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

โซน C : สัตว์เลี้ยง/อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง  
บริเวณทางเดินเท้าด้านหน้าอาคารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

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

นิติบุคคลชื่อ (บริษัท/หา้งร้าน)............................................................................................................................................................ 
สถานที่ติดต่อ : บ้านเลขที่.................................ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.. .............................โทรศัพท์......................................โทรสาร...........................E-Mail.............................. 
ชื่อร้าน........................................................................................................ 

๒.    ประเภทสินค้าที่น ามาจ าหน่าย ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
 ………........................................................................................................................................................................................................................................ 

  ………........................................................................................................................................................................................................................................ 
๓.   ค่าใช้จา่ยในการเข้ารวมจ าหนา่ยสนิค้าในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” ปี ๒๕๖๑  ข้าพเจ้ามีความต้องการ 

 ๓.๑   ค่าใช้พื้นที่ (ขนาดพื้นที ่๑ ล็อค กวา้งประมาณ ๓ เมตร ลึกประมาณ ๓ เมตร กรณีพื้นที่พิเศษจะต้องจองตามที่มหาวิทยาลยัฯก าหนด) 
 จ านวน ๑ ล็อค เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท  จ านวน ๒ ล็อค เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท

๓.๒    ค่าสาธารณูปโภค( ไฟฟ้า) เพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑๐ – ๕๐๐   วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๕๐๐    บาทตลอดงาน   ๕๐๑ – ๑,๐๐๐     วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทตลอดงาน 
 ๑,๐๐๑ - ๒,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทตลอดงาน   ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐   วัตต ์เหมาจา่ยเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทตลอดงาน

๓.๓ ค่าสมัคร  ๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น.................................................บาท 
 ช าระเงินโดย  เงินสด     หรือ  แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม  “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์”
๔.เอกสารสารประกอบการสมัคร 
 ใบสมัคร  ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกของผูย้ื่น ขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๑ รูป
 รูปถ่ายสินค้าที่จะจ าหนา่ยให้ครบทกุรายการ
 หนังสือรับรองคุณภาพสัตว์เล้ียงและสินค้า
 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถปุระสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล)
 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป ์จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล)
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจของนิตบิุคคล)
 ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีนิติบุคคล)
 ใบอนุญาตขายสินค้าลขิสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า)

      ข้าพเจา้ได้อ่านและเขา้ใจข้อก าหนดและเง่ือนไขการขอใช้พื้นที่เพื่อรว่มงานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ป ี๒๕๖๑ 
เป็นอย่างด ีจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน  

ลงชื่อ…………………………………………….……………………….……..ผู้จองพื้นที ่
    (……………………..…………………………………………………….) 
 วันที่…………………………………………….…………………… 

หมายเหต ุ:  กรุณากรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการจองพื้นที่ 
 หากพบว่าหลักฐานทีย่ื่นไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร 

๑. ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
ได้ตรวจเอกสารแล้ว 

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

๒.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ 
เล่มท่ี.................เลขท่ี...........ลงวันท่ี...................... 

ลงชื่อ…………….……………..…..ผู้รับเงิน 
(..........................................) 

๒.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ 
เลม่ท่ี.................เลขท่ี...........ลงวันท่ี..................... 

ลงชื่อ…………….……………..…..ผู้รับเงิน 
(..........................................) 

ติดรูปถ่ายผูส้มัคร 
ขนาด ๑ นิ้ว 

หมายเลขล็อค 

C………



 เงื่อนไขว่าด้วยการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้า งาน“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑ 
วันที ่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

   โซน C : สัตว์เลี้ยง/อุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง 
    บริเวณทางเดินเท้าอาคารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 

    ****************************** 
๑. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องจ าหน่ายสินค้าตามรายการที่แจ้งและได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น  ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวข้างต้นต้องมีหนังสือรับรอง
คุณภาพสัตว์เล้ียงและสินค้าที่ได้มา/จ าหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า หากถูกด าเนินคดี
ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดของผู้ใช้พื้นที่ทุกกรณี 

๒.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องติดชื่อร้านพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แสดงให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบได้ 
๓.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่โอนสิทธิ์หรือแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นใช้ในพื้นที่แสดงสินค้าให้กับผู้อื่นท าการจ าหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 
๔.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลา 
๕.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดสินค้าที่น ามาจ าหน่ายได้เพียงในแนวเต็นท์หรือแนวแสลนเท่านั้นห้ามล้ าออกมานอกเต็นท์หรือนอกแสลน ซ่ึงจะเป็นการกีดขวาง 
การจราจร ห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์หรือแสลน ห้ามกางร่มหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
๖.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้ที่อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและทรัพย์สินของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเปิดหลังคาเต็นท์ ตัดแสลน ม้วนแสลนที่กั้นด้านหลังขึ้นเป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตลาดนัดเป็นกรณี ๆ ไป 
๗.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในระหว่างการจอง 
พื้นที่และในช่วงวันงานแสดงสินค้า 
๘.   พื้นที่ ๑ ล็อคจะมีดวงไฟให้เพียง ๑ ดวงเท่านั้น หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มต้องน ามาเพิ่มเองและช าระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ดังนี้ 
(๑.)   ๑๐ – ๕๐๐        วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๕๐๐    บาทตลอดงาน  (๒.)  ๕๐๑ – ๑,๐๐๐     วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทตลอดงาน(๓.)   ๑,๐๐๑ 
- ๒,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทตลอดงาน  (๔.)  ๒,๐๐๑ - ๕,๐๐๐   วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทตลอดงาน 
๙.  ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดร้านในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ก่อนก าหนดการต้อง 
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯก่อนและส่งมอบพื้นที่คืนภายในวันที่ ๓๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๔.๐๐ น 
๑๐. ในระหว่างงานการแสดงสินค้าถ้าเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติ อัคคีภัย หรือถูกท าลาย ด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและ 
ทรัพย์สิน หากซ่ึงความเสียหายที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เ กิดจากเหตุดังกล่าว จาก 
มหาวิทยาลัยฯ ได้ทั้งสิ้น 
๑๑. การด าเนินการเมื่อผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืนเง่ือนไข ครั้งที่ ๑ ด าเนินการตักเตือนด้วยวาจา ๑ ครั้ง ครั้งที่ ๒ เมื่อฝ่ายตลาดนัดฯตรวจสอบพื้นที่ พบว่าผู้ได้สิทธิ์ 
ในพื้นที่ฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ก าหนดฝ่ายตลาดนัดฯจะด าเนินการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร ๑ ครั้ง ครัง้ที่ ๓ หากผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยังมิได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนดเป็นคร้ังที่ ๒ ฝ่ายตลาดนัดฯจักบอกยกเลิกการใช้พื้นที่  
๑๒. หลังจากที่ฝ่ายตลาดนัดฯยกเลิกการใช้พื้นที่ตามข้อ ๑๑ ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ฝ่ายตลาดนัดฯภายในเวลาที่ก าหนด ซ่ึงฝ่ายตลาดนัดฯ 
มีสิทธิ์เข้าครอบครองพื้นที่ได้โดยพลันและฝ่ายตลาดนัดฯมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายและผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดฯทรงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้ 
พื้นที่ และมีสิทธิ์ริบบรรดาเงินใดๆ ที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้แล้วและผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องด าเนินการขนย้ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) 
ออกจากพื้นที่ด้วยตนเองภายในวันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายตลาดนัดฯในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ ไม่ด าเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่จ าหน่ายสินค้าผู้ได้สิทธิ์ 
ในพื้นที่จะยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดฯด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 
๑๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๑๔. มหาวิทยาลัยฯห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯภายในงาน 
๑๕.การพิจารณาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สุด 

   ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแสดงและจ าหน่ายสินค้างาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”  ปี ๒๕๖๑ทุกประการจึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

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



โซน C : ดั่งดวงยี่หวา  ( สัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ ) 
บริเวณทางเดินเท้าอาคารกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม (ตามแผนผังแนบท้าย) 

๑.  รายละเอียดพื้นที่โซน C : ดั่งดวงยี่หวา   
-    ขนาดพื้นท่ีโดยประมาณ กว้าง ๓ เมตร ลึก ๓ เมตร 
-    อัตราค่าใช้พื้นที ่
     ๑.  ล็อคปกตริาคาล็อคละ ๑๘,๐๐๐ บาท 
     ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถเลือกจองพื้นที่ปกติได้ไม่เกิน ๒ ล็อค 

๒.  เงื่อนไข 
๑) สินค้าที่จะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด 
๒) ผู้สนใจขอใช้พื้นท่ีจะต้องรับประกันสินค้า  ๑๕ วันหลังจากจ าหน่าย 
๓) ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยภายในงาน 

๓.  ก าหนดการจองพื้นที่   
วันท่ี ๗  มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มลงทะเบียนต้ังแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.และจับสลากต้ังแต่เวลาประมาณ 
๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ส านักงานทรัพย์สิน ชั้น ๑ อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
หมายเหต ุ หากพบว่าพื้นท่ีภายในงานฯถูกจองเต็มจนหมดก่อนครบระยะเวลาก าหนด มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ปิด 
การเลือกจองพื้นท่ีภายในงานฯก่อนครบระยะเวลาท่ีก าหนด 

๔.  วิธีการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการแสดงและจ าหน่ายสินค้า 
๑) ตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อยตามเงื่อนไขของแต่ละโซน 
๒) ลงทะเบียนและรับคูปองจับสลาก โดยจะเริ่มจับสลากในเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. 
๓) เลือกจองพื้นท่ีตามแผนผังและน าเอกสารใบน าฝากไปช าระเงินค่าใช้พื้นท่ีและค่าสมัคร ๕๐๐ บาท ท่ีธนาคารทหารไทย 
จ ากัด แล้วน าส าเนาใบน าฝาก (pay-in) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับสมัครภายในวันท่ียื่นใบสมัครเพื่อ 
ออกใบเสร็จรับเงิน 

๕.  คุณสมบัติของผู้ยื่นโซน C 
ผู้ยื่นจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด 
ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น และสินค้าท่ีจะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจดทะเบียน หรือจด
ทะเบียนการค้า 

๖.  เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที ่
๑. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกของผู้ยื่น จ านวน ๑ รูป  
๓. รูปถ่ายสินค้าท่ีจะจ าหน่าย และ/หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์สินค้า  
๔. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 



๕. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
๖. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจ)  
๗. ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๘. ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 
หมายเหต ุ เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอใช้พื้นท่ี มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 


