


  
เลขที่ ............./............... 

 
บันทึกข้อตกลง 

เรื่อง  การใช้สถานทีจ่ าหน่ายสินค้าอปุโภค/บริโภคในวนัเสาร์ – อาทติย์ (ตลาดนัด) 
มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

วันที่............เดือน.........................พ.ศ....………. 

 บันทึกข้อตกลงนี้จัดท ำขึ้นระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ โดยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.ธำตรี มหันตรัตน์ ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกร ผู้รับมอบอ ำนำจตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ที่ 164/2564 ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2564 ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ให้ใช้สถานที่”   
ฝ่ำยหนึ่ง กับ  

(นำย/นำง/นำงสำว)............................................................................................................  
ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่.............................หมู่.............ถนน.....................ต ำบล/แขวง.....................................                                         
อ ำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์ .........................                    
โทรศัพท์........................................ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่ำ “ผู้ใช้สถานที่” อีกฝ่ำยหนึ่ง 
 

หลักเกณฑ์เงื่อนไข 

เพื่อให้กำรจัดระเบียบกำรใช้สถำนที่จ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค/บริโภคในวันเสำร์-อำทิตย์ (ตลำดนัด)      
บริเวณพื้นที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ระหว่ำง ผู้ให้ใช้สถำนที่ กับ ผู้ใช้สถำนที่ เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้ จึงได้ท ำข้อตกลงร่วมกัน ดังต่อไปนี ้

 

สถานที่อนุญาตให้ใช้และประเภทสินค้า 
 ข้อ ๑  ผู้ให้ใช้สถำนที่ตกลงให้ผู้ใช้สถำนที่ใช้พื้นที่ของมหำวิทยำลัยจ ำนวน……….……..ล็อค (หมำยเลขล็อก
..............................) ปรำกฏตำมแผนผังสถำนที่ใช้ เพื่อเป็นผู้ประกอบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำอุปโภค/บริโภคในวันเสำร์-
อำทิตย์ (ตลำดนัด) ซึ่งต่อไปนี ้ ในบันทึกข้อตกลง เรียกว่ำ “สินค้ำ” ตำมประเภท ดังนี ้
 (   ) ๑.๑ เสื้อผ้ำส ำเร็จรูป (ระบุ) .................................................................. 
 (   ) ๑.๒ รองเท้ำ 
 (   ) ๑.๓ กระเป๋ำ 
 (   ) ๑.๔ เครื่องส ำอำง 
 (   ) ๑.๕ อำหำรปรุงส ำเร็จและอำหำรสด เครื่องดื่ม (ระบุ) .............................................................. 
 (   )      1.6 อุปกรณ์ ของใช้ในชีวิตประจ ำวนั 
 (   ) 1.7  อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................... 
 

  ทั้งนี้ ให้ถือว่ำ แผนผังสถำนที่ใช้แนบท้ำยบันทึกข้อตกลงเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกข้อตกลงฉบับนี ้
 
 
 
 

ประเภทร้ำนบุคคลภำยนอก 

 

 

 

ติดรูปถ่ำย 
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อัตราค่าบ ารุงการใช้สถานที่ วัน/เวลาและวิธีการช าระ 
ข้อ ๒ ผู้ ใช้สถำนที่ตกลงใช้สถำนที่ตำมข้อ 1 โดยตกลงช ำระเงินค่ำบ ำรุงกำรใช้สถำนที่  ในอัตรำ         

เดือนละ.............................................................บำท (.............................................................................) 
 ผู้ใช้สถำนที่จะน ำเงินตำมวรรคหนึ่ง รวมทั้งเงินอื่นใดตำมบันทึกข้อตกลงนี้ไปช ำระที่เคำน์เตอร์เซอร์วิส  
ทุกสำขำทั่วประเทศ ภำยในวันที่ 7 ของทุกเดือน ตลอด 24 ชั่วโมง หำกผู้ใช้สถำนที่ช ำระเงินพ้นก ำหนดวันและ
เวลำดังกล่ำว ผู้ใช้สถำนที่ยินยอมช ำระเงินค่ำปรับให้แก่ผู้ให้ใช้สถำนที่ในอัตรำวันละ 50 บำทต่อล็อก ไปจนถึงวัน
ก่อนวันสุดท้ำยของแต่ละเดือน หำกพ้นก ำหนดระบบจะปิดและผู้ให้ใช้สถำนที่จะถือเป็นเหตุบอกเลิกบันทึก
ข้อตกลงนี้ได้ทันที 
 

ก าหนดระยะเวลาการใช้สถานที่ 
 ข้อ 3  บันทึกข้อตกลงนี้มีก ำหนดระยะเวลำไม่เกิน 1 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่..............เดือน.....................
พ.ศ.............. และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2566  
 

วันเวลาและการเข้าใช้สถานที่ 
ข้อ 4  ผู้ใช้สถำนที่จะด ำเนินกำรจ ำหน่ำยสินค้ำตำมบันทึกข้อตกลงข้อ 1 ในวันเสำร์และวันอำทิตย์     

ตั้งแต่เวลำ 05.00 ถึง 15.30 นำฬิกำ 
ข้อ 5  ผู้ ใช้สถำนที่สำมำรถน ำสินค้ำเข้ำมำในสถำนที่ตำมบันทึกข้อตกลงข้อ 1 เพื่อจ ำหน่ำยได้          

ตั้งแต่เวลำ 05.00 ถึง 08.00 นำฬิกำ เท่ำนั้น และผู้ใช้สถำนที่สำมำรถน ำรถยนต์หรือรถบรรทุกเพื่อเข้ำมำเก็บ
หรือขนสินค้ำและสิ่งของต่ำง ๆ ในสถำนที่ได้ต้ังแต่เวลำ 14.00 น. เป็นต้นไป 

 

หน้าที่ของผู้ใช้สถานที่ 
ข้อ 6  ผู้ใช้สถำนที่จะต้องจ ำหน่ำยสินค้ำตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ในรำคำที่สมควรกับปริมำณตำมสภำพ 

เป็นจริงในท้องตลำดโดยทั่วไป มีคุณภำพดี สะอำด ถูกสุขอนำมัย และหำกเป็นสินค้ำส ำเร็จรูปจะต้องมีมำตรฐำน 
อ.ย. หรือ มอก. แล้วแต่กรณีรับรองด้วย ทั้งนี้ ผู้ใช้สถำนที่จะต้องจัดท ำบัญชี ฉลำก และ/หรือป้ำยแสดงรำยกำร
และรำคำสินค้ำที่จ ำหน่ำยนั้น ๆ ติดไว้บนสินค้ำ หรือสถำนที่จ ำหน่ำยที่เห็นได้ชัดเจนด้วย 

ข้อ 7  ผู้ใช้สถำนที่จะต้องปฏิบัติตำมนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย “Green University” 
ข้อ 8 ผู้ใช้สถำนที่จะต้องดูแลบ ำรุงรักษำควำมสะอำดของสินค้ำที่จ ำหน่ำย ตลอดจนภำชนะที่ใส่       

สินค้ำที่จ ำหน่ำย รวมทั้งต้องดูแลรักษำบริเวณสถำนที่ใช้ให้สะอำดเรียบร้อยอยู่เสมอ นอกจำกนี้ผู้ใช้สถำนที่       
ต้องจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือของเหลือใช้ อันเกิดจำกกำรด ำเนินกิจกำรตำมบันทึกข้อตกลงนี้หรือ 
อันเกิดเนื่องมำแต่สิทธิของผู้ใช้สถำนที่ตำมบันทึกข้อตกลง หรือของผู้ใช้บริกำร ให้สะอำดเรียบร้อยมิให้              
มีกลิ่นเหม็นหรือมีลักษณะเป็นที่น่ำรังเกียจก่อให้เกิดควำมสกปรกหรือน่ำจะก่อควำมเสียหำยแก่สถำนที่            
และจะไม่ทิ้งขยะลงในท่อระบำยน้ ำ หรือทิ้งลงในสระน้ ำโดยเด็ดขำด   

ข้อ 9 ผู้ใช้สถำนที่ บริวำรที่มำช่วยประกอบกิจกำร จะต้องแต่งกำยสุภำพ เรียบร้อย พร้อมบัตรแสดงตน
ตำมที่ผู้ให้ใช้สถำนที่จัดท ำให้และปฏิบัติหน้ำที่ด้วยมำรยำทอันดี ไม่เสพสุรำหรือสิ่งมึนเมำมำเป็นอันขำด จะต้อง
รักษำควำมสำมัคคี ไม่กลั่นแกล้งหรือทะเลำะวิวำทซึ่งกันและกัน และจะต้องไม่ท ำกำรใด ๆ ในลักษณะที่เป็นกำร
ส่งเสียงรบกวนต่อกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำนของนักศึกษำ และผู้ปฏิบัติงำนในมหำวิทยำลัย รวมถึงต้อง
รักษำควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ใช้สถำนที่ด้วยกัน ไม่กลั่นแกล้งหรือทะเลำะวิวำทซึ่งกันและกัน 

ข้อ 10 ผู้ใช้สถำนที่จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ตักเตือน หรือค ำสั่งของผู้ให้ใช้สถำนที่หรือผู้ที่ ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้ให้ใช้สถำนที่ หรือตำมระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดและข้อบังคับทั้งปวงของผู้ให้ใช้สถำนที่
ประกำศใช้บั งคับแก่ผู้ ใช้สถำนที่ ไม่ว่ำในขณะนี้หรือในภำยหน้ำ รวมทั้ งข้อแก้ไขเพิ่มเติมของระเบียบ          
กฎเกณฑ์ ข้อก ำหนดและข้อบังคับดังกล่ำวที่ผู้ให้ใช้สถำนที่จะประกำศใช้บังคับต่อไป รวมทั้งจะต้องไม่ให้       
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ลูกจ้ำง หรือบริวำรของผู้ใช้สถำนที่หรือบุคคลอื่นใดฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่ำว หำกละเลยไม่ปฏิบัติตำม       
ข้อตักเตือนเกินกว่ำ 2 ครั้ง ให้ถือว่ำผู้ใช้สถำนที่ปฏิบัติผิดบันทึกข้อตกลงด้วย 

ข้อ 11 ผู้ใช้สถำนที่จะไม่พักอำศัย หรืออนุญำตให้มีกำรพักอำศัยในบริเวณสถำนที่อนุญำตให้ใช้         
ตำมบันทึกข้อตกลงนี้ รวมทั้งจะไม่น ำ หรืออนุญำตให้มีกำรน ำวัตถุระเบิด หรือวัตถุที่อำจลุกไหม้เป็นเชื้อเพลิงหรือ
เปลวไฟได้ง่ำยหรือวัตถุที่อำจเป็นอันตรำยและหรือผิดกฎหมำย เข้ำมำไว้หรือเก็บไว้ในสถำนที่ ตลอดจนจะไม่ให้มี
กำรด ำเนินกำรใดที่ผิดกฎหมำยหรือผิดต่อศีลธรรมอันดีของประชำชนในสถำนที่ 

ข้อ 12  ผู้ใช้สถำนที่จะไม่สูบบุหรี่ ไม่จ ำหน่ำยสินค้ำ เครื่องดื่มของมึนเมำ สิ่งเสพติด ในบริเวณพื้นที่ของ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ   

ข้อ 13  ผู้ใช้สถำนที่ เป็นผู้รับผิดชอบและชดใช้ส ำหรับควำมรับผิดและค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงอันเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุ ควำมเจ็บป่วย ควำมตำย ควำมสูญหำยหรือควำมเสียหำยใด  ๆ ต่อบุคคล ทรัพย์สิน หรือสิทธิ      
ประโยชน์ใด ๆ ซึ่งเกิดในสถำนที่ตำมบันทึกข้อตกลงนี้ทั้งสิ้น 

ข้อ 14  ผู้ใช้สถำนที่จะต้องไม่กระท ำกำร หรืออนุญำตให้มีกำรละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมำยกำรค้ำ
สิทธิบัตร ตลอดจนงำนอื่น ๆ ที่ ได้รับกำรคุ้มครองตำมกฎหมำยทรัพย์สินทำงปัญญำภำยในสถำนที่ตำม           
บันทึกข้อตกลงข้อ 1 หำกมีกำรละเมิดบทบัญญัติกฎหมำยดังกล่ำว ผู้ใช้สถำนที่ต้องเป็นผู้รับผิดต่อกำรละเมิด
บทบัญญัติกฎหมำยนั้น ๆ ทั้งนี้  ผู้ให้ใช้สถำนที่มีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง รวมทั้งเรียกค่ำเสียหำยใด  ๆ  
ที่เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้น 

ข้อ 15 เมื่อผู้ใช้สถำนที่น ำสินค้ำลงจำกรถยนต์หรือรถบรรทุกสินค้ำหมำยเลขทะเบียน..............................
จังหวัด............................................เพื่อวำงจ ำหน่ำยไว้ในล็อกที่ได้รับอนุญำตตำมข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้สถำนที่
จะต้องน ำรถยนต์หรือรถบรรทุกสินค้ำออกไปจอดนอกพื้นที่ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำทันที         
หำกผู้ใช้สถำนที่ไม่ปฏิบัติตำมระเบียบ ผู้ให้ใช้สถำนที่มีสิทธิในกำรล็อคล้อรถยนต์หรือรถบรรทุกสินค้ำ และมีสิทธิบอก
เลิกบันทึกข้อตกลงได้ทันที 

ข้อ 16  ภำยใต้ก ำหนดระยะเวลำตำมบันทึกข้อตกลง ถ้ำมี เหตุขัดข้องเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม          
บันทึกข้อตกลง และจ ำเป็นต้องเรียกผู้ใช้สถำนที่มำพบ หำกผู้ ใช้สถำนที่ ไม่มำพบผู้ ให้ใช้สถำนที่ตำมวัน              
เวลำที่ก ำหนดในหนังสือเชิญพบถึง 2 ครั้ง ติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ ให้ใช้สถำนที่จะบอกเลิก           
บันทึกข้อตกลงเสียก็ได้ 

 

การห้ามโอนสิทธิการใช้สถานที่ 
ข้อ 17   ผู้ใช้สถำนที่ตกลงจะไม่ท ำกำรโอนสิทธิกำรใช้สถำนที่ตำมบันทึกข้อตกลงนี้ หรือให้ผู้ใดรับ      

ช่วงสิทธิของตนต่อเพื่อด ำเนินงำนประกอบธุรกิจหำรำยได้ ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือท ำสัญญำให้บุคคลอื่ น
ได้รับประโยชน์จำกกำรใช้สถำนที่ตำมบันทึกข้อตกลงนี้โดยเด็ดขำด 

 

การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลง 
ข้อ 18  ผู้ใช้สถำนที่จะเลิกจ ำหน่ำยสินค้ำตำมบันทึกข้อตกลงนี้ ก่อนครบก ำหนดตำมข้อ 3 ได้ต่อเมื่อ   

ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้ใช้สถำนที่ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน มิฉะนั้น จะถือว่ำผู้ใช้สถำนที่ปฏิบัติผิดบันทึก
ข้อตกลง 

ข้อ 19  เมื่อผู้ใช้สถำนที่ไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ใช้สถำนที่มีสิทธิบอกเลิก
บันทึกข้อตกลงได้ทันที มีสิทธิเข้ำครอบครองสถำนที่ ตลอดจนทรัพย์สินของผู้ใช้สถำนที่  (ถ้ำมี) ทันทีที่บอกเลิก
บันทึกข้อตกลง และผู้ให้ใช้สถำนที่จะจัดให้ผู้ใดเป็นผู้ใช้สถำนที่ต่อก็ย่อมท ำได้โดยผู้ใช้สถำนที่ไม่มีสิทธิเข้ำมำ
เกี่ยวข้องใด ๆ ได้อีก 
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ผลภายหลังการสิ้นสุดตามบันทึกข้อตกลง 
 ข้อ 20  บันทึกข้อตกลงทุกข้อเป็นสำระส ำคัญ ถ้ำผู้ใช้สถำนที่ไม่ปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใด 
หรือแม้แต่ส่วนใดส่วนหนึ่ง เมื่อผู้ให้ใช้สถำนที่ได้บอกกล่ำวเป็นหนังสือต่อผู้ใช้สถำนที่แล้ว และผู้ใช้สถำนที่ไม่แก้ไข
ควำมผิดดังกล่ำวให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ผู้ให้ใช้สถำนที่ก ำหนด ผู้ให้ใช้สถำนที่มีสิทธิบอกเลิกบันทึกข้อตกลง
ได้ทันที  และบรรดำเงินค่ำบ ำรุงกำรใช้สถำนที่หรือเงินอื่นใดที่ผู้ ใช้สถำนที่ ได้ช ำระไป แล้วให้ตกเป็นของ             
ผู้ให้ใช้สถำนที่ทั้งหมด โดยผู้ใช้สถำนที่ไม่มีสิทธิเรียกร้องคืน 

ข้อ 21  เมื่อครบก ำหนดสิ้นสุดตำมระยะเวลำข้อ 3 โดยมิได้มีกำรต่อระยะเวลำบันทึกข้อตกลง ให้ถือว่ำ
บันทึกข้อตกลงสิ้นสุดลงทันที โดยมิต้องมีกำรบอกกล่ำว  

 

การต่อระยะเวลาใช้สถานที่ 
 ข้อ 22  หำกผู้ใช้สถำนที่มีควำมประสงค์จะต่อระยะเวลำบันทึกข้อตกลงต่อไป ให้ผู้ใช้สถำนที่แจ้ง     
ควำมประสงค์ เป็นหนังสือให้แก่ผู้ ให้ ใช้สถำนที่ทรำบล่วงหน้ำก่อนครบก ำหนดตำมข้อ 3 ไม่น้อยกว่ำ                  
45 วัน และหำกผู้ให้ใช้สถำนที่ยินยอมให้ใช้สถำนที่ต่อไปทั้งสองฝ่ำยตกลงจะท ำบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ให้      
เสร็จสิ้นก่อนครบก ำหนดระยะเวลำตำมข้อ 3 ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ทั้งนี้ อัตรำค่ำบ ำรุงกำรใช้สถำนที่และ     
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตำมที่ผู้ให้ใช้สถำนที่ก ำหนด หำกพ้นก ำหนดระยะเวลำดังกล่ำวให้ถือว่ำทั้งสองฝ่ำย             
ไม่ประสงค์ที่จะต่อระยะเวลำกำรใช้สถำนที่ต่อไป 
 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามบันทึกข้อตกลง 
 ข้อ 23  ข้อตกลงใด ๆ ที่พึงมีก่อนหรือขณะท ำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ หำกไม่ปรำกฏเป็นลำยลักษณ์    
อักษรระบุในบันทึกข้อตกลงนี้ให้ถือว่ำเป็นกำรสิ้นสุดลงทั้งสิ้น และให้ถือผูกพันตำมบันทึกข้อตกลงนี้เท่ำนั้น 
 ข้อ 24  ผู้ ให้ใช้สถำนที่สงวนสิทธิที่จะพิจำรณำแก้ไขเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อตกลงหรือบอกเลิก 
บันทึกข้อตกลงได้ทุกขณะและทุกกรณี หำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทำงรำชกำร โดยผู้ให้ใช้สถำนที่      
จะแจ้งให้ผู้ใช้สถำนที่ทรำบล่วงหน้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่ำ 15 วัน ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้สถำนที่จะไม่    
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำย ค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำกผู้ให้ใช้สถำนที่ทั้งสิ้นทุกกรณี 
 

 บันทึกข้อตกลงนี้ท ำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อควำมถูกต้องตรงกัน ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำม         
โดยละเอียดแล้ว โดยตกลงยอมรับยึดถือปฏิบัติตำมบันทึกข้อตกลงทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือชื่อต่อหน้ำ      
พยำนไว้เป็นหลักฐำนส ำคัญ และต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละฉบับ  
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ให้ใช้สถำนที่    ลงชื่อ......................................................ผู้ใช้สถำนที่ 
   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ธำตรี  มหันตรัตน)์         (..........................................................................)                                                                              
 
 
ลงชื่อ......................................................พยำน  ลงชื่อ......................................................พยำน 
      (......................................................)                               (.....................................................) 
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แผนผังสถานที่ใช ้
(เอกสารแนบท้ายสัญญา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถำนที่ใช้ตั้งอยูบ่ริเวณ................................................................................ล็อกเลขที่..................................
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ โดยพื้นที่ ด้ำนกว้ำงประมำณ...............................................................เมตร 
ด้ำนยำวประมำณ..........................................เมตร รวมเนื้อที่ประมำณ....................................................ตำรำงเมตร 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้ใช้สถำน 
                                       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธำตรี  มหันตรัตน)์ 
 

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ใช้สถำนที่ 

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

 
(ลงชื่อ) ..............................................................พยำน         (ลงชื่อ) ............................................................พยำน 
       (.................................................................)                       (.............................................................) 


