ประกาศและข้อปฏิบัติ
การจาหน่ายสินค้าในถนนคนเดิน งาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018”
ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 13 มกราคม 2562
ณ สวนไม้งามริมนากก ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
*************************
1.พื้นที่ขนาด 2 x 3 เมตร ต่อร้าน ทุกร้านต้องใช้หลอดประหยัดไฟ 2 หลอด ต่อ 1 ร้าน โดยต้องเตรียม
มาเองหากเกินจะเก็บ ค่าใช้ไฟเพิ่มอีก หลอดละ 50 บาทต่อวัน พ่อค้า -แม่ค้า ต้องจ่ายเงินค่าทาร้านและ
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า จานวน 4,500.- บาท และค่าประกันการจาหน่ายสินค้า จานวน 3,000.- บาท รวมเป็น
เงิน 7,500.- บาท
2.สินค้าที่นามาจาหน่ายต้องเป็นสินค้าโอท็อป สินค้าพื้นเมือง งานทามือ อาหารพื้นเมือง อาหารทาน
เล่น ผลไม้และน้าดื่มเท่านั้น
3.พ่อค้า-แม่ค้า ผู้ช่วยขาย ต้องแต่งกายสะอาดเรียบร้อย โดยกาหนดให้ใส่เสื้อพื้นเมืองชุดพื้นเมือง
ทุกคนและทุกวัน
4.พ่อค้า-แม่ค้า ต้องจัดวางสินค้าให้เสร็จก่อนเวลา 09.00 น. และปิดร้านหลังเวลา 21.30 น.ทุกวัน
5.ให้จัดวางสินค้าบนแคร่ที่เตรียมไว้ให้ และต้องมีป้ายแสดงราคาสินค้าติดกากับด้วย ไม่วางสินค้าล้า
เกินบริเวณที่กาหนด
6.รักษาความสะอาดบริเวณในร้านและหน้าร้าน จัดเตรียมถุงขยะเพื่อใส่ขยะของร้าน ให้แยกขยะแห้ง
ขยะเปียก ห้ามเทเศษอาหารลงในรางระบายน้าสาธารณะเด็ดขาด อาหารปรุงสุกต้องมีภาชนะบรรจุเรียบร้อย
สวยงาม โดยให้ใช้ ภาชนะที่ทาจากชานอ้อย ใบตองหรือวัสดุธรรมชาติ ไม่ให้ใช้โฟมใส่หรือบรรจุอาหารโดย
เด็ดขาด
7.ห้ามทาให้เกิดความราคาญแก่ผู้อื่น เช่น เปิดเครื่องเสียงเสียงดัง กรณีทะเลาะวิวาทให้หยุดขายทั้ง
สองร้าน
8.ไม่อนุญาตให้จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
9.ไม่อนุญาตให้นาเตาแก๊สหัวฟู่มาใช้ในบริเวณงาน
10.เมื่อเสร็จสิ้นการขายให้เก็บสินค้าและสิ่งของที่เกี่ยวข้องเอง จะไม่รับผิดชอบต่อทรัพย์สินที่สูญหาย
11.ค่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นเครื่องปั่นน้า เครื่องทากาแฟ เตาไฟฟ้าอินฟาเรด ฯลฯ จุดละ 100 บาท
ต่อวัน ผู้ดาเนินการจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็ค และเก็บเงินทุกวัน
12.ค่าประกันความเสียหายพื้นที่เพื่อจาหน่ายสินค้า 3,000 บาท ผู้ดาเนินการจะคืนต่อเมื่อไม่ทา
ผิดกฎระเบียบหลังเสร็จสิ้นงานวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
13.กรณีที่ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้าเกินกว่าที่กาหนดและไม่ชาระให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ ดาเนินการจะหั กจาก
ค่าประกันความเสียหายที่ประกันไว้
14.พ่อค้า -แม่ค้า ที่ไม่ส ามารถมาเปิดร้านขายสินค้าได้ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน 1 วัน หากปิดร้าน
ติดต่อกัน 2 วัน โดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ถือว่ายกเลิกการขาย ผู้ดาเนินการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าประกัน
ความเสียหายและอื่น ๆ ทุกรายการ
15.ไม่อนุญาตให้เช่าช่วงโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนผู้ดาเนินการมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายได้ในทันที
16.ผู้ดาเนินการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎเกณฑ์เพื่อให้การทางาน การขายสินค้า
วิธีการจัดการจาหน่ายสินค้า เพื่อให้ เป็นไปตามรูปแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่จะเพิ่มเติม
เพื่อความเป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อยของพ่อค้าแม่ค้า ต้องยอมรับในกฎระเบียบโดยไม่มีข้อแย้งและเรีย กร้ อ ง
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

-2หมายเหตุ
1.ส่งใบแสดงความประสงค์จาหน่ายสินค้า ในวันที่ 29 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา
09.00-16.00 น. (ในวันราชการเท่านั้น) ณ กองกิจการสภา อบจ. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายสินค้าที่ จะ
จาหน่าย (ถ้ามี)
2.หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 053-175326
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 09.30 น. ณ ห้องสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แบบแสดงความประสงค์จะจาหน่ายสินค้า ในโซนถนนคนเดิน
ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 (ASEAN flower festival Chiangrai 2018)
ณ สวนไม้งามริมนากก ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ตังแต่วันที่ 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
ชื่อ ร้าน................................................................................................(ระบุใช้ชัดเจนเพื่อจัดทาป้ายชื่อร้าน) ดังนี้
(เลือกจาหน่ายได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น)
ที่
ประเภทสินค้า
ชนิดสินค้า
1  อาหารคาวสาเร็จรูป
2  ขนมหรือของว่าง
3  น้าสมุนไพร
4  ของใช้ของตกแต่ง/สินค้า OTOP
5  ผลไม้สด/แห้ง/แปรรูป/ผักสด
6  นวดแผนไทย
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นามาใช้มี ดังนี้
1..................................................... 2. ........................................................ 3.................................................
4..................................................... 5. ........................................................ 6.................................................
ข้าพเจ้าฯ จะปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ผู้ดาเนินการได้กาหนดอย่างเคร่งครัด

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

