
        โซน A : ตลาดน ้านนทรี 
บริเวณด้านข้างสระพระพิรุณ ประตูพหลโยธิน  

1. รายละเอียดพื นทีโ่ซน A 
1.1 ขนาดพื้นที่ อัตราค่าใช้พื้นที่ ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถเลือกจองพื้นที่ติดกันได้ไม่เกิน 2 ล็อค 
-    ขนาดพื้นที่โดยประมาณ กว้าง 2 เมตร ลึก 2 เมตร  อัตราค่าใช้พื้นที่ ราคาล็อคละ 10,000 บาท 
-    ขนาดพื้นที่โดยประมาณ กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร  อัตราค่าใช้พื้นที่ ราคาล็อคละ 18,000 บาท 
1.2 ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย : สินค้าบริโภคและอุปโภคจากตลาดน้ า ตลาดบก   
2. เงื่อนไข 
2.1 ห้ามจ าหน่ายอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
2.2 สินค้าที่จะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด 
2.3 ผู้สนใจขอใช้พื้นที่สามารถจ าหน่ายสินค้าไดไ้ม่เกินคนละ 5 รายการ ตามที่แจ้งในใบสมัคร 
2.4 ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑช์นิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภณัฑ์ภายใต้อนุสทิธิบัตรของมหาวิทยาลัยภายในงาน 
2.5 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องจ าหนา่ยสนิค้าเฉพาะของประเภทที่ก าหนดให้ดังนี้ 

-  ประเภทน้ าดื่ม  จะต้องจ าหนา่ยน้ าดื่มตราเกษตรเท่านัน้ 
-  ประเภทน้ าอัดลม  จะต้องจ าหน่ายสนิค้าของผู้ทีไ่ด้รับสทิธิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 
-  ประเภทน้ าแข็ง  จะต้องจ าหน่ายสนิค้าของผูท้ี่ได้รับสิทธิ์จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์เท่านั้น 

2.6 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องติดปา้ยราคาสินคา้ทุกประเภท 
2.7 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องเป็นผูจ้ าหนา่ยสินค้าโดยตรงตลอดทั้งงาน 
2.8 ห้ามจ าหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมหาวิทยาลัยฯตรวจพบว่าจ าหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่น มหาวิทยาลยัฯขอสงวนสิทธิ์ 
ยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ โดยไม่คนืเงินค่าสมัคร-ค่าใช้พืน้ที่ และขอตัดสิทธิ์การเข้าจองพื้นที่ร้านคา้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่มีการ
ตรวจพบ 
2.9 ผู้ได้สิทธิ์ต้องเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินในระบบ QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน)  
 
3. เงื่อนไขการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.1 ผู้ได้สิทธิ์ต้องตกแต่งร้านค้าให้สวยงามสอดคล้องกับธีมการจัด “งานเกษตรแฟร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
3.2 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืองดใช้โฟมโดยเด็ดและลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง(No Single use plastic) 
เช่น ถุงพลาสติกหูห้ิว หลอดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก หูห้ิวพลาสติกใส่แก้วน้ า ด้วยวิธีการลดการแจก 
(ยกเว้นลูกค้าขอ) และให้ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติหรือใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทดแทน(biodegradable) เช่น ใบตอง ใบไม้ เชือกปอ-ป่านพลาสติก ทั้งนี้ควรใช้บรรจุภัณฑ์ให้
น้อยที่สุด  
3.3 ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารจานเดียว/เครื่องดื่มจะต้องลดราคาค่าอาหาร/เครื่องดื่มให้ลูกค้าจ านวน 2 บาท หากลูกค้าน า
แก้วหรือภาชนะมาใส่เอง (Bring your own) พร้อมท าป้ายติดหน้าร้านให้ชัดเจน 
3.4 ร่วมรณรงค์ให้ร้านค้ามีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท(Waste Separation)ได้แก่ ขยะรีไซเคิล  และขยะอาหาร หรือ
ขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป คัดแยกก่อนน าไปทิ้งให้ตรงตามประเภท ณ จุดที่ก าหนดให้ 
3.5ร้านค้าควรใช้หลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟเพื่อลดการใช้พลังงาน 
3.6ร้านค้าต้องไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของทุกอย่างไว้ในล็อคเมื่อสิ้นสดุการจัดงาน (วันสุดทา้ย) ต้องเก็บกลับไปด้วย 
 
4. วิธีการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการจา้หน่ายสินค้า 

ใช้วิธีพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
4.1 เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินคา้ตามประเภทของโซนที่ก าหนดโดยมีรูปถ่ายผู้สมัครกับร้านค้า หรือรูปถ่ายผู้สมัครกับบริเวณหน้า
ร้านที่ผูส้มัครไปร่วมจ าหน่ายสินค้าในงานต่างๆ 
4.2 ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การจ าหน่ายสินคา้ตามประเภทของโซนที่ก าหนด 
4.3 ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่เป็นสาระส าคัญ 
4.4 ราคาสินค้าเหมาะสม (ผูส้มคัรจะต้องยื่นรายการสนิค้าพร้อมราคา) 
4.5 สินค้าที่จ าหนา่ยต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทราบถึงแหล่งที่มาของสนิค้าได้ จะต้องเป็นสินคา้ทีไ่ม่ละเมิดทรัพยส์ิน
ทางปญัญาและเครื่องหมายสินค้า 



4.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาผูส้มัครที่เคยมีประวตัิไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการจ าหน่ายสนิค้าของมหาวิทยาลยั 
4.7 การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 
 
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไปนับจากวันที่ยื่นสมัคร 
5.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น สินค้าที่จะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน หรือจดทะเบียนการค้าและ
ตรงตามประเภทสินค้าตามโซนที่สมัคร  
5.3 ผู้สมัครจะต้องมีอาชีพขายสินค้า ประเภทสินค้าที่มีชื่อเสียงจากตลาดน ้า  ตลาดบก  และแหล่งท่องเที่ยวสินค้าที่มีชื่อ
ตราสินค้าเป็นของตนเอง (โดยจะต้องแสดงเป็นรูปถ่าย) ทั งนี   สินค้าที่จะจ้าหน่ายต้องได้มาและสามารถจ้าหน่ายได้
ถูกต้องตามกฎหมาย 
   
6. เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื นที่ 
บุคคลทั่วไป 
1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. รูปถ่ายสินค้า พร้อมราคาสินค้าแต่ละรายการ รูปแบบการตกแต่งร้าน และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า  
3. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
4. หน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรุงศรี,กรุงไทย,กรุงเทพ,ไทยพาณิชย์,ทหารไทย) )* กรณี
อาจจะต้องคืนเงิน 
นิติบุคคล (บริษัท/ห้างร้าน) 
1. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง(กรณีนิติบุคคล) 
2. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
3. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจ) 
4. รูปถ่ายสินค้า พร้อมราคาสินค้าแต่ละรายการ รูปแบบการตกแต่งร้าน และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า  
5. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
6. หน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อผู้สมัคร (กรุงศรี,กรุงไทย,กรุงเทพ,ไทยพาณิชย์,ทหารไทย)* กรณีอาจจะต้องคืนเงิน  
7. ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.2562 หรือ ปี พ.ศ.2563 
8. ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 

**หากท่านอ่าน TOR เรียบร้อยแล้วประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจ้าหน่ายสินค้างานโปรดกรอกใบสมัครต่อไปนี ** 
             และส่งเอกสารแนบตาม ข้อ 6 มาทาง E - mail  : psdcnd@ku.ac.th  หรือ psdppu@ku.ac.th 
 
7. ก้าหนดเวลา สมัครออนไลน์และสมัครด้วยตนเอง 
- กรณีสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15-20 ธันวาคม 2563 ปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. 
- กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ติดต่อได้ที่ ส านักงานทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. 
และ 13.00 - 15.00 น. 
 
8. ก้าหนดการประกาศผล 
- มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งผลการพิจารณา วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ทาง www.property.ku.ac.th 
 
9. ก้าหนดการประชุมและการช้าระเงิน 
- ผู้ได้สิทธิ์ต้องเข้ามาร่วมฟังค าชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมงาน พร้อมช าระเงินค่าใช้พื้นที่ผ่านชอ่งทาง QR Code ในวันพุธ
ที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. ที่ส านักงานทรัพย์สิน อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 7 หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะ
ตัดสิทธิ์การได้สิทธิ์ในพื้นที่ 
หมายเหตุ การสมัครเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ประสงค์จะยื่นสมัคร หากไม่ได้รับการพิจารณามหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินทุกกรณี 
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หมายเหต ุ
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 1 คน สมัครได้ 1 โซน หากตรวจพบว่าสมัครเกิน 1 สิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในทุก
โซนท่ียื่นจ าหน่าย 
2. ผู้ได้สิทธิ์ สามารถเข้าพื้นท่ีได้ต้ังแต่วันท่ี 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. และคืนพื้นท่ีภายหลังเสร็จงาน                 
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2563 ภายในเวลา 24.00 น. (หากต้องการเข้าพื้นท่ีก่อนต้องท าหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัย
และได้รับอนุมัติก่อน) 
3. ผู้สมัครไม่สามารถขอเปล่ียนแปลงรายการสินค้าได้หลังจากวันท่ีปิดรับสมัครแล้ว 
 


