
       โซน B : เศรษฐกิจฐานราก 
บริเวณ ทางเดินเท้าตั้งแต่หน้าหอนาฬิกา ถึง ประตูงามวงศ์วาน 1 

 
1. รายละเอียดพื้นทีโ่ซน B   
1.1 ขนาดพื้นที่โดยประมาณ กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร 
1.2 อัตราค่าใช้พื้นที ่
     - ราคาล็อคละ 20,000 บาท 
       ทั้งนี้ผูส้นใจขอใช้พื้นที่สามารถเลือกจองพื้นที่ติดกันไดไ้มเ่กิน 2 ล็อค 
1.3 ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย 
     - สินค้าอุปโภค ประเภทเคร่ืองแต่งกาย อุปกรณ์ เครื่องใช้ และของตกแต่ง 
     - สินค้าบริโภค ประเภทอาหาร อาหารว่าง อาหารแปรรูป และเครื่องดื่ม 
 
2. เงื่อนไข 
2.1 ห้ามจ าหน่ายอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม 
2.2 สินค้าที่จะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สนิทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดยเด็ดขาด 
2.3 ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑช์นิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภณัฑ์ภายใต้อนุสทิธิบัตรของมหาวิทยาลัยภายในงาน 
2.4 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องจ าหนา่ยสนิค้าเฉพาะของประเภทที่ก าหนดให้ดังนี้ 

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

2.5 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องติดบัตรประจ าตัวผูไ้ด้สิทธิ์ในพื้นที่ตลอดเวลาที่จ าหนา่ยสนิค้า และสามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได ้
2.6 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องติดปา้ยราคาสินคา้ทุกประเภท 
2.7 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องเป็นผูจ้ าหนา่ยสินคา้โดยตรงตลอดทั้งงาน 
2.8 ห้ามจ าหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากมหาวิทยาลัยฯตรวจพบว่าจ าหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่น มหาวิทยาลยัฯขอสงวนสิทธิ์ 
ยกเลิกการให้ใช้พื้นที่ โดยไม่คนืเงินค่าสมัคร-ค่าใช้พื้นที่ และขอตัดสิทธิ์การเข้าจองพื้นที่ร้านคา้กับมหาวิทยาลัยตั้งแต่มีการ
ตรวจพบ 
2.9 ผู้ได้สิทธิ์ต้องเพิ่มช่องทางการรับช าระเงินในระบบ QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
2.10 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัย (Mask) หรือ Face Shield และต้องไม่มีไข้ตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินคา้  
 
3. เงื่อนไขการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.1 ผู้ได้สิทธิ์ต้องตกแต่งร้านค้าให้สวยงามสอดคล้องกับธีมการจัด “งานเกษตรแฟร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 
3.2 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืองดใช้โฟมโดยเด็ดและลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง(No Single use plastic) 
เช่น ถุงพลาสติกหูห้ิว หลอดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก หูห้ิวใส่แก้วน้ า แก้วน้ าพลาสติก ด้วยวิธีการลดการแจก (ยกเว้น
ลูกค้าขอ) และให้ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติหรือใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
ที่ย่อยสลายได้ทดแทน(biodegradable) เช่น ใบตอง ใบไม้ เชือกปอ-ป่านพลาสติก ทั้งนี้ควรใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด  
3.3 ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารจานเดียว/เครื่องดื่มจะต้องลดราคาค่าอาหาร/เคร่ืองดื่มให้ลูกค้าจ 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 
3.5 ร้านค้าควรใช้หลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟเพื่อลดการใช้พลังงาน 
3.6 ร้านค้าต้องไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของทุกอย่างไว้ในล็อคเมื่อสิ้นสดุการจัดงาน(วันสุดทา้ย) ต้องเก็บกลับไปด้วย 
 
 
 
 
 



4. วิธีการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการจ าหน่ายสินค้า 
ใช้วิธีพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

4.1 เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินคา้ตามประเภทของโซนที่ก าหนดโดยมีรูปถ่ายผู้สมัครกับร้านค้า หรือรูปถ่ายผู้สมัครกับบริเวณหน้า
พื้นที่/หนา้ร้านที่ผู้สมัครไปร่วมจ าหน่ายสินคา้ในงานตา่งๆ 
4.2 สินค้าที่จ าหนา่ยต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทราบถึงแหล่งที่มาของสนิค้าได้ จะต้องเป็นสินคา้ทีไ่ม่ละเมิดทรัพยส์ิน
ทางปญัญาและเครื่องหมายสินค้า 
4.3 ราคาสินค้าเหมาะสม (ผูส้มคัรจะต้องยื่นรายการสนิค้าพร้อมราคา) 
4.4 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาผูส้มัครที่เคยมีประวตัิไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขการจ าหน่ายสนิค้าของมหาวิทยาลยั 
4.5 ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การจ าหน่ายสินคา้ตามประเภทของโซนที่ก าหนด 
4.6 ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่เป็นสาระส าคัญ 
4.7 การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 
 
5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป นับจากวันที่ยื่นสมัคร 
5.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัด ห้าง
หุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้น สินค้าที่จะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียน หรือจดทะเบียนการค้าและ
ตรงตามประเภทสินค้าตามโซนที่สมัคร  
5.3 ผู้สมัครจะต้องมี ประเภทร้านค้าอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
     1) ร้านค้าที่ได้รับรองจากสหพันธ์ SME  
     2) ร้านค้า Otop 3 ดาว ขึ้นไป 
     3) ร้านค้าดังจากเกษตรออนไลน์ 
     4) ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน 
     5) ร้านค้าสินค้าอุปโภค บริโภค เสื้อผ้า แฟชั่น เครื่องประดับ 
ทั้งนี้  สินค้าที่จะจ าหน่ายต้องได้มาและสามารถจ าหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย   
 
6. เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่ 
6.1 ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
6.2 รูปแบบการตกแต่งร้าน รูปถ่ายสินค้า และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์สินค้า พร้อมราคาสินค้าแต่ละรายการ 
6.3 เอกสารแสดงหลักฐานตามประเภทของร้านค้า (ส าหรับกลุ่ม 1-4) ดังนี้ 
     1) ร้านค้าที่ได้รับรองจากสหพันธ์ SME ต้องแนบเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 
     2) ร้านค้า Otop 3 ดาว ขึ้นไป ต้องแนบหนังสือรับรองการเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
     3) ร้านค้าดังจากเกษตรออนไลน์ ต้องบันทึกภาพหน้าจอ Facebook (Capture) ที่มีการขายสินค้าของตนเอง 
         จากกลุ่มเกษตรแฟร์ออนไลน์ 
     4) ร้านค้าวิสาหกิจชุมชน ต้องแนบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 
6.4 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนและวัตถุประสงค์ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีนิติบุคคล) 
6.5 หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท (กรณีมอบอ านาจของนิติบุคคล) 
6.6 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมอบอ านาจ) 
6.7 ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.2562 หรือ ปี พ.ศ.2563 
6.8 ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 
6.9 เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 
6.10 ส าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้สมัคร (ยกเว้นธนาคารออมสินและกสิกร) 
 
 

**หากท่านอ่าน TOR เรียบร้อยแล้วประสงค์จะสมัครเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้างานโปรดกรอกใบสมัครต่อไปนี้** 
และส่งเอกสารแนบตาม ข้อ 6 มาทาง E - mail  : psdnnka@ku.ac.th หรือ psdgri@ku.ac.th 
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7. ก าหนดเวลา ย่ืนใบสมัครออนไลน์ 
 ตั้งแต่วันที่ 5-6 เมษายน 2564 
- สมัครออนไลน์ สามารถสมัครได้ 24 ชั่วโมง (ปิดรับสมัครออนไลน์วันที่ 6 เม.ย.64 เวลา 24.00 น.) 
 
8. ก าหนดการประกาศผล 
- ประกาศแจ้งผลการพิจารณา วันที่ 9 เมษายน 2564 ทางเพจ Facebook “PMKU” และ www.property.ku.ac.th 
 
9. ช าระเงิน 
- ช าระเงินผ่านช่องทาง QR Code ในวันที่ 16-20 เมษายน 2564 (เจ้าหน้าที่จะแจ้งการช าระเงินไปที่ E-Mail ของท่าน) 
  หากพ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การได้สิทธิ์ในพื้นที่  
ทั้งนี้ การสมัครเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ประสงค์จะยื่นสมัคร และผู้สมัครต้องตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนการช าระเงิน  
หากผู้สมัครช าระเงินแล้วมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี 
 
 
หมายเหต ุ
1. มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ 1 คน สมัครได้ 1 โซน หากตรวจพบว่าสมัครเกิน 1 สิทธิ์ มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในทุก
โซนท่ียื่นจ าหน่าย 
2. ผู้ ได้สิทธิ์  สามารถเข้าพื้ น ท่ี ได้ ต้ังแต่วัน ท่ี  29 เมษายน เวลา 10.00 น. และคืนพื้ น ท่ี ภายหลังเสร็จงาน                 
วันท่ี 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 24.00 น. (หากต้องการเข้าพื้นท่ีก่อนต้องท าหนังสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยและ
ได้รับอนุมัติก่อน) 
3. หากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนหรือ
ระหว่างการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดงานต่อไปได้หรือเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์       
จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะคืนเงินค่าใช้พื้นท่ีให้แก่ท่านตามสัดส่วนจ านวนวันท่ีถูกยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานเกษตรแฟร์ ปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

