
เงื่อนไขการจัดจ าหน่ายสินคา้และบริการ 

งานวนัเกษตรภาคเหนือ ครั้งที ่7 

ณ คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม ่

ระหว่างวันที ่7 – 11 มกราคม 2558 

---------------------------------------------------- 

เงื่อนไขการจ าหนา่ยสนิคา้และบริการ 

1. ผู้จ าหนา่ยสนิค้า – บริการ จะตอ้งจัดเตรียมแคร่หรือโตะ๊และรม่พื้นเมอืง (ไมม่เีตน้ท์) ส าหรับการจ าหน่ายมาด้วยตนเอง 

2. ระบุประเภทสินค้าท่ีจ าหน่าย และจ าหน่ายตามรายการท่ีแจ้งเท่านั้น กรณีท่ีต้องการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มเติมหรือ

เปลี่ยนแปลงรายการ ตอ้งได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดงานก่อนลว่งหน้า 

3. คณะเกษตรศาสตร์ จะจัดเตรียมอุปกรณส์ าหรับ 1 ล็อค ประกอบด้วย หลอดนอีอน 1 หลอด และปลั๊กไฟ จ านวน 2 ล็อค 

ต่อ 1 จุด ( มี 2 เต้าเสียบ ) หากร้านใดมีการเพิ่มจ านวนหลอดไฟเอง จะต้องช าระค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม หลอดละ 100 บาท

ตอ่วัน ขนาดไม่เกิน 100 วัตต์ (โดยขอให้ใชเ้ฉพาะประหยัดไฟเท่านัน้) 

4. ผู้จ าหนา่ยท่ีต้องใชตู้แ้ช่สนิค้า จะตอ้งช าระค่าไฟฟา้เพ่ิมเตมิ จากข้อ 3 ตูล้ะ 300 บาทต่อวัน 

5. ผู้จ าหน่ายจะต้องมาจัดเตรียมสินค้าก่อนล่วงหน้า 1 วัน หรือไม่เกิน 10.00 น. ของวันท่ี 7 มกราคม 2558 โดยคณะฯ          

ไมอ่นุญาตให้น ารถเข้าไปในบริเวณพื้นท่ีจ าหนา่ยสนิค้า และผู้จ าหนา่ยตอ้งใชร้ถเข็นขนเข้าไปเอง 

6. จ าหนา่ยสนิค้าและบริการ ตัง้แตเ่วลา 09.00-21.00 น. 

7. ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าจะต้องจัดเก็บสินค้าภายในร้านของท่านให้เรียบร้อยหลังการจ าหน่ายในแต่ละวัน  ท้ังนี้คณะฯ จะไม่

รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 

8. ผู้จัดจ าหน่ายสินค้าจะตอ้งจัดร้านคา้ให้เป็นระเบียบและดูแลรักษาความสะอาดและจัดเก็บขยะบริเวณร้านค้าของตนเอง 

และน าไปไวใ้นบริเวณท่ีจัดให้ทุกวันหลังเลิกงาน ส าหรับถุงขยะจะแจกให้วันละ 1 ใบ นอกจากนั้นให้จัดหามาเอง 

9. ห้ามมิให้ผู้จ าหน่ายสินค้าน าพื้นท่ีเช่าไปใช้เช่าช่วงหรือน าผู้อื่นมาร่วมขายในพื้นท่ี  โดยไม่ท าความตกลงกับเจ้าหน้าท่ี             

ผู้ประสานงานก่อน หากฝ่าฝืนจะเสียสิทธ์ิในการจ าหนา่ยสนิค้าในบริเวณงานทันที และไมส่ามารถคนืค่าเชา่พืน้ท่ีได้ 

10. ขอความร่วมมอืผู้จ าหน่ายใชภ้าชนะหีบห่อท่ีเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เชน่ ใบตอง ถุงกระดาษ  กล่องชานออ้ย เพื่อเป็นการ

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม และขอความร่วมมอืแต่งกายพืน้เมอืง เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของภาค 

11. ผู้จ าหนา่ยจะต้องช าระค่าเชา่พืน้ท่ีเต็มจ านวนครัง้เดียว ในวันท่ีจอง หรือสามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “งานวันเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 7” หมายเลขบัญชี 667-2-95190-0  โดยโปรด Fax            

ส าเนาใบน าฝากพร้อมระบุชื่อพร้อมเบอร์โทรศัพท์ และหมายเลขล็อคไปยังหมายเลข 053-944666  และโทรแจ้ง

ยืนยันไปยังฝ่ายการเงิน คณะเกษตรศาสตร์ 053-944009 และ 053-944012 ต่อ 113 , 115  (คุณสายฝน  วงค์สุวรรณ) ท้ังนี้

คณะฯ จะไมค่ืนเงินให้ไม่ว่ากรณใีด ๆ ท้ังสิ้น เนื่องจากเป็นกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏบัิติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ขา้งต้นทุกประการ 

 

(…………………………………………..) 

ผู้จ าหนา่ยสนิค้า 

   …….……/…………../………….. 

ตดิตอ่ฝ่ายประสานงานร้านคา้  

(คุณสายฝน) 053-944009 และ 053-944012 ต่อ 113 , 115  และ มอืถอื 099-3716318 

(คุณธรีนุช) 053-944641  และ มอืถอื 099-3716319 

 

หมายเลขพืน้ที่.............. 



หมายเลขพืน้ที…่…………….. 

แบบแจง้ความจ านงจ าหน่ายสนิค้าและบรกิาร 

ฝ่ายร้านค้าเอกชน ตลาดนัดเกษตร ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที ่7 

ระหว่างวันที ่7 – 11 มกราคม 2558 

……………………….………….. 

วันที…่…….…..เดือน…………………..พ.ศ. ……..…... 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………….……………...…………………………. 

ที่อยู…่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………...... 

โทรศัพท์ที่ติดต่อได…้………..…………………………………………………………….…………………. 

ประสงคจ์ะจ าหน่ายสนิคา้ ในงานเกษตรภาคเหนือ คร้ัง ที ่7 จ านวน ….…….…… ล็อคๆ ละ 2,800 บาท 

(ขนาด 3 x 3 เมตร) หมายเลข……………………………………… โดยมีสนิคา้ที่จะจดัจ าหน่าย 

ตามประเภทต่างๆ ดังนี ้

ประเภทอาหาร/เครื่องดื่ม (โปรดระบุสินคา้ให้ครบทุกประเภท) 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทเสือ้ ผ้า/หัตถกรรม/เครื่องประดับ (โปรดระบุสินคา้ให้ครบทุกประเภท) 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทสินคา้เกษตรและเกษตรแปรรูป (โปรดระบุสนิคา้ใหค้รบทุกประเภท) 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ประเภทสินคา้เซรามิค ปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ สัตว์เลีย้ง (โปรดระบุสินคา้ให้ครบทุกประเภท) 

1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

โดยขา้พเจา้รับทราบและยินดปีฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวทุ้กประการ 

 

ลงชื่อ …………………………………… ผู้จ าหน่ายสินคา้ 

      (……..…………………………………) 

ลงชื่อ …………………………………… ผู้รับจอง 

      (…..…….………………………………) 

 

ทั้งนีส้ามารถโอนเข้าบัญชธีนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ชื่อบัญช ี“งานวันเกษตรภาคเหนือ  

ครั้งที่ 7”  หมายเลขบัญช ี667-2-95190-0 หรือตดิตอ่ฝ่ายประสานงานรา้นคา้  053-944009 และ 053-944012  

ต่อ 113 , 115  (ในเวลาราชการ)  และ มือถอื 099-3716318 และ  099-3716319 


