
โซน E : สินค้าแฮนด์เมด DIY อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและงานฝีมือขั้นเทพ 

บริเวณเกาะกลางหน้าสนามอินทรีย์จันทรสถิตย์ 

1. รายละเอียดพื้นที่โซน E 

 1.1 ขนาดพ้ืนที่ประมาณ กว้าง 3 เมตร ลึก 3 เมตร ราคาล็อคละ 18,000.00 บาท สามารถเลือกจองพ้ืนที่ได้

ไม่เกิน 2 ล็อค 

 1.2 ประเภทสินค้าที่จะจ าหน่าย ได้แก่ สินค้าไอเดีย ของขวัญ แฮนด์เมด งานประดิษฐ์ และอุปกรณ์ตกแต่ง

บ้านทั้งนี้ สินค้าท่ีจะจ าหน่ายต้องได้มาและสามารถจ าหน่ายได้ถูกต้องตามกฎหมาย 

 

2. เงื่อนไข 

 2.1 สินค้าที่จะจ าหน่ายจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าโดย

เด็ดขาด 

 2.2 ห้ามมิให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิด/ประเภทเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ภายใต้อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัย

ภายในงาน 

 2.3 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องติดบัตรประจ าตัวผู้ได้สิทธิ์ในพ้ืนที่ตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า 

 2.4 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องติดป้ายราคาสินค้าทุกประเภท 

 2.5 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรงตลอดทั้งงาน 

 2.6 ห้ามจ าหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อ่ืนโดยเด็ดขาด หากมหาวิทยาลัยฯตรวจพบว่าจ าหน่ายสิทธิ์ให้ผู้อ่ืน มหาวิทยาลัยฯ

จะขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้ใช้พ้ืนที่ โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร-ค่าใช้พ้ืนที่ และขอตัดสิทธิ์การเข้าจองพ้ืนที่ร้านค้ากับ

มหาวิทยาลัยตั้งแต่มีการตรวจพบ 

 2.7 ผู้ได้สิทธิ์ต้องตกแต่งร้านค้าให้สวยงามสอดคล้องกับจัดงานเกษตรแฟร์ ตามวัตถุประสงค์ Green 

 2.8 ผู้ได้สิทธิ์ต้องเพ่ิมช่องทางการรับช าระเงินในระบบ QR Code ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 

 2.9 ผู้ได้สิทธิ์จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่จ าหน่ายสินค้า เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 

 

3) เงื่อนไขการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 3.1 ผู้ได้สิทธิ์ต้องตกแต่งร้านค้าให้สวยงามสอดคล้องกับธีมการจัด“งานเกษตรแฟร์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

 3.2 มหาวิทยาลัยขอความร่วมมืองดใช้โฟมโดยเด็ดขาดและลดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (No Single 

use plastic) เช่น ถุงพลาสติกหูหิ้ว หูหิ้วใส่แก้ว หลอดพลาสติก ช้อนส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก ด้วยวิธีการลดการ

แจกลูกค้าขอ) และให้ใช้ถุงผ้า ถุงกระดาษ หรือวัสดุจากธรรมชาติหรือใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทดแทน (biodegradable) เช่น ใบตอง ใบไม้ เชือก-ป่าน ทั้งนี้ควรใช้บรรจุภัณฑ์ให้น้อยที่สุด  

 3.3 ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารจานเดียวหรือเครื่องดื่ม จะต้องลดราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้าจ านวน 2 

บาท หากลูกค้าน าแก้วหรือภาชนะมาใส่เอง (Bring your own container) พร้อมท าป้ายติดหน้าร้านให้ชัดเจน 

  



 3.4 ร่วมรณรงค์ให้ร้านค้ามีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท (Waste Separation) ได้แก่ ขยะรีไซเคิลและขยะ

อาหาร หรือขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ ขยะทั่วไป คัดแยกก่อนไปท้ิงให้ตรงตามประเภท ณ จุดที่ก าหนดให้ 

 3.5 ร้านค้าควรใช้หลอดไฟ LED หรือหลอดประหยัดไฟเพ่ือลดการใช้พลังงาน 

 3.6 ร้านค้าต้องไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งของทุกอย่างไว้ในล็อคเมื่อสิ้นสุดการจัดงาน(วันสุดท้าย) ต้องเก็บกลับไปด้วย 

 

4. วิธีการได้มาซึ่งสิทธิ์ในการจ าหน่ายสินค้า 

    ใช้วิธีพิจารณาคัดเลือก ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

 4.1 เป็นผู้มีอาชีพจ าหน่ายสินค้าตามประเภทของโซนที่ก าหนดโดยมีรูปถ่ายผู้สมัครกับร้านค้า หรือรูปถ่าย

ผู้สมัครกับบริเวณหน้าร้านที่ผู้สมัครไปร่วมจ าหน่ายสินค้าในงานต่างๆ 

 4.2 ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณ์การจ าหน่ายสินค้าตามประเภทของโซนที่ก าหนด 

 4.3 ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการยื่นขอใช้พ้ืนที่เป็นสาระส าคัญ 

 4.4 ราคาสินค้าเหมาะสม (ผู้สมัครจะต้องยื่นรายการสินค้าพร้อมราคา) 

 4.5 สินค้าที่จ าหน่ายต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้ จะต้องเป็นสินค้าที่

ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและเครื่องหมายสินค้า 

 4.6 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผู้สมัครที่เคยมีประวัติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ าหน่ายสินค้าของ

มหาวิทยาลัย 

 4.7 การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 

 

5. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 5.1 ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปี บริบูรณ์ข้ึนไปนับจากวันที่ยื่นสมัคร 

 5.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งนิติบุคคลจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัทจ า กัด บริษัท

มหาชนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัดเท่านั้นสินค้าที่จะจ าหน่ายตรงตามวัตถุประสงค์หรือจดทะเบียน

การค้าและตรงตามประเภทสินค้าตามโซนที่สมัคร 

 

6. เอกสารประกอบการยื่นขอใช้พื้นที่ 

 บุคคลทั่วไป 

 1. ส าเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 2. รูปถ่ายสินค้า พร้อมราคาสินค้าแต่ละรายการ รูปแบบการตกแต่งร้าน และ/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์

สินค้า  

 3. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 

 4. หน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อผู้สมัคร พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง (กรุงศรี ,กรุงไทย,กรุงเทพ,ไทยพาณิชย์,ทหาร

ไทย) * กรณีอาจจะต้องคืนเงิน 



 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/หรือเอกสารประชาสัมพันธ์

สินค้า  

 5. เอกสารประสบการณ์การออกร้านตามงานต่าง ๆ (ถ้ามี) 

 6. หน้าสมุดบัญชีธนาคารชื่อผู้สมัคร (กรุงศรี,กรุงไทย,กรุงเทพ,ไทยพาณิชย์,ทหารไทย)* กรณีอาจจะต้องคืน

เงิน  

 7. ส าเนาหนังสือรับรองการเสียภาษีของนิติบุคคล ปี พ.ศ.2563 

 8. ใบอนุญาตขายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า (กรณีจ าหน่ายสินค้าลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า) 

 

7. ก าหนดเวลา สมัครออนไลน์ 

 สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2564 ปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 

 

8. ก าหนดการประกาศผล 

 มหาวิทยาลัยประกาศแจ้งผลการพิจารณา วันที่ 16 เมษายน 2564 ทาง www.property.ku.ac.th 

 

9. ก าหนดการช าระเงิน 

 ช าระเงินค่าใช้พ้ืนที่ผ่านช่องทาง QR Code ในวันที่ 19 - 21 เมษายน 2564 (แจ้งช าระเงินผ่าน E-mail) หาก

พ้นก าหนดมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การได้สิทธิ์ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ การสมัครเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ประสงค์จะยื่นสมัคร หากไม่ได้รับการพิจารณามหาวิทยาลัยขอ

สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณ ี

 

 


