 

๓.๒ ค่าสาธารณูปโภค(ไฟฟ้า)เหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท ตลอดงาน  
๓.๓  ค่าสมัคร  ๕๐๐ บาท                              รวมเป็นเงินจ านวนท้ังสิ้น.................................................บาท 

      ช าระเงินโดย          เงินสด     หรือ        แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม  “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร”์           
๔.  เอกสารสารประกอบการสมัคร 
  ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายผูย้ื่น ขนาด ๑ นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก จ านวน ๑ รูป 
  ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
  ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
  หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง(กรณมีอบอ านาจของนิติบุคคล)  
             รูปแบบการบริหารจัดการพื้นที ่
  รูปถ่ายเครื่องเล่นและกิจกรรมรวมสวนสนุก ทั้งนี้ ขนาดรูปถ่ายสินค้าจะต้องเป็นไปตามตัวอยา่งที่ก าหนดแนบท้าย 
  เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ 
 
       ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเง่ือนไขการขอใช้พื้นที่เพ่ือร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”  
ปี ๒๕๖๑ เป็นอย่างด ีจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
  
       ลงช่ือ…………………………………………….……………………….……..ผู้จองพื้นที ่

               (……………………..…………………………………………………….)  
                                      วันท่ี…………………………………………….…………………… 
 

หมายเหตุ :  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการจองพื้นที่  
                      หากพบว่าหลักฐานท่ียื่นไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลยัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่ับสมัคร 
 

๑.ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
ได้ตรวจเอกสารแล้ว 

 
 
 

ลงชื่อ…………….……………..…..ผู้ตรวจ 
(......................................) 

๒.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พ้ืนที่ 
ได้รับช าระเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่แล้ว 

เล่มที่................เลขท่ี...............ลงวันท่ี...................... 
    ลงช่ือ…………….……………..…..ผู้รับเงิน                         

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

 
หน้าหลัง  

หมายเลขล็อค 

J……………… 

 

ติดรูปถ่าย
ผู้สมคัร 

ขนาด ๑ นิ้ว 
 



 
 
 
 

 
เง่ือนไขว่าด้วยการเข้าร่วมงาน“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑ 

วันที ่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โซน J: สุดรัญจวนใจ (สวนสนกุ) บริเวณด้านหลังส านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

 
****************************** 

๑. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องจัดกิจกรรมตามรายการที่แจ้งและได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯเท่าน้ัน  ทั้งน้ี ต้องถูกต้องตามกฎหมาย ไม่
ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการค้า หากถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบและไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดของผู้ใช้พื้นที่ทุกกรณี 

๒.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องติดชื่อร้านพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แสดงให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบได้ 
๓.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่โอนสิทธิ์หรือแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นใช้ในพื้นที่แสดงสินค้าให้กับผู้อื่นท าการจ าหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 
๔.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลา 
๕.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดกิจกรรมได้เพียงในแนวเต็นท์หรือแนวแสลนเท่านั้นห้ามล้ าออกมานอกเต็นท์หรือนอกแสลน ซ่ึงจะเป็นการกีดขวาง
การจราจร ห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์หรือแสลน ห้ามกางร่มหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
๖.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้ที่อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไ ปจากเดิมและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเปิดหลังคาเต็นท์ ตัดแสลน ม้วนแสลนที่กั้นด้านหลังขึ้นเป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตลาด
นัดเป็นกรณี ๆ ไป 
๗.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบเรียบร้อยใน
ระหว่างการจองพื้นที่และในช่วงวันงานแสดงสินค้า และต้องควบคุมการใช้เสียงไม่ดังจนเกินไป 
๘.   ค่าสาธารณูปโภค เหมาจ่าย ๕,๐๐๐ บาท 
๙.  ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดร้านในวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ก่อน
ก าหนดการต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯก่อนและส่งมอบพื้นที่คืนภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น 
๑๐. ในระหว่างงานการแสดงสินค้าถ้าเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ อัคคีภัย หรือถูกท าลาย ด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สิน หากซ่ึงความเสียหายที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจาก
เหตุดังกล่าว จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ทั้งสิ้น 
๑๑. การด าเนินการเมื่อผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืนเงื่อนไข คร้ังที่ ๑ ด าเนินการตักเตือนด้วยวาจา ๑ คร้ัง คร้ังที่ ๒ เมื่อฝ่ายตลาดนัดฯตรวจสอบพื้นที่ 
พบว่าผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดฝ่ายตลาดนัดฯจะด าเนินการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร ๑ คร้ัง คร้ังที่ ๓ หากผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยัง
มิได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดเป็นคร้ังที่ ๒ ฝ่ายตลาดนัดฯจักบอกยกเลิกการใช้พื้นที่  
๑๒. หลังจากที่ฝ่ายตลาดนัดฯยกเลิกการใช้พื้นที่ตามข้อ ๑๑ ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ฝ่ายตลาดนัดฯภายในเวลาที่ก าหนด ซ่ึง
ฝ่ายตลาดนัดฯมีสิทธิ์เข้าครอบครองพื้นที่ได้โดยพลันและฝ่ายตลาดนัดฯมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายและผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดฯทรงไว้
ซ่ึงสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ และมีสิทธิ์ริบบรรดาเงินใดๆ ที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้ แล้วและผู้ได้สิทธิ์ใน
พื้นที่ต้องด าเนินการขนย้ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) ออกจากพื้นที่ด้วยตนเองภายในวันที่ได้รั บแจ้งจากฝ่ายตลาดนัดฯในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ ไม่
ด าเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่จ าหน่ายสินค้าผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดฯด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 
๑๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๑๔. มหาวิทยาลัยฯห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯภายในงาน 

 ๑๕. การพิจารณาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สุด 
                     ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแสดงและจ าหน่ายสินค้างาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑ 
ทุกประการจึงลงลายมือชือ่ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
ลงชื่อ......................................................................ผู้จองพื้นที่ 
      (......................................................................) 
      วันที่................................................................ 



1 
 

 
 
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรขอใช้พ้ืนที่เพ่ือร่วมแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำใน 
งำน “เพื่อนพ่ึง (ภำฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

******************* 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์งาน “เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า 
“ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์” มีความประสงค์เปิดให้ใช้พ้ืนที่เพ่ือร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) 
เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑  โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 

โซน J : สุดรัญจวนใจ (สวนสนุก) 
บริเวณด้ำนหลังส ำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมกำรเกษตร 

 

รำยละเอียดพื้นที่โซน J  
ขนาดพ้ืนที่บริเวณด้านหลังส านักพิพิธภัณฑ์โดยประมาณ ๑,๐๐๐  ตารางเมตร (๑๐ เมตร x ๑๐๐ เมตร)  
เสนออัตราค่าใช้พื้นที่ขั้นต่ า ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 

เงื่อนไข  
 ๑.ภายหลังจากการได้รับการพิจารณาคัดเลือกแล้ว ผู้ได้สิทธิ์จะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตตามระเบียบปฏิบัติใน
การยื่นค ารองและการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตามพระราชบัญญัติควบคุมการ
โฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 
 ๒.ห้ามมิให้ใช้พ้ืนที่จัดงานโซนสวนสนุกเป็นที่พักอาศัยของผู้ได้สิทธิ แต่อนุญาตให้มีตัวแทน/พนักงานอยู่ดูแลความ
ปลอดภัยในเวลากลางคืนได้ไม่เกิน ๓ คน 
 ๓.ให้เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. จนถึงเวลา ๒๓.๐๐ น. 
 ๔.ห้ามกิจกรรมที่ร่วมสนุกเป็นไปในลักษณะการพนัน  
 ๕.ผู้ได้สิทธิ์จะต้องติดตั้งไฟประดับในระหว่างการจัดงานบริเวณประตู ๓ งามวงศ์วานและประตูวิภาวดีรังสิต 
 

วิธีกำรได้มำซึ่งสิทธิ์ในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ 
 ใช้วิธีการพิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ๑.  รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
 ๒.  ความเหมาะสมของเครื่องเล่นและกิจกรรมร่วมสนุก 
 ๓.  คุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เครื่องเล่นทุกชนิดต้องแข็งแรงและใหม่ 
 ๔.  สิทธิประโยชน์ที่ยื่นเสนอ 
 ๕.  ความหลากหลายของเครื่องเล่นและกิจกรรมร่วมสนุก 
 ๖.  ประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ 
 

หมำยเหตุ  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมิได้พิจารณาจากการยื่นสิทธิประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้สนใจเสนอ หากแตจ่ะพิจารณารูปแบบใน 
การจัดงาน  มาตรฐานและความปลอดภัยของเครื่องเล่น ประสบการณ์การออกงานต่างๆ    
 

ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรยื่นใบสมัครและเลือกจองพื้นที่   
ก าหนดให้ยื่นใบสมัครตั้งแตว่ันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ส านักงานทรัพย์สิน ชั้น ๒  
อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คุณสมบัติของผู้ย่ืนโซน J : สุดรัญจวนใจ(สวนสนุก) 
ผู้ยื่นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด  
ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น และสินค้าที่จะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน 
 
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอใช้พื้นที่ 

๑. ใบสมัคร 
๒. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๓. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ไม่สวมหมวก จ านวน ๑ รูป 
๔. รูปถ่ายสินค้าที่จะจ าหน่าย และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธส์ินค้า 
๓. ส าเนาหนังสือจดทะเบยีนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
๔. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
๕  ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจ)   
๖. ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีนิตบิุคคล) 
๗. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานตา่งๆ (ถ้ามี) 
 

หมำยเหตุ  เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

ประกำศผลกำรพิจำรณำ 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ และให้ช าระเงินค่าใช้พื้นที่ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ทั้งนี้ผู้ได้สิทธิ์สามารถเข้าพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 


