
 

 
                                  ใบสมัครการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงาน“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑ 

วันที ่ ๒๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
โซน E ร้อยดาวตะวันเดียว (สนิค้าอุปโภค)  

บริเวณเกาะกลางและทางเดินเท้าต้ังแต่ทางแยกหอหญิง ถึง อาคาร KU BAND 
*********************************** 

๑.   บุคคลธรรมดาชื่อ (นาย,น.ส.,นาง).......................................................................................................... ............................................. 
นิติบุคคลชื่อ (บริษัท/ห้างร้าน)........................................................................................................................................ .................... 
สถานท่ีติดต่อ : บ้านเลขท่ี.................................ถนน........................................ ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................. 
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์...................................................โทรสาร..................................................E-Mail.............................. 

๒.    ประเภทสินค้าท่ีน ามาจ าหน่าย ได้แก่ ๑).......................................................................................๒).................................. .................................................... 
       ๓)..........................................................................................๔)............................... ...........................................๕)...............................................................  
๓.   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑ ช าระเงินโดย         ช าระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  
      ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) Comp.Code : 2592 หรือ    แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
๓.๑ ค่าสมัครและค่าใช้พื้นท่ี (ขนาดพื้นท่ี ๑ ล็อค กว้างประมาณ ๓ เมตรลึกประมาณ ๓ เมตร)  
  - ค่าสมัคร  ๕๐๐ บาท    
 - ค่าใช้พ้ืนท่ี      ล็อคปกต ิ      ราคาล็อคละ ๑๘,๐๐๐ บาท จ านวน.............................ล็อค เป็นเงินจ านวน........................................................บาท 
      ล็อคหัวมุม จุดท่ี .............. : ล็อคท่ี................... เสนอราคาตั้งแต่ ๓๖,๐๐๐.-บาทขึ้นไป เสนอราคา ........................................ บาท  (โปรดระบุราคาท่ีเสนอ)    
๓.๒  ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) บางส่วนเพิ่มเติม ดังน้ี 
        ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน ๑๕๐ วัตต์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
        ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑๕๑ – ๑,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาทตลอดท้ังงาน 
        ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาทตลอดท้ังงาน 
        ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๒,๐๐๑ – ๕,๐๐๐ วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาทตลอดท้ังงาน 
       ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ ๕,๐๐๐ วัตต์ขึ้นไป เหมาจ่ายโดยพิจารณาเป็นรายกรณี   เป็นเงิน...........................................บาทตลอดท้ังงาน 
        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..................................................บาท 
**การสมัครเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ประสงค์จะยื่นสมัคร หากไม่ได้รับการพิจารณามหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี** 

๔.เอกสารประกอบการสมัคร 
          ใบสมัคร  ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง  
              รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกของผู้สมัคร ขนำด ๑ น้ิว จ ำนวน ๑ รูป  
              รูปถ่ายสินค้าท่ีจะจ าหน่าย และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า พร้อมราคาสินค้าแต่ละรายการ       

 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล)  
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล)   
 ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ (กรณีนิติบุคคล) 
 ส าเนาใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 
 ส าเนาใบรับรองคุณภาพ 
 เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 

       ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขการขอใช้พ้ืนท่ีเพื่อร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์” ปี ๒๕๖๑ 
เป็นอย่างดี จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   
       ลงชื่อ…………………………………………….……………………….……..ผู้จองพื้นท่ี 

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

หมายเหตุ :  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการจองพื้นท่ี  
                      หากพบว่าหลักฐานท่ียื่นไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร 
 

 
๑. ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 

ได้ตรวจเอกสารแล้ว 
ลงชื่อ…………….……………..…..ผู้ตรวจ 

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

 
๒.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ 

เล่มท่ี.................เลขท่ี...........ลงวันท่ี...................... 
ลงชื่อ…………….……………..…..ผูร้ับเงิน 

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

 
๓.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ 
เล่มท่ี.................เลขท่ี...........ลงวันท่ี..................... 

ลงชื่อ…………….……………..…..ผูร้ับเงิน 
(..........................................) 

 

หมายเลขล็อค  
E อุปโภค 

.............……………… 

 

ติดรูปถ่าย
ผู้สมคัรขนาด  

๑ นิ้ว 
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๑. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องจ าหน่ายสินค้าตามรายการที่แจ้งและได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯเท่าน้ัน  ทั้งน้ี สินค้าดังกล่าวข้าง ต้นต้อง
ได้มา/จ าหน่ายอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์ เคร่ืองหมายการค้า และต้องมีใบรับประกันคุณภาพ
สินค้า หากถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดของผู้ใช้พื้นที่ทุกกรณี 

๒.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องติดชื่อร้านพร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์แสดงให้ชัดเจนเพื่อตรวจสอบได้ 
๓.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่โอนสิทธิ์หรือแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นใช้ในพื้นที่แสดงสินค้าให้กับผู้อื่นท าการจ าหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 
๔.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลา 
๕.   ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดสินค้าที่น ามาจ าหน่ายได้เพียงในแนวเต็นท์หรือแนวแสลนเท่าน้ันห้ามล้ าออกมานอกเต็นท์หรือนอกแสลน ซ่ึงจะ
เป็นการกีดขวางการจราจร ห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์หรือแสลน ห้ามกางร่มหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
๖.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพ้ืนที่หรือผู้ที่อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพ้ืนที่กระท าการใดๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่นเปิดหลังคาเต็นท์ ตัดแสลน ม้วนแสลนที่กั้นด้านหลังขึ้นเป็นต้น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากฝ่ายตลาดนัดเป็นกรณีไป หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสดตามมูลค่าของความ
เสียหายนั้นๆ หากไม่ช าระค่าเสียหายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะไม่ให้สิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมงานครั้งต่อไป 
๗.   ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบเรียบร้อยใน
ระหว่างการจองพื้นที่และในช่วงวันงานแสดงสินค้า 
๘.   พื้นที่ ๑ ล็อค จะมีดวงไฟให้เพียง ๑ ดวงเท่าน้ัน หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มต้องน ามาเพิ่มเองโดยต้องช าระค่ากระแสไฟฟ้า ดังน้ี      
๑ ) ใช้กระแสไฟฟ้ าไม่ เกิน  ๑๕๐ วัตต์  ไม่ คิดค่าใช้จ่ าย เพิ่ ม ,๒) ๑๕๑  – ๑,๐๐๐วัตต์    เหมาจ่าย เป็น เงิน  ๑ ,๐๐๐.-บาท ตลอดท้ังงาน ,                            
๓) ๑,๐๐๑ – ๒,๐๐๐วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน ๒,๐๐๐.-บาท ตลอดท้ังงาน,๔) ๒,๐๐๑ – ๕,๐๐๐วัตต์เหมาจ่ายเป็นเงิน  ๓,๐๐๐.-บาท ตลอดท้ังงาน,          
๕) กรณีใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า ๕,๐๐๐ วัตต์ ส านักงานทรัพย์สินจะพิจารณาค่าใช้จ่ายเพิ่ม                    
๙. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดร้านในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ก่อนก าหนดการ
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯก่อนและส่งมอบพื้นที่คืนภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน 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 ) ออกจากพื้นที่ด้วยตนเองภายในวันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายตลาดนัดฯในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ 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................................................................ 



ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรขอใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำใน 
งำน “เพ่ือนพึ่ง (ภำฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตบำงเขน 

******************* 
คณะอนุกรรมการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์งาน “เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑   

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์” มีความประสงค์เปิดให้ใช้พื้นที่เพ่ือร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน
“เพ่ือนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟร์”ปี ๒๕๖๑  โดยมีข้อก าหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 

โซน E : ร้อยดำวตะวันเดียว (สินค้ำอุปโภค) 
  บริเวณเกำะกลำงและทำงเดินเท้ำตั้งแต่ทำงแยกหอหญิง ถึง อำคำร KU BAND 

๑.  รำยละเอียดพื้นที่โซน E  ขนาดพืน้ที่โดยประมาณ กว้าง ๓ เมตร ลึก ๓ เมตร 
๑)  ล็อคปกติ    (ใช้วิธีจับสลำก) 

-  อัตราค่าใช้พื้นที่ราคาล็อคละ ๑๘,๐๐๐ บาท   
-  ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถเลือกจองพื้นที่ได้ไม่เกิน ๒ ล็อค (เท่านัน้)    

๒)   ล็อคหัวมุม จุดที่ 1 : E๑-E๒ / จุดที่ ๒ : E๔๔-E๔๕ / จดุที่ ๓ : E๔๖-E๔๗/ จุดที่ ๔ : E๘๐-E๘๑     
(ใช้วิธีพิจำรณำคัดเลือก) 

- อัตราค่าใช้พื้นทีผู่้สนใจเสนอราคาจะต้องเสนอราคาตั้งแต่ ๓๖,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป  (๑ จุด) 
- ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถเลือกจองพื้นที่ได้เพียง ๑ จุด (เท่านั้น)  

๓)  ประเภทสินค้ำที่จ ำหน่ำย ได้แก่ สินค้าอุปโภคทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุจากธรรมชาติ เครื่องประดับ
แฟชั่น เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่น อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ทั้งนี้สินค้าจะต้องได้มาและ
สามารถจ าหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย สินค้าจะต้องมีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองจาก มอก.,อย. อย่าง
ถูกต้องตามที่กฎหมายรองรับ   

๒.  เงื่อนไข   
๑) ห้ามจ าหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีแอลกฮอล์เป็นส่วนผสม 
๒) สินค้าท่ีจะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด 
๓) สินค้าที่จะน ามาจ าหน่ายจะต้องมีมาตรฐานโดยได้รับการรับรองจาก มอก.,และ อย. อย่างถูกต้องตามที่

กฎหมายรองรับ 
๔) ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถจ าหน่ายสินค้าได้ไม่เกินคนละ ๕ รายการ 
๕) ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ภายในงาน 
๖) ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 
๗) ใบรับรองคุณภาพสินค้า 
๘) ผู้จ าหน่ายสินค้าจะต้องรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา ๑๐ วัน นับจากวันที่จ าหน่ายสินค้า 
๙) มหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำผู้สมัครที่เคยมีประวัติไม่ปฏิบัตติำมเงื่อนไขกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของ

มหำวิทยำลัย 
๑๐) หำกผู้สมัครได้สิทธิ์ในพื้นที่แต่ไม่มำช ำระเงินค่ำพ้ืนที่มหำวิทยำลัยขอตัดสิทธิ์ในกำรเข้ำร่วมงำนครั้งต่อไป 
๑๑) การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถอืเป็นที่สิ้นสุด 



 
-๒- 

๓.  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรยื่นใบสมัครและเลือกจองพ้ืนที่  
๑)   ล็อคปกติ 

ก าหนดยื่นใบสมัครในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. และ
จับสลากตั้งแต่เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป ณ ส านักงานทรัพย์สิน ชั้น ๒ อาคารวิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒)  ล็อคหัวมุม 
ก าหนดยื่นใบสมัครในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (หำกพ้นเวลำ

มหำ วิทยำลั ยฯจะ ไม่ รั บกำรยื่ น ใบสมัคร ไม่ ว่ ำกรณี ใด  ๆ  ทั้ งสิ้ น  )  และประกาศผลการ พิจา รณา                                 
ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 **ทั้งนี้ ผู้สมัครล็อคหัวมุม จะต้องช ำระค่ำสมัคร เป็นจ ำนวนเงิน ๕๐๐.-บำท กำรสมัครเป็นไปด้วย
ควำมสมัครใจของผู้ประสงค์จะยื่นสมัคร หำกไม่ได้รับกำรพิจำรณำมหำวิทยำลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน             
ทุกกรณี**  
หมำยเหตุ  หากพบว่าพื้นที่ภายในงานฯ ถูกจองเต็มจนหมดก่อนครบระยะเวลาก าหนด  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ปดิการจอง
พื้นที่ภายในงานฯ ก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด และหากพบว่าพื้นที่ภายในงานฯ ไม่ถูกจองเต็มจ านวน มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์
ปรับเปลี่ยนสนิค้าตามความเหมาะสม 
๔.  วิธีกำรได้มำซึ่งสิทธิ์ในกำรแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
 ๑)  ล็อคปกติ 

๑)  ตรวจสอบใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย ตามเงื่อนไขของแต่ละโซน 
๒) ลงทะเบียนและรับคูปองจับสลาก โดยจะเริ่มจับสลากในเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. 
๓) จับสลาก/ตัดล็อคพ้ืนที่ตามแผนผังโดยเรียงล าดับตามที่ก าหนด (ไม่สำมำรถเลือกล็อคได้)  และ               

น าเอกสารใบน าฝากไปช าระเงินค่าพ้ืนที่และค่าสมัคร ๕๐๐.-บาท ที่ธนาคาร ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
และน าส าเนาใบน าฝาก (pay-in) มายื่นให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดรับสมัครภายในเวลาที่ก าหนด และรับ
ใบเสร็จรับเงิน 

๒) ล็อคหัวมุม 
ใช้วิธีพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
๑) เป็นผู้มีอาชีพจ าหนา่ยสนิค้าตามประเภทของโซนที่ก าหนดโดยมีรูปถ่ายผู้สมัครกับร้านค้า หรือรูปถ่ายผู้สมัครกับบริเวณ

หน้าที่ที่ผูส้มัครไปร่วมจ าหนา่ยสินค้าในงานต่าง ๆ 
๒) สินค้าที่จ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ จะต้องเป็นสินค้า  ที่ไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายสินค้า 
๓) สินค้าจะต้องมีมาตรฐานโดยได้รบัการรับรองจาก มอก.,อย. อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายรองรับ  
๔) ราคาสินคา้เหมาะสม (ผู้สมัครจะต้องยื่นรายการสินคา้พร้อมราคา) 
๕) มหาวิทยาลยัขอสงวนสิทธิ์ไมพ่ิจารณาผูส้มัครที่เคยมีประวัติไมป่ฏิบัติตามเงื่อนไขการจ าหนา่ยสนิค้าของมหาวิทยาลัย 
๖) ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การจ าหน่ายสินคา้ตามประเภทของโซนที่ก าหนด 
๗) ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่เปน็สาระส าคัญ 



 
-๓- 

 
๘) ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัอาจมิไดพ้ิจารณาจากการยื่นเสนอราคาสงูสดุ ตามที่ผูส้นใจเสนอราคาแต่มหาวิทยาลยัจะ

พิจารณาตามเกณฑ์ข้างตน้ 
๙) การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถอืเป็นที่สุด 

คุณสมบัติของผู้ยื่นโซน E : ร้อยดำวตะวันเดียว (สินค้ำอุปโภค) 
 บุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด                  
ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจ ากัดเท่านั้น และสินค้าท่ีจะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีจดทะเบียน หรือ               
จดทะเบียนการค้า 
 
เอกสำรประกอบกำรยื่นขอใช้พื้นที่ 

๑) ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกของผู้ยื่น จ านวน ๑ รูป  
๓) รูปถ่ายสินคา้ และ/หรือเอกสารประชาสัมพนัธ์สนิค้า พร้อมราคาสินคา้แต่ละรายการ 
๔) ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
๕) หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน ๓๐ บาท (มอบอ านาจเฉพาะนิติบุคคล

เท่านั้น) 
๖) ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง(มอบอ านาจเฉพาะ

นิติบุคคลเทา่นัน้) 
๗) ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.๒๕๕๙ หรือ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ 
๘) ส าเนาใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมาย

การค้า) 
๙) ส าเนาใบรับรองคุณภาพสินค้า 
๑๐) เอกสารรับรองสินค้าจาก มอก.,จาก อย. 
๑๑) เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 

 
หมำยเหตุ  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ยกเว้นกรณีเป็นนิติบุคคลสามารถมอบอ านาจได้โดยมีหนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสาร
ตามที่ก าหนด เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอใช้พื้นที่ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 


