
โซน K : บริษัท-ห้างร้าน สินค้าอุปโภค บริโภคทั่วไป 
แยกคณะเศรษฐศาสตร์ส้ินสุดแยกคณะสังคมศาสตร์ 

 
1. รายละเอียดพื้นทีโ่ซน K 

- ขนาดเต็นท์และพื้นที่โดยประมาณ อัตราค่าใช้พื้นที่ ดังนี้ 
 ขนาดเต็นท์ 2 x 2 เมตร   ราคา  11,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 3 x 3 เมตร   ราคา  16,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 4 x 4 เมตร   ราคา  21,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 6 x 3 เมตร   ราคา  31,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 6 x 6 เมตร   ราคา  36,000  บาท 
 ขนาดเต็นท์ 8 x 4 เมตร   ราคา  41,000  บาท  ( มีพื้นที่เพิ่มเติมด้านหลัง 46,000 บาท ) 

ขนาดเต็นท์ 10 x 5 เมตร   ราคา  45,000  บาท  ( มีพื้นที่เพิ่มเติมด้านหลัง 50,000 บาท ) 
 ขนาดเต็นท์ 12 x 5 เมตร   ราคา  60,000  บาท 
- ประเภทสินค้าที่จะจ าหน่าย ได้แก่  สินค้าอุปโภค สินค้าบริโภค ในรูปแบบบริษัท ร้านค้าชั้นน า ทั้งนี้ สินค้าที่จะจ าหน่ายต้อง

ได้มาและสามารถจ าหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย 
 

2. เงื่อนไข 
1. สินค้าที่จะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด 
2. ห้ามจ าหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
3. ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยฯ ภายในงาน 
4. ผู้ได้สิทธิ์จะต้องจ าหน่ายสินค้าเฉพาะของประเภทที่ก าหนดให้ดังนี้ 

- ประเภทน้ าดื่ม จะต้องจ าหน่ายน้ าดื่มตราเกษตรเท่านั้น 
- ประเภทน้ าแข็ง จะต้องจ าหน่ายสินค้าของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 
- ประเภทน้ าอัดลม จะต้องจ าหน่ายสินค้าของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น 

5.  ผู้ได้สิทธ์ต้องมีการเพิ่มช่องทางการช าระเงินระบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
6. ตั้งแต่ล็อคแยกคณะเศรษฐศาสตร์ถึงแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ห้ามจ าหน่ายผลไม้ทุกชนิด 

 
3. เงื่อนไขการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
  
3.1 ผู้ได้สิทธิ์ต้องตกแต่งร้านค้าให้สวยงามสอดคล้องกับธีมการจัด “งานเกษตรแฟร์ใส่ใจส่ิงแวดล้อม” 
3.2 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืองดใช้โฟมโดยเด็ดขาดและลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วท้ิง (No Single use plastic) เช่น 
ถุงพลาสติกหูหิ้ว หลอดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก ด้วยวิธีการลดการแจก ( ยกเว้นลูกค้าขอ ) และให้ใช้ถุงผ้า 
ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติ หรือใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้ทดแทน 
(biodegradable)  เช่น ใบตอง ใบไม้ เชือกปอ-ป่าน ท้ังนี้ควรใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยท่ีสุด  
3.3 ร้านค้าท่ีจ าหน่ายอาหารจานเดียว/เครื่องดื่ม จะต้องลดราคาค่าอาหาร/เครื่องดื่มให้ลูกค้าจ านวน 2 บาท หากลูกค้าน าแก้ว
หรือภาชนะมาใส่เอง (Bring your own) พร้อมท าป้ายติดหน้าร้านให้ชัดเจน 
3.4 ร่วมรณรงค์ให้ร้านค้ามีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท (Waste Separation) ได้แก่ ขยะรีไซเคิล  และขยะอาหาร หรือขยะ
อินทรีย์ท่ีย่อยสลายได้ ขยะท่ัวไป  คัดแยกก่อนน าไปท้ิงให้ตรงตามประเภท ณ จุดท่ีก าหนดให้ 
3.5 ร้านค้าควรใช้หลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟเพื่อลดการใช้พลังงาน 
3.6 ร้านค้าต้องไม่ท้ิงขยะหรือสิ่งของทุกอย่างไว้ในล็อคเมื่อสิ้นสุดการจัดงาน(วันสุดท้าย) ต้องเก็บกลับไปด้วย 

 
 
 
 
 
 



 
 

4. วิธีการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการจ าหน่ายสินค้า 
ใช้วิธีการพิจารณาคัดเลือก โดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิจ์ะพิจารณาลูกค้ารายเดิมที่เปน็บริษัท มีเงื่อนไขและคุณสมบัติตรงตามที่มหาวทิยาลัย ก าหนดเปน็ล าดบัแรก 
 2. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิจ์ะไม่พิจารณาลูกค้ารายเดิมที่มีประวัติการถูกแจ้งเป็นหนังสือตักเตือนการไม่ปฏบิัติตามเงื่อนไขทกุกรณี 
 3. คุณภาพและมาตรฐานสนิคา้ ความเหมาะสมของราคาสนิค้า  
 4. ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่ที่เปน็สาระส าคัญ  
 5. รูปแบบการตกแต่งร้านคา้ 
 

5. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการยื่นใบสมัครและเลือกจองพื้นที่   
- ลูกค้ารายใหม่รับสมัครและช าระเงินค่าพื้นท่ีต้ังแต่วันท่ี 5 เมษายน 2564  เวลา 9.00 - 15.00 น.เป็นต้นไป 
ณ ส านักงานทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
 

หมายเหตุ  หากพบว่าพื้นที่ภายในงานฯถูกจองเต็มจนหมดก่อนครบระยะเวลาก าหนด มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิด 
การเลือกจองพื้นที่ภายในงานฯก่อนครบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
6.คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                 ผูส้มัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา (อายุ 20 ปีบริบูรณข์ึ้นไปนับจากวันท่ียื่นสมัคร) หรือนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคล 
จะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญ และห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น และสินค้าที ่
จะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน 
 

 

7.เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่ 
 

1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
2. รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกของผู้ยื่น จ านวน 1 รูป 
3. รูปแบบการตกแต่งร้าน รูปถ่ายสินค้าที่จะจ าหน่ายและ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า 
4. ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
5. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
6. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนา 
ถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล)   
7. ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.2563 หรือ ปี พ.ศ.2564 
8. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่างๆ 
9. ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 
 

หมายเหตุ  1.เอกสารท่ีใช้ในการยื่นขอใช้พื้นท่ี มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์เก็บไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 

    2."หากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ก่อนหรือระหว่าง
การจัดงานเกษตรแฟร์  ปี  2564  จนเป็นเหตุ ให้ ไม่สามารถจัดงานต่อไปได้หรือเลื่ อนการจัดงานเกษตรแฟร์  ปี  2564 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะคืนเงิน
ค่าใช้พื้นที่ให้แก่ท่านตามสัดส่วนจ านวนวันท่ีถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


