ประกาศและข้อปฏิบัติ
การจาหน่าย สินค้าในโซน“กาดหมั้ว ครัวล้านนา”
ในงาน“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018” (Chiangrai ASEAN flowers festival 2018)
ณ ข่วงศึกษาวิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน ตาบลริมกก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562
***************************
1.การจาหน่ายอาหาร
1.1 ผู้มีความประสงค์จะนาอาหารมาจาหน่ายต้องมีภูมิลาเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1.2 การแต่งกายให้ผู้จาหน่ายอาหารทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดพื้นเมือง
- ชาย เสื้อล้านนา กางเกงขายาว หรือขาก๊วย
- หญิง เสื้อล้านนา ผ้าถุง
1.3 ห้ามร้านค้านาสิทธิการจาหน่ายสินค้าไปให้บุคคลอื่นเช่าช่วงหรือจาหน่ายสินค้าต่อ
1.4 ห้ามดัดแปลงหรือต่อเติมร้านค้าที่ทางผู้จัดงาน เตรียมไว้ให้โดยเด็ดขาด
1.5 ผู้จาหน่ายอาหารต้องติดป้ายชื่อร้านตามชื่อที่ลงทะเบียนไว้หน้าแผงร้านค้าให้ชัดเจนตามรูปแบบที่
กาหนดไว้
1.6 ห้ ามจองสิ ทธิการจ าหน่ ายสินค้าเกินกว่า 1 ร้าน หากพบว่าร้านค้าใดเป็นบุคคลเดียวกันหรือ
ครอบครัวเดียวกันหรือเป็นบุคคลซึ่งได้สิทธิ์ในการจาหน่ายสินค้าบริเวณอื่นภายในงานครั้งนี้ บุคคลดังกล่าวจะ
ถูกตัดสิทธิ์ในการจาหน่ายสินค้าทั้งหมด
1.7 ผู้มีความประสงค์จะจาหน่ายสินค้าต้องจองแผงร้านค้าด้วยตนเอง พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
1.8 ให้ร้านค้าจาหน่ายสินค้า ตั้งแต่เวลา 08.00 - 22.00 น.
1.9 ผู้จาหน่ายอาหารต้องติดป้ายราคาไว้ให้เห็นชัดเจนและต้องไม่คิดกาไรเกินควร
1.10 ผู้จาหน่ายอาหารต้องจาหน่ายจนครบกาหนด 20 วัน หากไม่มาจาหน่าย 2 วันติดต่อกัน ให้ถือว่า
ไม่ประสงค์ที่จะจาหน่ายอีกต่อไป โดยผู้จัดงาน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าประกันความเสียหายและอื่น ๆ ทุก
รายการ ของร้านค้า โดยแยกขยะเป็นแต่ละประเภท(ขยะเปียก,ขยะแห้ง) ห้ามทิ้งขยะหรือเศษอาหารลงในราง
ระบายน้าสาธารณะ ให้ใช้ภาชนะที่ทาจากชานอ้อย หรือ ใบตอง หรือวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้กล่องโฟม
1.12 อาหารที่จะนามาจาหน่ายต้องเป็นอาหารพื้นเมืองเท่านั้น ผู้จาหน่ายจะต้องแสดงรายการอาหาร
ประเภทอาหารที่จะจาหน่ายให้ชัดเจน รายการอาหารใดที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อน ห้ามนามาจาหน่ายโดยเด็ดขาด
1.13 การขนส่งอาหาร ให้ขนส่งตั้งแต่เวลา 06.00 - 09.00 น. ให้ผู้ประกอบการนารถยนต์ไปจอดไว้
ณ จุดที่กาหนด หลังจากนั้นให้นาสินค้า/วัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นใส่รถเข็น เพื่อนาไปไว้ในร้านที่กาหนดจะไม่
อนุญาตให้นารถยนต์เข้าไปในบริเวณร้านโดยเด็ดขาด
1.14 ห้ามผู้จาหน่ายอาหารใช้เ ครื่องขยายเสียงในการประชาสัมพันธ์ร้านค้าหรือกระทาให้เกิดความ
ราคาญแก่ผู้อื่น
1.15 กระแสไฟฟ้าที่ใช้ภายในร้านห้ามเกิน 5 แอมป์ หากเกินกว่าที่กาหนดไว้ให้ประสานเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบอีกครั้ง
1.16 ผู้ดาเนินการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎเกณฑ์เพื่อให้การทางาน การขาย
สินค้า วิธีการจัดการจาหน่ายสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบของผู้จัดงานที่จะเพิ่มเติม เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของผู้ประกอบการ ต้องยอมรับในกฎระเบียบโดยไม่มีข้อแย้งและเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

-21.17 การพิจ ารณาของผู้ จั ดงานถื อเป็นที่สิ้ นสุ ด ผู้ มีความประสงค์รายใดได้รับการพิจารณาให้มา
จาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มภายในงาน ต้องจ่ายค่าตกแต่งร้านและค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า 4,000 บาท และต้อง
วางเงินประกัน จานวน 3,000 บาท
1.18 หากผู้จาหน่ายรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น ผู้จัดงานจะตัดสิทธิ์การจาหน่ายและไม่
คืนเงินค่าประกันร้านค้าฯ และยกเลิกไม่ให้จาหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มอีกต่อไป และจะขึ้นทะเบียนไว้เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพิจารณาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปด้วย
1.19 ผู้ดาเนินการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎเกณฑ์เพื่อให้การทางาน การขาย
สินค้า วิธีการจัดการจาหน่ายสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่จะ
เพิ่มเติม เพื่อความเป็น ระเบีย บเรีย บร้อยของพ่อ ค้าแม่ค้า ต้องยอมรับในกฎระเบียบโดยไม่มีข้อแย้ง และ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. การจาหน่ายเครื่องดื่ม
2.1 ผู้มีความประสงค์จะนาเครื่องดื่มมาจาหน่าย ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามข้อที่ 1 ทั้งหมดทุกข้อ
2.2 อนุญาตให้จาหน่ายน้าสมุนไพรทุกชนิดที่ทาเอง
2.3 ห้ามจาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และน้าอัดลมทุกชนิด
หมายเหตุ
1.ส่งใบแสดงความประสงค์จาหน่ายสินค้า ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา
09.00-16.00 น. (ในวันราชการเท่านั้น) ณ สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ และ
รูปถ่ายสินค้าทีจ่ ะจาหน่าย (ถ้ามี)
2.หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 053-175336
3.ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ณ ส านั ก งานองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งราย หรื อ
www.chiangraipao.go.th และ facebook : มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 ในวันที่ 11 ธันวาคม
2561
4.เข้ารับฟังการชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจาหน่ายสินค้า พร้อมกับทาข้อตกลง ในวันที่
12 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบแสดงความประสงค์จะจาหน่ายสินค้า ในโซนกาดหมั้วครัวล้านนา
ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (ASEAN flower festival Chiangrai 2018)
ณ ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนา และอาเซียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - วันที่ 13 มกราคม 2562
*********************
เขียนที่.........................................................
วันที่............เดือน............................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ บ้านเลขที่...............หมู่ท.ี่ .....ตาบล................................อาเภอ........................จังหวัด.................................
เบอร์โทร..................................มีความประสงค์จะดาเนินการจาหน่ายสินค้างานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2018 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 13 มกราคม 2562
ชื่อกลุ่ม/ร้าน................................................................................................โดยประเภทที่จาหน่ายสินค้า ดังนี้
(เลือกจาหน่ายได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น)
ที่
ประเภทสินค้า
หมายเหตุ
1
 อาหารพื้นเมือง (เช่น แกง น้าพริก ผักนึ่ง)
2
 อาหารพื้นเมืองประเภทเส้น (น้าเงี้ยว,ข้าวซอย,ก๋วยเตี๋ยวผัด)
3
 ประเภท ปิ้ง/ย่าง/ส้มตา
4
 ขนม/ของว่าง/ของกินเล่น
5
 น้าดื่ม/น้าสมุนไพร
ข้าพเจ้าฯ จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ผู้ดาเนินการได้กาหนดอย่างเคร่งครัด

ลงชื่อ ........................................................ผู้แจ้งความประสงค์
(......................................................)

