
โซน A:ตลาดน้ํานนทร ี

บริเวณรอบสระพระพิรุณประตูพหลโยธิน 

1. รายละเอียดพ้ืนที่โซนA 

1.1 ขนาดพื้นที่ อัตราคาใชพื้นทีผู่สนใจขอใชพื้นที่สามารถเลือกจองพื้นทีต่ิดกันไดไมเกิน 2ล็อค 

-    ขนาดพื้นที่โดยประมาณ กวาง 3 เมตร ลึก 3 เมตร  อัตราคาใชพื้นที่ ราคาล็อคละ 18,000 บาท 

1.2 ประเภทสินคาที่จําหนาย: สินคาบริโภคและอุปโภคจากตลาดน้ํา ตลาดบก 

2.เงื่อนไข 

2.1หามจําหนายอาหาร  อาหารวางและเคร่ืองดื่มที่มีแอลกอฮอลเปนสวนผสม 

2.2สินคาที่จะจําหนายจะตองไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาประเภทลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการคาโดยเด็ดขาด 

2.3ผูสนใจขอใชพื้นที่สามารถจําหนายสินคาไดไมเกินคนละ 5 รายการ ตามที่แจงในใบสมัคร 

2.4หามมิใหจําหนายผลิตภัณฑชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑภายใตอนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยภายในงาน 

2.5ผูไดสิทธิ์จะตองจําหนายสินคาเฉพาะของประเภทที่กําหนดใหดังนี ้

-  ประเภทน้ําดื่ม  จะตองจําหนายน้ําดื่มตราเกษตรเทานั้น 

-  ประเภทน้ําอัดลม  จะตองจําหนายสินคาของผูที่ไดรับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 

-  ประเภทน้ําแข็ง  จะตองจําหนายสินคาของผูที่ไดรับสิทธิ์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น 

2.6ผูไดสิทธิ์จะตองติดปายราคาสินคาทุกประเภท 

2.7ผูไดสิทธิ์จะตองเปนผูจําหนายสินคาโดยตรงตลอดทั้งงาน 

2.8หามจําหนายสิทธิ์ใหผูอ่ืนโดยเด็ดขาด หากมหาวิทยาลัยฯตรวจพบวาจําหนายสิทธิ์ใหผูอ่ืน มหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์

ยกเลิกการใหใชพื้นที่ โดยไมคืนเงินคาสมัคร-คาใชพื้นที่ และขอตัดสิทธิ์การเขาจองพื้นที่รานคากับมหาวิทยาลัยตั้งแตมีการตรวจ

พบ 

2.9ผูไดสิทธิ์ตองเพิ่มชองทางการรับชําระเงินในระบบ QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)  

 

3. เงื่อนไขการสงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม 

3.1 ผูไดสิทธิ์ตองตกแตงรานคาใหสวยงามสอดคลองกับธีมการจัด “งานเกษตรแฟรใสใจสิ่งแวดลอม” 

3.2 มหาวิทยาลัยขอความรวมมืองดใชโฟมโดยเด็ดและลดการใชพลาสติกที่ใชคร้ังเดียวแลวทิ้ง( No Single use plastic) เชน 

ถุงพลาสติกหูห้ิว หลอดพลาสติก ชอนสอมพลาสติก แกวน้ําพลาสติกหูห้ิวพลาสติกใสแกวน้ํา ดวยวิธีการลดการแจก (ยกเวน

ลูกคาขอ) และใหใชถุงผา ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติหรือใชภาชนะบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บรรจุภัณฑที่

ยอยสลายไดทดแทน(biodegradable) เชน ใบตอง ใบไม เชือกปอ-ปานพลาสติก ทั้งนี้ควรใชบรรจุภัณฑใหนอยที่สุด  

3.3 รานคาที่จําหนายอาหารจานเดียว/เคร่ืองดื่มจะตองลดราคาคาอาหาร/เคร่ืองดื่มใหลูกคาจํานวน 2 บาท หากลูกคานําแกว

หรือภาชนะมาใสเอง(Bring your own) พรอมทําปายติดหนารานใหชัดเจน 

3.4 รวมรณรงคใหรานคามีการคัดแยกขยะแตละประเภท( Waste Separation)ไดแก ขยะรีไซเคิล  และขยะอาหาร หรือขยะ

อินทรียที่ยอยสลายได ขยะทั่วไป คัดแยกกอนนําไปทิ้งใหตรงตามประเภท ณ จุดที่กําหนดให 

3.5รานคาควรใชหลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟเพื่อลดการใชพลังงาน 

3.6รานคาตองไมทิ้งขยะหรือสิ่งของทุกอยางไวในล็อคเมื่อสิ้นสุดการจัดงาน(วันสุดทาย) ตองเก็บกลับไปดวย 

 

 

 

 

 



4. วิธีการไดมาซึ่งสิทธิ์ในการจําหนายสินคา 

ใชวิธีพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑการพิจารณา ดังนี ้

4.1 เปนผูมีอาชีพจําหนายสินคาตามประเภทของโซนที่กําหนดโดยมีรูปถายผูสมัครกับรานคา หรือรูปถายผูสมัครกับบริเวณหนาราน

ที่ผูสมัครไปรวมจําหนายสินคาในงานตาง  ๆ

4.2 ผูสมัครจะตองมีประสบการณการจําหนายสินคาตามประเภทของโซนที่กําหนด 

4.3 ความครบถวนของเอกสารประกอบการยื่นขอใชพื้นที่เปนสาระสําคัญ 

4.4 ราคาสินคาเหมาะสม (ผูสมัครจะตองยื่นรายการสินคาพรอมราคา) 

4.5สินคาที่จําหนายตองมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทราบถึงแหลงที่มาของสินคาได จะตองเปนสินคาที่ไมละเมิดทรัพยสินทาง

ปญญาและเคร่ืองหมายสินคา 

4.6มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาผูสมัครที่เคยมีประวัติไมปฏิบัติตามเงื่อนไขการจําหนายสินคาของมหาวิทยาลัย 

4.7 การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเปนที่สุด 

 

5.คุณสมบัติของผูสมัคร 

5.1ผูสมัครจะตองมีอายุ 20 ป บริบูรณข้ึนไปนับจากวันที่ยื่นสมัคร 

5.2ผูสมัครจะตองเปนบุคคล ธรรมดาหรือนิติบุคคล  ซึ่งนิติบุคคลจะตอง จดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด หาง

หุนสวนสามัญและหางหุนสวนจํากัดเทานั้นสินคาที่จะจําหนายตรงตามวัตถุประสงคที่จดทะเบียน  หรือจดทะเบียนการคาและตรง

ตามประเภทสินคาตามโซนที่สมัคร  

5.3 ผูสมัครจะตองมีอาชีพขายสินคา ประเภทสินคาที่มีชื่อเสียงจากตลาดนํ้า  ตลาดบก  และแหลงทองเที่ยวสินคาที่มีชื่อตรา

สินคาเปนของตนเอง (โดยจะตองแสดงเปนรูปถาย) ทั้งน้ี  สินคาที่จะจําหนายตองไดมาและสามารถจําหนายไดถูกตองตาม

กฎหมาย 

6.เอกสารประกอบการย่ืนขอใชพ้ืนที่ 

บุคคลทั่วไป 

1. สําเนาบัตรประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

2. รูปถายสินคาพรอมราคาสินคาแตละรายการรูปแบบการตกแตงราน และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธสินคา  

3. เอกสารประสบการณการออกรานตามงานตาง ๆ (ถามี) 

4. หนาสมุดบัญชีธนาคารชื่อผูสมัคร พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรุงศรี,กรุงไทย,กรุงเทพ,ไทยพาณชิย,ทหารไทย)  

* กรณีอาจจะตองคืนเงิน 

นิติบุคคล (บริษัท/หางราน) 

1. สําเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค พรอมรับรองสําเนาถูกตอง(กรณีนิติบุคคล) 

2. หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทนพรอมปดอากรแสตมป จํานวน 30 บาท (กรณีมอบอํานาจของนิติบุคคล) 

3. สําเนาบัตรประชาชนของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมอบอํานาจ) 

4. รูปถายสินคาพรอมราคาสินคาแตละรายการรูปแบบการตกแตงราน และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธสินคา  

5. เอกสารประสบการณการออกรานตามงานตาง ๆ (ถามี) 

6. หนาสมุดบัญชีธนาคารชื่อผูสมัคร (กรุงศรี,กรุงไทย,กรุงเทพ,ไทยพาณชิย,ทหารไทย)* กรณีอาจจะตองคืนเงิน  

7. สําเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ป พ.ศ.2563 

8. ใบอนุญาตขายสินคาลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการคา (กรณีจําหนายสินคาลิขสิทธิ์และเคร่ืองหมายการคา) 

**หากทานอาน TOR เรียบรอยแลวประสงคจะสมัครเขารวมจําหนายสินคางานโปรดกรอกใบสมัครตอไปน้ี** 

และสงเอกสารแนบตาม ขอ 6 มาทาง E - mail  : psdtpg@ku.ac.thหรือ psdppu@ku.ac.th หรือ LINE ID 0623038374 

 

 

mailto:psdtpg@ku.ac.th
mailto:psdppu@ku.ac.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


 

7. กําหนดเวลา สมัครออนไลน 

 - กรณีสมัครออนไลน ตั้งแตวันที่ 5 เมษายน 2564 ปดรับสมัครทางออนไลน วันที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 

8. กําหนดการประกาศผล 

- มหาวิทยาลัยประกาศแจงผลการพิจารณา วันที่ 9 เมษายน 2564 ทาง www.property.ku.ac.th 

9. กําหนดการชําระเงิน 

-  ชําระเงินคาใชพื้นที่ผานชองทาง QR Code ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2564 (แจงชําระเงินผาน E-mail) หากพนกําหนด

มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การไดสิทธิ์ในพื้นที่ 

หมายเหตุ การสมัครเปนไปดวยความสมัครใจของผูประสงคจะยื่นสมัคร หากไมไดรับการพิจารณามหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไมคืน

เงินทุกกรณี 

 

หมายเหตุ 

1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิ 1 คน สมัครได 1 โซน หากตรวจพบวาสมัครเกิน 1 สิทธ์ิ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธ์ิในทุกโซนท่ี

ย่ืนจําหนาย 

2. ผูไดสิทธ์ิ สามารถเขาพื้นท่ีไดต้ังแตวันท่ี 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. และคืนพื้นท่ีภายหลังเสร็จงานวันท่ี  

8 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 24.00 น. (หากตองการเขาพื้นท่ีกอนตองทําหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยและไดรับ

อนุมัติกอน) 

3.ผูสมัครไมสามารถขอเปล่ียนแปลงรายการสินคาไดหลังจากวันท่ีปดรับสมัครแลว 

4.หากมีการประกาศสถานการณฉุกเฉินการแพรระบาดใหมของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  กอนหรือ

ระหวางการจัดงานเกษตรแฟร ป 2564  จนเปนเหตุใหไมสามารถจัดงานตอไปไดหรือเล่ือนการจัดงานเกษตรแฟร ป 2564 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีความจําเปนตองปฏิบัติตามประกาศดังกลาวอยางเครงครัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึง

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะคืนเงินคาใชพื้นท่ีใหแกทานตามสัดสวนจํานวนวันท่ีถูกยกเลิกหรือเล่ือนการจัดงานเกษตรแฟร ป 2564 

 

http://www.property.ku.ac.th/

