
 
    ใบสมัครการเข้าร่วมงานวันเกษตรแฟร์  ปี 2564 

                                                       วันที่  29 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564                           
โซน K : บริษัท ห้างร้าน สินค้าอุปโภค-บริโภคทั่วไป 

                                                                       -----------------------------------------------------                                                            
                                                                                                                                                                   

1.   นิติบุคคลช่ือ (บริษัท/ห้างร้าน).............................................................................................................................................................................. 
บุคคลธรรมดา (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีติดต่อ : เลขท่ี.........................ถนน.................................. ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหสัไปรษณีย์..................โทรศัพท์............................ E-Mail...............................ID Line......................................... 

2.   ประเภทสินค้าท่ีน ามาจ าหนา่ย  
      1..................................................................................2..........................................................................3.......................................................... 
      4......................................................5..............................................................6...........................................................7.................................... 
3.   ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจ าหนา่ยสินค้าในงานวันเกษตรแฟร์ ปี 2564 ช าระเงินโดย   ช าระผ่าน QR Code (ได้ทุกสาขา) 
  หรือ   แคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์” 
3.1 ค่าสมัคร 500 บาท และค่าใช้พื้นท่ี รวมเป็นเงิน.....................................................บาท ดังนี้ 

 ขนาดเต็นท์ 2 x 2 เมตร 11,000  บาท  ขนาดเต็นท์ 3 x 3 เมตร 16,000  บาท  ขนาดเต็นท์ 4 x 4 เมตร 21,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 6 x 3 เมตร 31,000  บาท  ขนาดเต็นท์ 6 x 6 เมตร 36,000  บาท  ขนาดเต็นท์ 8 x 4 เมตร 41,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 8 x 4 เมตร 46,000  บาท  มีพื้นท่ีด้านหลัง      ขนาดเต็นท์ 10 x 5 เมตร 45,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 10 x 5 เมตร 50,000  บาท (มีพื้นที่เพ่ิมเติมด้านหลัง)                               ขนาดเต็นท์ 12 x 5 เมตร 60,000  บาท 

                                                                                                    

 3.2  ค่าบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า) บางส่วนเพิ่มเติม ดังนี ้
 ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 150 วัตต์ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิม่ 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 151 – 1,000 วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน 1,000 บาทตลอดทั้งงาน 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 1,001 – 2,000 วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน 2,000 บาทตลอดทั้งงาน 
 ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 2,001 – 5,000 วัตต์ เหมาจ่ายเป็นเงิน 3,000 บาทตลอดทั้งงาน 
  ใช้กระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 5,000 วัตต์ขึ้นไป เหมาจ่ายโดยพิจารณาเป็นรายกรณี    

 

        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..................................................บาท 
4.    เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่ 

 ใบสมัคร    ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกของผู้ยื่น จ านวน 1 รูป  
 รูปถ่ายสินค้าที่จะจ าหน่าย และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์สินคา้  ส าเนาหน้าสมุดบญัชธีนาคารที่มีช่ือตรงกับผูส้มัคร 
 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท (กรณีมอบอ านาจ) 
 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พรอ้มรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณมีอบอ านาจ)   
 ส าเนาหนังสือรับรองการเสยีภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.2562 หรือ ปี พ.ศ.2563 
 ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 

       ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก าหนดและเง่ือนไขการขอใช้พื้นที่เพ่ือร่วมแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงานวันเกษตรแฟร์ ปี 2564 เป็นอย่างดี 
จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน      

ลงช่ือ……………………………………….……..ผู้จองพื้นที่ 
             (……………………………………………….)   
                                          วันท่ี…………………………………….………… 
    หมายเหตุ :  กรุณากรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของท่านเองและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารประกอบการจองพื้นที่  
                      หากพบว่าหลักฐานทีย่ื่นไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับสมัคร 

1. ส าหรับเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
ได้ตรวจเอกสารแล้ว 

 
ลงชื่อ…………….……………..…..ผู้ตรวจ 

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

2.ส าหรับเจ้าหน้าที่รับเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นที่ 
ได้รับช าระเงินค่าสมัครและค่าใช้พื้นท่ีแล้วเล่มท่ี..............เลขท่ี.............ลงวันท่ี............... 
 

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

 

หมายเลขล็อค 



 
เงื่อนไขว่าด้วยการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานวันเกษตรแฟร์ ปี 2564 

โซน K : บริษัท ห้างร้าน สินค้าอุปโภค-บริโภคทั่วไป 
....................................................................... 

1. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นท่ีจะต้องจ าหน่ายสินค้าตามรายการที่แจ้งและได้รับอนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น ท้ังนี้ สินค้าดังกล่าวข้างต้นต้องได้มา
ถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถน ามาจ าหน่ายได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
2. ห้ามผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่โอนสิทธ์ิหรือแบ่งพื้นที่ให้ผู้อื่นใช้พื้นที่แสดงสินค้าหรือท าการจ าหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด 
3. ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ต้องแสดงใบเสร็จรับเงินและยินยอมให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทุกเวลา 
4. ขอความร่วมมือผู้ใช้สิทธ์ิงดใช้โฟมและพลาสติก  โดยให้น ากล่องบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติมาใช้ทดแทน 
5. ผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่สามารถจัดสินค้าที่น ามาจ าหน่ายได้เพียงในแนวเต็นท์เท่านั้นห้ามล้ าออกมานอกเต็นท์หรือนอกแสลน ซึ่งจะเป็นการกีดขวาง
การจราจร ห้ามเคลื่อนย้ายเต็นท์หรือแสลน ห้ามติดป้ายโฆษณาบนแสลน ห้ามกางร่มหรือต่อเติมใดๆ ทั้งสิ้น 
6. ห้ามผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่หรือผู้ที่อาศัยสิทธิ์ของผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่กระท าการใดๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงไ ปจากเดิมและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น เปิดหลังคาเต็นท์ ตัดแสลน ม้วนแสลนท่ีกั้นด้านหลังขึ้นเป็นต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายตลาด
นัดเป็นกรณี ๆ ไป 
7. ห้ามผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่หรือผู้อาศัยสิทธิของผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่กระท าการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและก่อความไม่สงบเรียบร้อยในระหว่าง  
การจองพื้นที่และในช่วงวันงานแสดงสินค้า 
8. พื้นที่ 1 ล็อคจะมีดวงไฟให้เพียง 1 ดวงเท่านั้น หากต้องการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติมต้องน ามาเพิ่มเองโดยใช้กระแสไฟฟ้าได้ไม่เกิน 150 วัตต์ 
หากเกินก าหนดต้องช าระตามรายละเอียดที่ก าหนดในใบสมัคร  
9. ผู้ได้สิทธิ์ในพ้ืนที่สามารถจัดร้านในวันท่ี 27-29 เมษายน 2564 ต้ังแต่เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป โดยมหาวิทยาลัยฯจะจัดแบ่งช่วงเวลาในการ
เข้าพื้นที่ของแต่ละช่วงพื้นที่ให้เหมาะสม หากมีความจ าเป็นต้องเข้าพื้นที่ก่อนก าหนดการต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยฯก่อน และ
ส่งมอบพ้ืนท่ีคืนภายในวันที่ 8  พฤษภาคม  2564 เวลา 02.00 น. 
10. ในระหว่างงานการแสดงสินค้าถ้าเกิดภัยพิบัติ อัคคีภัย หรือถูกท าลาย ด้วยประการใดๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายและ
ทรัพย์สิน หากซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้น มิใช่ความผิดของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากเหตุดังกล่าว
จากมหาวิทยาลัยฯ ได้ทั้งสิ้น 
11. การด าเนินการเมื่อผู้ได้สิทธ์ิในพื้นท่ีฝ่าฝืนเงื่อนไข ครั้งท่ี 1 จะด าเนินการตักเตือนด้วยวาจา ครั้งท่ี 2 เมื่อฝ่ายตลาดนัดตรวจสอบพ้ืนท่ี พบว่าผู้ได้
สิทธิ์ในพื้นที่ฝ่าฝืนเง่ือนไขที่ก าหนดฝ่ายตลาดนัดจะด าเนินการตักเตือนด้วยลายลักษณ์อักษร ครั้งที่ 3 หากผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ยังมิได้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามเงื่อนไขฝ่ายตลาดนัดจักบอกยกเลิกการใช้พื้นที่ 
12. หลังจากที่ฝ่ายตลาดนัดยกเลิกการใช้พื้นที่ตามข้อ 11 ผู้ได้สิทธ์ิในพ้ืนท่ีจะต้องส่งมอบพ้ืนที่คืนให้แก่ฝ่ายตลาดนัดภายในเวลาที่ก าหนด ซึ่งฝ่าย
ตลาดนัดมีสิทธิ์เข้าครอบครองพื้นท่ีได้โดยพลันและฝ่ายตลาดนัดมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหาย และผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่ยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดทรงไว้ซึ่งสิทธิ์
ในการยกเลิกการใช้พื้นที่ และมีสิทธ์ิริบบรรดาเงินใดๆ ท่ีผู้ได้สิทธิ์ในพื้นที่ได้ช าระให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้แล้วและผู้ได้สิทธ์ิในพ้ืนที่ต้อง
ด าเนินการขนย้ายทรัพย์สิน (ถ้ามี) ออกจากพ้ืนที่ด้วยตนเองภายในวันท่ีได้รับแจ้งจากฝ่ายตลาดนัดในกรณีที่ผู้ได้สิทธ์ิในพื้นท่ี ไม่ด าเนินการขนย้าย
ทรัพย์สินออกจากพ้ืนท่ีจ าหน่ายสินค้าผู้ได้สิทธ์ิในพื้นที่จะยินยอมให้ฝ่ายตลาดนัดด าเนินการตามกฎหมายได้ทันที 
13. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ทรัพย์สินของผู้ประกอบการสูญหายไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 
14. ห้ามเคลื่อนย้ายตัวหนอนปูพ้ืนหากพบว่ามีการเคลื่อนย้ายปรับตัวละ 500 บาท,ห้ามท าต้นไม้ตายปรับตามราคาต้นไม้ที่เสียหาย 
15. การใช้เสียงจากเครื่องกระจายเสียงทุกชนิด ต้องอยู่ในการควบคุมของมหาวิทยาลัยฯ 
16. มหาวิทยาลัยฯห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยฯภายในงาน 
17. ผู้ได้สิทธิ์ต้องมกีารเพิ่มช่องทางการช าระเงินระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของธนาคาร 
18. การพิจารณาของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถือเป็นที่สดุ 
19. หากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ก่อนหรือระหว่างการจัดงานเกษตรแฟร์  
ปี 2564  จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดงานต่อไปได้หรือเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตาม
ประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะคืนเงินค่าใช้พ้ืนท่ีให้แก่ท่านตามสัดส่วนจ านวนวันท่ีถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัด
งานเกษตรแฟร์ ปี 2564 

ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการแสดงสินค้างานวันเกษตรแฟร์ ปี 2564  ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็น
หลักฐาน      

 

ลงช่ือ......................................................ผูจ้องพื้นที่ 
      (....................................................) 
        ............../................/................ 

 


	เงื่อนไขว่าด้วยการเข้าร่วมแสดงสินค้าในงานวันเกษตรแฟร์ ปี 2564
	.......................................................................

