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ข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรขอใช้พื้นที่เพ่ือร่วมแสดงและจ ำหน่ำยสินค้ำ 
ในงำนเกษตรภำคใต้ คร้ังที่ 27 

คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 
โซนเกษตร 

ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย 
พื้นที่พเิศษ 
1. ตน้ไม ้อตัราค่าใชพ้ื้นท่ีเปล่า ดงัน้ี 

พื้นที่เปล่ำขนำด โซน ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ (บำท) 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   BL, BR, B5, C1 15,000 1,200 
กวา้ง 3  เมตร ลึก 6 เมตร   B3L, C1 16,000 1,200 
กวา้ง 3 เมตร ลึก 8 เมตร B3R, C1, C1/1-1/3 17,000 1,200 
                                                        ส่วนเกนิจำก 8 เมตร รำคำเมตรละ 1,000 บำทหรือเหมำจ่ำย 

 
2. สตัวเ์ล้ียง อตัราค่าใชพ้ื้นท่ีเปล่า  

พื้นที่เปล่ำขนำด โซน ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ (บำท) 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   B1R 15,000 1,500 
 
3. ผลไม/้ผลผลิตทางการเกษตร อตัราค่าใชพ้ื้นท่ีเปล่า  

พื้นที่เปล่ำขนำด โซน ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ (บำท) 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   B4 14,000 1,500 
 

4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม  
พื้นที่เปล่ำขนำด โซน ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 

(บำท) 
ค่ำเตน็ท์ใหญ่ (บำท) 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   BL, BR, C1, B5 28,000 1,200 
 

5. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนเกษตรปกติ  
6. ผูส้มคัรจะตอ้งจดักิจกรรมเสริมความรู้ดา้นการเกษตร แสดงในระหว่างการจดังาน และหรือตกแต่งสวนภายในพ้ืนท่ี โดย

น าเสนอเป็นเอกสารประกอบการขอใชพ้ื้นท่ีแนบพร้อมใบสมคัร 

7. ผูไ้ดสิ้ทธิจะตอ้งช าระค่าเตน็ทใ์หญ่ในงวดสุดทา้ยของการช าระเงิน โดยช าระเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นโซนท่ีมีเตน็ทใ์หญ่คลุมเท่านั้น 
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พื้นที่ปกต ิ
1. กรณีมพืี้นที่เหลือจำกกำรใช้พื้นที่พเิศษ จะน ำมำเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่ปกติ 

ประเภทสินค้ำ พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำเช่ำพื้นที่
ลอ็คละ 
(บำท) 

ตน้ไม ้  กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   10,000 
สตัวเ์ล้ียง กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   10,000 
ผลไม/้ผลผลิตทางการเกษตร กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   10,000 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเกษตร เช่น ปุ๋ย จอบ เสียม  กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   15,000 

 
2. จ ากดัสิทธิรายละไม่เกิน 1 ลอ็ค กรณีตอ้งการมากกว่า 1 ลอ็ค ตอ้งท าหนงัสือแจง้เจตนาถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีตอ้งใชพ้ื้นท่ี

มากกวา่ 1 ลอ็ค 

3. ผูส้มคัรตอ้งระบุชนิดของสินคา้และรายละเอียดใหช้ดัเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินคา้ 
4. ใชก้ารจบัฉลากโดยแบ่งตามชนิดสินคา้ ในวนัท่ี 20  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 122 อาคาร 1 
 
โซนอำหำร 
เง่ือนไขเพิม่เตมิของผู้สมคัร 
1. ผูส้มคัรตอ้งผ่านการอบรมหลกัสุขาภิบาลอาหารปลอดภยั  และตอ้งแนบหลกัฐานการอบรมพร้อมใบสมคัร กรณีไม่เคยผ่าน

การอบรม  คณะทรัพยากรธรรมชาติจะจดัใหมี้การอบรม ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 – 19.30 น. ณ หอ้งประชุม 3305 
อาคาร 3  คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่คิดค่าใชจ่้าย 

2. ผูส้มคัรตอ้งแจง้รายการอาหารพร้อมราคา 
3. วนัที่ 21-24  พฤษภำคม 2562 รับสมคัรพื้นที่พเิศษโซนอำหำร ผู้สมัครจะต้องน ำอำหำรมำให้คณะกรรมกำรพจิำรณำ เพ่ือชิม

ในวนัสัมภำษณ์ ซ่ึงจะแจ้งให้ทรำบวนัสมคัร   
4. วันที่  13 มิถุนำยน 2562 เป็นต้นไป จนกว่ำพื้นที่จะเต็ม รับสมัครพื้นที่ปกติอำหำร ผู้ สมัครจะต้องน ำอำหำรมำให้

คณะกรรมกำรพจิำรณำ เพ่ือชิม ในวนัสมคัร  ณ ห้องรับรองตลำดเกษตร ม.อ. คณะทรัพยำกรธรรมชำต ิ 
5. ผูป้ระกอบการและผูช่้วยต้องปฏิบัติตนตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปกปิดอาหาร สวมผา้กันเป้ือนและหมวก      

คลุมผม  ปิดป้ายราคาสินคา้ เป็นตน้ 
6. ผูจ้  าหน่ายท่ีมีสิทธิจ าหน่ายน ้าด่ืม (น ้ าเปล่า)  ตอ้งจ าหน่ายน ้าด่ืมตราท่ีสโมสรนกัศึกษาก าหนด และจ าหน่ายในราคาไม่เกินท่ี

กฎหมายก าหนด 
7. หากตอ้งการจ าหน่ายเคร่ืองด่ืมประเภทน ้าอดัลม  น ้าแขง็ ตอ้งรับสินคา้จากสโมสรนกัศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ เท่านั้น 
8. หา้มจ าหน่ายสินคา้ประเภทบุหร่ี สุราและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลลเ์ป็นส่วนผสม 
9. หา้มใชโ้ฟมและลวดเยบ็กระดาษ(แมก็ซ์)ในการบรรจุอาหาร 
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พื้นที่พเิศษ 

พื้นที่เปล่ำขนำด โซน ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ 
(บำท) 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   A, B6/4, B2R 26,000 1,500 
กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   B6/5, B6/6, B2/5, B2/6 28,000 1,800 

กว้ำง 3  เมตร ลกึ 4 เมตร   B6L, B6R, A1L, A1R  30,000 1,800 
กวา้ง 3 เมตร ลึก 7 เมตร 
กวา้ง 3 เมตร ลึก 8 เมตร 
กวา้ง 5 เมตร ลึก 3.5 เมตร 

A, AL, B2R 28,000 1,800 

โรงอาหาร  
กวา้ง 2.8 เมตร ลึก 3.8 เมตร   

โดยจะใหสิ้ทธิพิจารณาผูจ้  าหน่าย
ประจ าในโรงอาหารก่อน 

22,000  

 
1. เป็นผูป้ระกอบการเพียงรายเดียว ห้ามมิให้มีการแบ่งพ้ืนท่ีให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมด าเนินการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้ งหมด 

โดยเดด็ขาด 
2. สามารถประกอบอาหารภายในพ้ืนท่ี  โดยตอ้งจดัพ้ืนท่ีในการจ าหน่ายและพ้ืนท่ีในการปรุงอาหาร แยกกนัอย่างเหมาะสม 

มีการแสดงป้ายช่ือร้าน และราคาสินคา้อยา่งชดัเจน 
3. ผูส้มัครจะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และหรือมีรูปแบบการตกแต่งพ้ืนท่ีแสดงสินค้าได้สวยงาม เหมาะสม  

มีการประดับร้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ให้เหมาะสมสวยงาม สอดคล้องกับงานเกษตรภาคใต้  โดยจัดเป็นเอกสาร
ประกอบการขอใชพ้ื้นท่ีแนบพร้อมใบสมคัร 

4. ผูไ้ดสิ้ทธิจะตอ้งช าระค่าเตน็ทใ์หญ่ในงวดสุดทา้ยของการช าระเงิน 
 
พื้นที่ปกต ิ
1. กรณีมพืี้นที่เหลือจำกกำรใช้พื้นที่พิเศษ จะน ำมำเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่ปกติ 

พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

เง่ือนไขเพิม่เตมิ 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   13,000 จ าหน่ายอาหารวา่ง (สามารถประกอบอาหารในพ้ืนท่ีได ้โดย
ตอ้งปฏิบติัใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร) 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   16,000 จ าหน่ายอาหารท่ีบรรจุหีบห่อ  (ไม่สามารถประกอบอาหารท่ี
มีกล่ินและควนัมาก) 

 
2. จ ากดัสิทธิรายละไม่เกิน 1 ลอ็ค 
3. กรณีไดสิ้ทธิในพ้ืนท่ี ตอ้งเป็นผูป้ระกอบการแต่เพียงรายเดียว สามารถมาจ าหน่ายดว้ยตนเอง  และห้ามมิใหมี้การแบ่งพ้ืนท่ี

ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมด าเนินการ ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดโดยเดด็ขาด 
4. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนอาหารปกติ  
5. ใชก้ารจบัฉลากโดยแบ่งตามชนิดสินคา้ ในวนัท่ี   20  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 122 อาคาร 1 
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โซนสินค้ำทั่วไป 

ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย 
1. ผา้พ้ืนเมือง เคร่ืองเงิน  จิวเวอร์ร่ี  อญัมณี 
2. เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั แฟชัน่ 
3. เคร่ืองส าอาง สปา  
4. สินคา้เบด็เตลด็ อ่ืนๆ 
 

พื้นที่พเิศษ 
 

ประเภทสินค้ำ โซน พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ 
(บำท) 

1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 2 B2/1, B2/2, B6/1, B6/2, B2/3 กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   28,000 2,000 
2. สินคา้ตามขอ้ 2 – 4 B2/3, B2/4, B6/3, B6/4 กวา้ง 3 เมตร ลึก 3 เมตร 25,000 1,800 

 
1. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนสินคา้ทัว่ไปปกติ  
2. ผูส้มคัรจะตอ้งจดักิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับสินคา้ท่ีจ าหน่าย หรือมีรูปแบบการตกแต่งพ้ืนท่ีแสดงสินค้าไดส้วยงาม 

เหมาะสม  โดยจดัเป็นเอกสารประกอบการขอใชพ้ื้นท่ีแนบพร้อมใบสมคัร 
3. ผูไ้ดสิ้ทธิจะตอ้งช าระค่าเตน็ทใ์หญ่ในงวดสุดทา้ยของการช าระเงิน 
 
 
 
 
 

พื้นที่ปกต ิ
1. กรณีมพืี้นที่เหลือจำกกำรใช้พื้นที่พเิศษ จะน ำมำเปิดให้ใช้เป็นพื้นที่ปกติ 

ประเภทสินค้ำ พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ (บำท) 
1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 4 กวา้ง 3  เมตร ลึก 3 เมตร   16,000 
2. สินคา้ตามขอ้ 2 – 4 กวา้ง 3 เมตร ลึก 3 เมตร 11,000 

 

2. จ ากดัสิทธิรายละไม่เกิน 1 ลอ็ค กรณีตอ้งการพ้ืนท่ี มากกวา่ 1 ลอ็ค ใหเ้ขียนค าร้องขอใชพ้ื้นท่ีใหค้ณะอนุกรรมการด าเนินการ

ฝ่ายพาณิชยกรรม งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 27 พิจารณา 

3. ผูส้มคัรตอ้งระบุชนิดของสินคา้และรายละเอียดใหช้ดัเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินคา้  
4. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนทัว่ไปปกติ  
5. ใชก้ารจบัฉลากโดยแบ่งตามชนิดสินคา้ ในวนัท่ี  20  มิถุนายน  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 122 อาคาร 1 
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โซนเทคโนโลย ีอุตสำหกรรมและเคร่ืองจกัรกลกำรเกษตร 

ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย 
1. เคร่ืองจกัรกลการเกษตร 
2. เทคโนโลยีและยานยนต ์
3. อุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
พื้นที่พเิศษ 

ประเภทสินค้ำ โซน พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ 
(บำท) 

1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 3 B2L, BNR, AL CR, CL, 
ARC, B 

กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   28,000 1,800 

                                                          กรณีพื้นที่ลกึมำกกว่ำ 4 เมตร คิดรำคำเหมำจ่ำย ตำมแต่จะตกลงกนั 

 
1. กรณีใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ อัตราค่าใช้พ้ืนท่ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายพาณิชยกรรม 

งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 27  โดยอตัราค่าใชพ้ื้นท่ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าใชพ้ื้นท่ีในพ้ืนท่ีปกติ 
2. เป็นพ้ืนท่ีในโซนปกติ ท่ีเปิดใหผู้ส้มคัรในโซนพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน  
3. ผูส้มคัรจะตอ้งจดักิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีจ าหน่าย  มีรูปแบบการตกแต่งพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ไดส้วยงาม เหมาะสม 

มีกิจกรรมท่ีสามารถดึงดูดความสนใจโดยไม่ขดัต่อศีลธรรมอนัดีงาม และก่อใหเ้กิดเสียงดงัรบกวนผูอ่ื้น  โดยจดัเป็นเอกสาร
ประกอบการขอใชพ้ื้นท่ีแนบพร้อมใบสมคัร 

4. ผูส้มคัรจะตอ้งมีการประดบัตกแต่งร้านดว้ยไมด้อกไมป้ระดบั ใหเ้หมาะสมสวยงาม สอดคลอ้งกบังานเกษตรภาคใต ้
 
พื้นที่ปกต ิ
1. กรณีมีพ้ืนท่ีเหลือจากการใชพ้ื้นท่ีพิเศษ จะน ามาเปิดใหใ้ชเ้ป็นพ้ืนท่ีปกติ 

ประเภทสินค้ำ พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ (บำท) 
1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 3 กวา้ง 3  เมตร ลึก 4 เมตร   15,000 

 
2. ผูไ้ดสิ้ทธิตอ้งช่วยจดัท าส่ือประชาสมัพนัธ์การจดังานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 27 
3. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและ

เคร่ืองจกัรกลการเกษตรปกติ  
4. ใช้การจับฉลากโดยแบ่งตามชนิดสินค้า ในวนัท่ี   20  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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โซนเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบ้ำน 
ประเภทสินค้ำที่จ ำหน่ำย 
1. เฟอร์นิเจอร์ 
2. สินคา้ตกแต่งบา้น 
3. โครงการบา้นจดัสรร 
 
พื้นที่พเิศษ 

ประเภทสินค้ำ โซน พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ 
(บำท) 

ค่ำเตน็ท์ใหญ่ 
(บำท) 

1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 3 B7R, B5 กวา้ง 3 เมตร ลึก 6 เมตร 28,000 1,800 
2. สินคา้ตามขอ้ 1 – 3 B7L กวา้ง 3 เมตร ลึก 8 เมตร 32,000 1,800 

 
1. กรณีใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ อัตราค่าใช้พ้ืนท่ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายพาณิชยกรรม 

งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 27  โดยอตัราค่าใชพ้ื้นท่ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าใชพ้ื้นท่ีในพ้ืนท่ีปกติ 
2. เป็นพ้ืนท่ีในโซนปกติ ท่ีเปิดใหผู้ส้มคัรในโซนพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน  
3. ผูส้มคัรจะตอ้งจดักิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีจ าหน่าย และหรือมีรูปแบบการตกแต่งพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ไดส้วยงาม 

เหมาะสม  โดยจดัเป็นเอกสารประกอบการขอใชพ้ื้นท่ีแนบพร้อมใบสมคัร 
4. ผูไ้ดสิ้ทธิจะตอ้งช าระค่าเตน็ทใ์หญ่ในงวดสุดทา้ยของการช าระเงิน 
 
 

พื้นที่ปกต ิ
1. กรณีมีพ้ืนท่ีเหลือจากการใชพ้ื้นท่ีพิเศษ จะน ามาเปิดใหใ้ชเ้ป็นพ้ืนท่ีปกติ 

ประเภทสินค้ำ พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ (บำท) 
1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 3 กวา้ง 3 เมตร ลึก 6 เมตร 16,000 
2. สินคา้ตามขอ้ 1 – 3 กวา้ง 3 เมตร ลึก 8 เมตร 19,000 

 
2. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งบา้นปกติ  
3. ผูส้มคัรตอ้งระบุชนิดของสินคา้และรายละเอียดใหช้ดัเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินคา้ 
4. ใช้การจับฉลากโดยแบ่งตามชนิดสินค้า ในวนัท่ี   20  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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โซนหนังสือและอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 
ประเภทสินค้าที่จ าหน่าย 
1. หนงัสือ 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
 

พื้นที่พเิศษ 

ประเภทสินค้ำ พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ (บำท) ค่ำเตน็ท์ใหญ่ (บำท) 
1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 2 กวา้ง 2.5  เมตร ลึก 2.5 เมตร   15,000 1,800 

 
1. กรณีใช้พ้ืนท่ีขนาดใหญ่ อัตราค่าใช้พ้ืนท่ีข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายพาณิชยกรรม 

งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 27  โดยอตัราค่าใชพ้ื้นท่ีตอ้งไม่นอ้ยกวา่อตัราค่าใชพ้ื้นท่ีในพ้ืนท่ีปกติ 
2. ผูส้มคัรจะตอ้งจดักิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกบัสินคา้ท่ีจ าหน่าย และหรือมีรูปแบบการตกแต่งพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ไดส้วยงาม 

เหมาะสม  โดยจดัเป็นเอกสารประกอบการขอใชพ้ื้นท่ีแนบพร้อมใบสมคัร 
 

พื้นที่ปกต ิ
1. กรณีมีพ้ืนท่ีเหลือจากการใชพ้ื้นท่ีพิเศษ จะน ามาเปิดใหใ้ชเ้ป็นพ้ืนท่ีปกติ 

ประเภทสินค้ำ พื้นที่เปล่ำขนำด ค่ำพื้นที่ลอ็คละ (บำท) 
1. สินคา้ตามขอ้ 1 – 2 กวา้ง 2.5  เมตร ลึก 2.5 เมตร   11,000 

 
2. ใหสิ้ทธิผูส้มคัรในพ้ืนท่ีพิเศษยื่นขอใชพ้ื้นท่ีก่อน เปิดพ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีในโซนหนงัสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ปกติ  
3. กรณีบุคคลธรรมดาตอ้งสามารถมาจ าหน่ายดว้ยตนเอง  ไม่เป็นนายทุนใหผู้อ่ื้น 
4. ผูส้มคัรตอ้งระบุชนิดของสินคา้ และรายละเอียดใหช้ดัเจน พร้อมแนบรูปถ่ายสินคา้ 
5. ใช้การจับฉลากโดยแบ่งตามชนิดสินค้า ในวันท่ี  20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุม 122 อาคาร 1  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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วธิีพจิำรณำคดัเลือกโซนพเิศษ 
การพิจารณาของคณะอนุกรรมการด าเนินการฝ่ายพาณิชยกรรม งานเกษตรภาคใต ้คร้ังท่ี 27 ถือเป็นท่ีสุด  โดยใชเ้กณฑด์งัน้ี 
1. ความเหมาะสมของสินคา้กบัโซนพ้ืนท่ี 
2. คุณภาพและมาตรฐานของสินคา้ ความหลากหลายของสินคา้ 
3. รูปแบบการตกแต่งพ้ืนท่ีแสดงสินคา้ ท่ีประดบัไมด้อกไมป้ระดบั สวยงามเหมาะสมกบังานเกษตรภาคใต ้
4. รูปแบบกิจกรรมดึงดูดความสนใจ 
5. ประสบการณ์การออกร้านตามงานต่างๆ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ 
6. ใหสิ้ทธิบริษทั หา้งร้าน หน่วยงาน บุคคล ท่ีมีอุปการะคุณกบัคณะทรัพยากรธรรมชาติ หรือเคยใชพ้ื้นท่ีเดิมท่ีใหค้วามร่วมมือ 

และปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการจดังานฯ ไดรั้บสิทธิในการพิจารณาใชพ้ื้นท่ีก่อน 

กำรช ำระเงิน 
1. ผูส้มคัรตอ้งโอนเงินมดัจ า จ านวน  30% ของจ านวนเงินค่าพ้ืนท่ีสุทธิ โอนเงินเข้ำบัญชี งำนจัดกำรผลประโยชน์   

ทำงวชิำกำร คณะทรัพยำกรธรรมชำติ (INCOME GENARATING SECTION)  หมำยเลขบัญชี    
565-500317-8    ธนำคำรไทยพำณชิย์  สำขำมหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ ในวนัสมคัรหรือก่อนวนัสมคัร 
และน าหลกัฐานการช าระเงินโดยเขียนช่ือ-สกลุในใบโอนเงินใหช้ดัเจนถ่ายส่งพร้อมเอกสารตอบรับการสมคัร   

2. ผูไ้ด้สิทธิสมคัรทางออนไลน์ (Line @)โอนเงินเข้าบัญชี พร้อมแนบเอกสารการช าระเงินมากับเอกสารการสมคัร และ
ด าเนินการตามขอ้ 6 

3. ผูส้มคัรท่ีไม่ไดสิ้ทธิจ าหน่ายสินคา้   ติดต่อรับเงนิมัดจ ำคืน ในระหว่ำงวันที่  24 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2562 ที่หน่วยคลัง ห้อง 136 คณะ
ทรัพยำกรธรรมชำต ิถ้ำไม่ตดิต่อรับเงนิในวนัที่ก ำหนด ถือว่ำไม่ประสงค์จะรับเงนิจ ำนวนดงักล่ำวคืน 

4. ผูท่ี้ไดสิ้ทธิจ าหน่ายสินคา้ ช าระเงินงวดท่ี 2 อีก 50% ของจ านวนเงินคา้งช าระท่ีเหลือ หรือช าระเงินคงคา้งทั้งหมด ในระหว่าง
วนัท่ี  24 ม.ิย. - 3 ก.ค. 2562 

5. ผูท่ี้ไดสิ้ทธิจ าหน่ายสินค้า ช าระเงินงวดท่ี 3  ซ่ึงเป็นเงินคงค้างท่ีเหลือทั้ งหมด พร้อมช าระเงินค่าประกันความเสียหาย 
(ยกเวน้โซนพิเศษ) ลอ็คละ 4,000 บาท  ในระหวา่งวนัท่ี  15-26 กรกฎาคม 2562 

6. กรณีไม่ช าระเงินภายในเวลาท่ีก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ  คณะฯ จะไม่คืนเงินในส่วนท่ีไดช้ าระแลว้คืนให้ และจะเรียกผูมี้
รายช่ือส ารองเขา้แทน 

7. กรณีช าระเงินงวดท่ี 2 และ 3   โอนเงินเข้ำบัญชี งำนจัดกำรผลประโยชน์ทำงวชิำกำร คณะทรัพยำกรธรรมชำติ  
(INCOME GENARATING SECTION)  หมำยเลขบัญชี 565-500317-8    ธนำคำรไทยพำณชิย์  สำขำ
มหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ พร้อมเขียนช่ือ-สกลุในใบโอนเงินใหช้ดัเจน และถ่ายใบโอนเงิน ส่งทางกลุ่ม Line@  
งานเกษตรภาคใต ้ 

8. ผูท่ี้ไดสิ้ทธิติดต่อขอรับเงินค่าประกนัความเสียหายคืนดว้ยตนเอง ในวนัท่ี 19 สิงหาคม  2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.   
ณ หอ้ง136 หน่วยคลงั คณะทรัพยากรธรรมชาติ   
 

 ➔ สอบถำมรำยละเอียด เพิ่ ม เติม   ติด ต่องำนจัดกำรผลประโยชน์ทำงวิชำกำร  ณ   ตลำดเกษตร ม.อ . 

                   โทร 074-286041-2, 074-286007, 074-500022 

หรือ ติดตำมข่ำวสำรจำกช่องทำง Application Line ( ID : @mqw5952c) 
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วนัที ่ รำยกำร 
3-10 พ.ค. 62 ผูจ้  าหน่ายรายเดิมท่ีไดสิ้ทธิตามประกาศ สมคัรพ้ืนท่ีพิเศษทางไปรษณีย ์พร้อมเอกสารประกอบการสมคัร  

( ส่งท่ี.... สมคัรงานเกษตรภาคใต ้ งานจดัการผลประโยชน์ทางวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ อ าเภอ หาดใหญ่  จงัหวดั สงขลา 90112 ) 

13-17 พ.ค. 62 บุคคลทัว่ไป บริษทั หา้งร้าน สมคัรพ้ืนท่ีพิเศษทุกโซนยกเวน้โซนอาหาร ดว้ยตนเอง พร้อมเอกสารประกอบการสมคัร 
21-24 พ.ค. 62 

 

บุคคลทัว่ไป บริษทั หา้งร้าน สมคัรเฉพำะพ้ืนทีพ่เิศษโรงอำหำรและพื้นทีพ่เิศษอำหำรต้องมำด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร
ประกอบการสมคัรและน าอาหารมาใหค้ณะกรรมการชิมในวนัสมัภาษณ์ซ่ึงจะระบุอีกคร้ังในวนัสมคัร 

25-27 พ.ค. 62 สัมภำษณ์และชิมอำหำร พืน้ทีพ่เิศษโรงอำหำรและพื้นทีพ่เิศษอำหำร 
30 พ.ค. 62 ประกาศรายช่ือผูไ้ดสิ้ทธิพ้ืนท่ีพิเศษ 

3 มิ.ย. 62 เป็นตน้ไป สมคัรพื้นทีพ่เิศษ รอบที ่2 ด้วยตนเอง (กรณีมผู้ีสละสิทธิจำกโซนพเิศษรอบแรก)  
24 มิ.ย.-3 ก.ค. 62 • ช าระเงินงวดท่ี 2  จ านวน 50% ของยอดคงค้างท่ี เหลือ   หรือช าระทั้ งหมด โดย โอนเงินเข้ำบัญชี งำนจัดกำร

ผลประโยชน์ทำงวิชำกำร คณะทรัพยำกรธรรมชำติ (INCOME GENARATING SECTION)  หมำยเลขบัญชี 
565-500317-8    ธนำคำรไทยพำณิชย์  สำขำมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พร้อมเขียนช่ือ-สกุลในใบโอนเงินให้
ชดัเจนและถ่ายใบโอนเงิน ส่งทางกลุ่ม Line@ งานเกษตรภาคใต ้
•  ผูจ้บัฉลากไม่ไดข้อรับเงินค่ามดัจ าคืนท่ีห้อง 136 หน่วยคลงั หน่วยคลงั ติดต่อขอรับเงินภายในก าหนด มิฉะนั้นถือวา่ท่าน  
ไม่ประสงครั์บเงินคืน กรณีไม่สามารถมาดว้ยตนเอง ให้ท่านแจง้เลขท่ีบญัชีรับเงินคืนในวนัสมคัร หน่วยคลงัจะโอนเงิน
เขา้บัญชีท่านไม่เกิน 2 เดือนนับจากวนัท่ีจับฉลากไม่ได้ กรณีมีค่าธรรมเนียม โอนเงิน หน่วยคลงัจะหักค่าธรรมเนียม
ดงักล่าวจากเงินมดัจ า 

15-23 ก.ค. 62 • พ้ืนท่ีพิเศษ    ช าระเงินงวดท่ี 3 จ านวนเงินคงคา้งท่ีเหลือ พร้อมค่าโดม/โครง/เตน็ท ์ 
8  ส.ค. 62 

 

ลงทะเบียนร้านคา้เขา้งาน เพ่ือรับเอกสารต่างๆ และผูไ้ดสิ้ทธิจ าหน่ายสินคา้ตอ้งเขา้ประชุมพร้อมกนั ณ หอ้งประชุม 3305   
อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
08.00 น.                โซนเกษตร โซนสินคา้แฟชัน่ โซนสินคา้ผา้พ้ืนเมืองและอญัมณี โซนเฟอร์นิเจอร์และ ตกแต่งบา้น  
12.30 น.                โซนอาหาร โซนสินคา้ทัว่ไป โซนเทคโนโลย ีอุตสาหกรรมและเคร่ืองจกัรกลการเกษตร  
                              โซนอสงัหาริมทรัพย ์ โซนหนงัสือและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
17.00 – 19.30 น.    โซนอาหารอบรมหลกัสุขาภิบาลอาหารปลอดภยั 

8 ส.ค. 62 
 

อนุญาตใหพ้ื้นท่ีพิเศษเขา้ตกแต่งพ้ืนท่ี โดยไม่จ าหน่ายสินคา้ กรณีพกัหรือใชพ้ื้นท่ีในบริเวณงานตอ้งช าระค่าจดัเก็บขยะวนัละ 
300 บาท โดยขอใหผู้ไ้ดสิ้ทธิด าเนินการคดัแยกขยะ และจดัเก็บขยะในถุงด า และน าถุงขยะไปวางในคอนเทนเนอร์ขยะท่ีวาง
ไวใ้นจุดท่ีใกลท่ี้สุดดว้ยตนเอง กรณีพบเห็นผูไ้ดสิ้ทธิร้านใดท้ิงขยะกองตามถนน ก่อนและหลงัวนัจดังาน จะเรียกปรับผูน้ั้น
ตามรายจ่ายท่ีพนกังานจดัเก็บขยะเรียกเก็บและตดัสิทธิในปีต่อไปทนัที 

19 ส.ค. 62 ขนยา้ยสินคา้ออกจากพ้ืนท่ี ก่อนเวลา 12.00 น.  โดยขอใหทุ้กร้านคา้เก็บขยะใส่ถุงใหเ้รียบร้อย และน าไปวางไวใ้น 
คอนเทนเนอร์ขยะ ในพ้ืนท่ีใกลท่ี้สุด 

ตำรำงก ำหนดกำรจองพื้นที่ งำนเกษตรภำคใต้ คร้ังที่ 27 ส ำหรับพ้ืนที่พเิศษ 
 


