
 
ใบสมัครการเข้าร่วมงานเกษตรแฟร ์ ประจ าป ี2564 

วันที่  30 เมษายน – 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
โซน H (โดมแอร์) : KU Shopping Mall : บริเวณแยกสระน  าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ถึงอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิร ิ

----------------------------------------------------- 
1. ผู้สมัครเข้ารว่มงาน 
1.1 บุคคลธรรมดา ชื่อ (นาย.น.ส.นาง).........................................................................................................................................................................................................................................  
1.2 นิติบุคคล ชื่อ (บริษัท/ห้างหุ้นสว่นจ ากดั/ร้าน)...................................................................................................................................................................................................................... 
     ชือ่ผู้ประสานงาน : (นาย,น.ส.,นาง)....................................................................................................................................................................................................................................... 
     สถานที่ติดตอ่ : บ้านเลขที่............................ถนน............................................ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต................................................................................ 
     จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท.์...............................................E-Mail ...................................................ID line.................................................................. 
2.   สินค้าที่จะจ าหน่าย (โปรดระบุสินค้าทีจ่ะจ าหน่ายให้ชัดเจน)  
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
   ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
3.   ค่าใช้จ่ายในการเข้ารว่มจ าหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร ์ปี 2564 ช าระเงนิโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย Comp.Code . 2562  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
     งานเกษตรแฟร์ปี 2564 (308) รหัส 0131470010 และคิวอาร์โค้ด ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
3.1 ค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ ขนาดพื้นที่ 1 ล็อค หน้ากว้างประมาณ 3 เมตร ลกึประมาณ 2.5 เมตร / หน้ากว้างประมาณ 3.5 เมตรลึกประมาณ 2 เมตร (จองได้ไม่เกนิ 2 ล็อค) 
       ค่าสมัคร จ านวนเงิน 500 บาท 
       ค่าพ้ืนที ่1 ล็อค จ านวนเงิน 31,000 บาท 
       ค่าพ้ืนที ่2 ล็อค จ านวนเงิน 62,000 บาท 
3.2  ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) บางส่วนเพิม่เติม ดังนี้ 

 ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 150 วัตต ์ไม่คิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต ่151 – 1,000 วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงนิ 1,000 บาทตลอดทัง้งาน 

 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต ่1,001 – 2,000 วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน 2,000 บาทตลอดทั้งงาน 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต ่2,001 – 5,000 วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน 3,000 บาทตลอดทั้งงาน 
  ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 5,000 วัตต์ขึ้นไป เหมาจ่ายโดยพิจารณาเป็นรายกรณี   เป็นเงิน......................................................................................บาทตลอดทั้งงาน 
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................................................บาท 

4.    ความต้องการพาร์ทชิั่นกั้นลอ็ค 

        กัน้พารท์ิชั่นปกติ      ชื่อป้ายร้าน (เขียนตัวบรรจง) ................................................................................................................................... 
        กรณี 2 ล็อค ติดกัน น าพาร์ทิชัน่ตรงกลางออก  
5.    เอกสารประกอบการย่ืนขอใช้พ้ืนที่ 

 ใบสมัคร    ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง    
 รูปถ่ายสินค้าที่จะจ าหน่าย และ/หรอืเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า  ส าเนาหนา้สมุดบัญชีธนาคาร 
 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผูร้ับมอบอ านาจ พรอ้มรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณมีอบอ านาจ)   
 ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนติิบุคคล ปี พ.ศ.2562 หรือ ปี พ.ศ.2563 
 ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสทิธิ ์และเครือ่งหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ ์และเครื่องหมายการค้า)  เอกสารประสบการณก์ารอกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 

   ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเงื่อนไขการขอใช้พ้ืนทีเ่พื่อร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ปี 2564  เป็นอย่างดี จึงได้ลงลายมือชือ่ไว้เป็นหลกัฐาน  
ลงชื่อ…………………………………....….........….……..ผู้จองพื้นที ่

                 (………………………………………....………...........)    
                                                  วนัที…่………………………………….………...............… 
หมายเหตุ :  กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการจองพื้นที่หากพบว่าหลักฐานที่ยื่นไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่รับสมัคร 

1. ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
ได้ตรวจเอกสารแล้ว 

 

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

2.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พื นท่ี 
ได้รับช าระเงนิค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่แล้วเล่มที่.................เลขที่..............ลงวนัที.่.......................... 

    ลงชื่อ…………….……………..…..ผู้รับเงนิ 
(..........................................) 

หมายเลขล็อค 

H 
 

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



 

เงื่อนไขว่าด้วยการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานเกษตรแฟร์  ปี 2564 

วันที่  30 เมษายน  - 8 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
โซน  H : KU Shopping Mall 

....................................................................... 
 1. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องจ าหน่ายสินค้าตามรายการที่แจ้งและได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น ทั้งนี้ สินค้าดังกล่าวข้างต้นตอ้งได้มาถูกต้องตามกฎหมาย และ
สามารถน ามาจ าหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
2. ผู้ได้สิทธิ์ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างเคร่งครัด  
3. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่โอนสิทธิ์หรือแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นใช้ในพื้นที่แสดงสินค้าให้กับผู้อื่นท าการจ าหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 
4. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลา 
5. ขอความร่วมมือผู้ใช้สิทธิ์งดใช้โฟมและน ากล่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทน 
6. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดสินค้าที่น ามาจ าหน่ายได้เพียงในแนวเต็นท์หรือแนวแสลนเท่านั้นห้ามล้ าออกมานอกเต็นท์หรือนอกแสลน ซ่ึ งจะเป็นการกีดขวางการจราจร 
ห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์หรือแสลน ห้ามติดป้ายโฆษณาบนแสลน ห้ามกางร่มหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
7. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ ในพื้นที่หรือผู้ที่อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ ในพื้นที่กระท าการใดๆ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแป ลงไปจากเดิมและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น เปิดหลังคาเต็นท์ ตัดแสลน ม้วนแสลนที่กั้นด้านหลังขึ้นเป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตลาดนัดเป็นกรณี ๆ ไป 
8. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้อาศัยสิทธิของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบเรี ยบร้อยในระหว่าง  การจองพื้นที่และ
ในช่วงวันงานแสดงสินค้า 
9. พื้นที่ 1 ล็อค จะมีดวงไฟให้เพียง 1 ดวงเท่านั้น หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมต้องน ามาเพิ่มเองโดยใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 150 วัตต์ หา กเกินก าหนดต้อง
ช าระตามรายละเอียดที่ก าหนดในใบสมัคร  
10. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดร้านในวันที่ 29 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  หากมีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ก่อนก าหนดการต้องได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากมหาวิทยาลัยฯก่อน และส่งมอบพื้นที่คืนภายในวันที่ 8 พฤษภาคม  2564 เวลา 02.00 น. 
11. ในระหว่างงานการแสดงสินค้าถ้าเกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือถูกท าลาย ด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน หากซ่ึงความ
เสียหายที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุดังกล่าวจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ทั้งสิ้น 
12. การด าเนินการเมื่อผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืนเง่ือนไข ครั้งที่ 1 จะด าเนินการตักเตือนด้วยวาจา ครั้งที่ 2 เมื่อฝ่ายตลาดนัดตรวจสอบพื้นที่ พบว่าผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืน
เง่ือนไขที่ก าหนดฝ่ายตลาดนัดจะด าเนินการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 3 หากผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยังมิได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเง่ือนไข
ฝ่ายตลาดนัดจักบอกยกเลิกการใช้พื้นที่ 
13. หลังจากที่ฝ่ายตลาดนัดยกเลิกการใช้พื้นที่ตามข้อ 11 ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่จะต้องส่งมอบพื้นที่คืนให้แก่ฝ่ายตลาดนัดภายในเวลาที่ ก าหนด ซ่ึงฝ่ายตลาดนัดมีสิทธิ์เข้า
ครอบครองพื้นที่ได้โดยพลันและฝ่ายตลาดนัดมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย และผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดทรงไว้ซ่ึงสิทธิ์ในการยกเลิกการใช้พื้นที่  และมีสิทธิ์ริบ
บรรดาเงินใดๆ ที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้แล้วและผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ต้องด าเนินกา รขนย้ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) ออกจากพื้นที่ด้วยตนเอง
ภายในวันที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายตลาดนัดในกรณีที่ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ ไม่ด าเนินการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่จ าหน่ายสินค้าผู้ได้ สิทธิ์ในพื้นที่จะยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัด
ด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 
14. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
15. ห้ามเคลื่อนย้ายตัวหนอนปูพื้นหรืออุปกรณ์ที่ติดต้ังอยู่เดิมของมหาวิทยาลัย หากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายปรับตัวละ 500 บาท 
16. งดการใช้เสียงจากเครื่องกระจายเสียงทุกชนิด 
17. มหาวิทยาลัยฯห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯภายในงาน 
18. หากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนหรือระหว่างการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 ซ่ึงมหา
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่างอย่างเคร่งครัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินค่าใช้พื้นที่ให้แก่ท่านตามสัดส่วน
จ านวนวันที่ถูกยกเลิกหรือเล่ือนการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 
19. การพิจารณาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สุด 

ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแสดงสินค้างานเกษตรแฟร์  ประจ าปี 2564 ทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
     

ลงชื่อ......................................................ผู้จองพื้นที่               
                                                                                                          ............../................/................ 


