
ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ และแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel)  

 
สถานเอกอคัรราชทตูฯ ขอแจ้งข้อก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและคณุสมบตัผิู้ เข้าร่วมออกร้าน  

ในเบือ้งต้น ดงันี ้
1.หวัข้องานปีนีคื้ออาหารไทยเพ่ือสขุภาพ “Thai Food: Good for Your Health!” จงึขอความร่วมมือร้านค้า 

ท่ีจะขายอาหารไทย ดงันี  ้
    1.1 แจ้งรายการอาหารไทยท่ีจะขายในงานอยา่งชดัเจน อาทิ ส้มต า ข้าวหมกไก่ ฯลฯ ซึง่ต้องมีอาหารไทย

เพ่ือสขุภาพอยา่งน้อย 1 อยา่ง 
    1.2 เขียนค าอธิบายสัน้ๆ เก่ียวกบัประโยชน์ของรายการอาหารไทยเพ่ือสขุภาพท่ีจะขายเป็นภาษาองักฤษ อาทิ  

“Somtam” Papaya Salad: Papaya has a wide range of health benefits. It is rich in Vitamin C,  
Vitamin A, Vitamin E, fibre and antioxidants which help prevent cholesterol build-up and boosts your 
immunity system. It also contains a digestive enzyme-papain that helps your digestive health. Moreover, 
papaya is low in calories, fat free and cholesterol free making it an excellent choice for a healthy balanced diet. 

2. เอกสารประกอบใบสมคัร 
    2.1 ส าเนาใบอนญุาต Machtiging Ambulante Activiteiten als Werkgever/Autorisation d’Activités 

Ambulantes ออกโดยหนว่ยงาน FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie/SPF Economie, PME, Classes 
Moyennes et Energie 

    2.2 ส าหรับผู้ขายอาหารไทย - ส าเนาใบอนญุาต  Machtiging Ambulante HandelLeurkaart)/Autorisation  

de Commerce Ambulant (Carte de Commerce Ambulant) ออกโดยหนว่ยงาน FAVV Voedselvergunning/ 
Autorisation de Denrees Alimentaires AFSCA  
 พร้อมแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัเบลเยียมของผู้ประกอบการโดยลงนามใต้ข้อความวา่ “เอกสารนีใ้ช้ส าหรับงาน 
Essence of Thailand IX วนัท่ี 31 สิงหาคม 2557” 

3. ร้านค้าท่ีจะเข้าร่วมงาน ไมว่า่จะเป็นประเภทอาหารไทย หรือ ขนมไทย สินค้าหตัถกรรมไทย ผลิตภณัฑ์ไทย 
ร้านนวดแผนไทย ในเบลเยียม จะได้รับสิทธิตามล าดบั ก่อนร้านค้าท่ีมีกิจการอยูใ่นประเทศอ่ืน อาทิ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี 

4. หากมีร้านค้าเข้าร่วมงานมากกวา่จ านวนเตน็ท์ท่ีได้รับอนญุาตให้ตัง้ได้ สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะใช้วิธีจบั
สลากออก  
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5. ประเภท/ราคาเตน็ท์ 

ประเภทเตน็ท์ ขนาดพืน้ท่ี 
1 เตน็ท์ 

ราคา  
1 เตน็ท์ 

ค่ามัดจ า หมายเหตุ 

5.1 ร้านขายอาหารไทย Restaurants/Cooking Tents 
      5.1.1 เตน็ท์ท่ีอยูห่น้าเวที 8 เตน็ท์ (ข้างละ 4 เตน็ท์)  
      5.1.2 เตน็ท์อ่ืนๆ   

 
3 ม. X 3 ม. 
3 ม. X 3 ม. 

 
250 ยโูร 
200 ยโูร 

 
ราคาเตน็ท์ 
ราคาเตน็ท์ 

 
ไมเ่กินร้านละ 2 เตน็ท์ 
ไมเ่กินร้านละ 2 เตน็ท์ 

5.2 ร้านขายขนม หตัถกรรม ผลิตภณัฑ์สปาไทย 
Non-Restaurant Commercial Product Tents 

3 ม. X 3 ม. 150 ยโูร ราคาเตน็ท์ 
 

ไมเ่กินร้านละ 2 เตน็ท์ 
 

5.3 ร้านนวดแผนไทย  Thai Massage Tents 3 ม. X 3 ม. 150 ยโูร ราคาเตน็ท์ ไมเ่กินร้านละ 2 เตน็ท์ 
5.4 เตน็ท์ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าและบริการ
ของร้านค้า/บริษัทเอกชน Commercial Information/ 
Advertisement Tents 

3 ม. X 3 ม. 150 ยโูร ราคาเตน็ท์ 
 

ไมเ่กินร้านละ 1 เตน็ท์ 
 

6. การก าหนดจดุท่ีตัง้ของแตล่ะร้านค้าวา่จะได้เตน็ท์ท่ีใดในบริเวณสถานท่ีจดังาน จะใช้วิธีจบัสลาก  
วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม 2557 ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ (ท่ีอยู ่876 Chaussée de Waterloo, 1000 Bruxelles) 
เวลา 15.00 น.     

7. ทกุร้านค้าต้องปฏิบตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบัของทางการท้องถ่ินโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการมีใบอนญุาต  
ให้ขายสินค้าอาหารท่ีปรุงสด การแตง่กายของผู้ประกอบอาหาร การคดัแยกขยะและการทิง้ขยะให้ถกูประเภท การใช้
เตาหงุต้ม เป็นต้น 

8. ไมอ่นญุาตให้ร้านค้าตา่ง ๆ ขายเคร่ืองดื่มทกุประเภท และไมอ่นญุาตให้น าอาหารปรุงส าเร็จรูปแชแ่ข็งท่ีทาง
ร้านไมไ่ด้ท าเองมาจ าหนา่ย 
 9. สถานเอกอคัรราชทตูฯ ขอความร่วมมือทา่นช าระเงินคา่เชา่เตน็ท์และคา่มดัจ า โดยการโอนเงินเข้าบญัชี
ธนาคาร หมายเลข  (IBAN: BE23 3631-3548-5091/ SWIFT: BBRU BE BB) ภายในวนัพธุท่ี 9 กรกฎาคม 2557  
โดยกรุณาระบช่ืุอของร้านในใบโอนเงินอยา่งชดัเจน และสง่หลกัฐานการโอนมาท่ี อีเมล์ EOT2014@thaiembassy.be  
หรือทางโทรสารหมายเลข 02-6483066 และหากร้านใดโอนเงินภายหลงัก าหนด จะถือวา่เป็นการสละสิทธิ ทัง้นี ้
สถานเอกอคัรราชทตูฯ จะคืนเงินมดัจ าโดยการโอนเงินเข้าบญัชีตามใบโอนเงินท่ีแจ้งมาเม่ือเสร็จงาน 

10. หากสง่เอกสารประกอบใบสมคัรไมค่รบหรือกรอกรายละเอียดการสมคัรไมค่รบถ้วน จะถือวา่ใบสมคัร  
ไมส่มบรูณ์และจะไมไ่ด้รับการพิจารณาร่วมงาน 

11. หากร้านค้าใดไม่ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดต่าง ๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ี
จะริบเงนิมัดจ าเป็นค่าปรับและอาจพจิารณาไม่อนุญาตให้ร้านค้าดังกล่าวเข้าร่วมงาน Essence of Thailand 
ในปีต่อๆ ไป 

mailto:EOT2014@thaiembassy.be
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ใบสมัครร่วมออกร้านในงาน Essence of Thailand IX 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2557 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล (Place Dumon, Stockel)  

 
โปรดกรอกให้ละเอียด ครบถ้วน อา่นออกง่าย สง่ทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอคัรราชทตูฯ หรือสมคัรด้วยตวัเอง หรือ แสกน
สง่ทางอีเมล์    ส่งภายในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 เม่ือสถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้รับใบสมคัรแล้ว จะแจ้งตอบรับ
ทางอีเมล์ท่ีทา่นระบไุว้ 
ช่ือร้านค้า........................................................................................................ ................................................ ......
จ านวนเตน็ท์ท่ีต้องการ.............เตน็ท์  ราคาเตน็ท์ท่ีต้องการ.............ยโูร  จ านวนคา่เตน็ท์+คา่มดัจ าท่ีโอน..............ยโูร  
ช่ือผู้แจ้ง*................................................................... ......................... ในฐานะ (    )เจ้าของร้าน/หุ้นสว่น  (    )ผู้แทน
อาหาร หรือสินค้า/บริการท่ีจะขายในงาน (โปรดระบรุายการอาหารให้ชดัเจน เชน่ ส้มต า ทอดมนัปลา ปอเป๊ียะทอด  
ไม่ใช่ระบวุา่ อาหารวา่งตา่ง ๆ) 
........................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................................... .................................................
........................................................................................................................... .................................................
ท่ีอยูท่ี่ตดิตอ่ได้ทางไปรษณีย์...................................................................................................................................
โทรศพัท์ (ร้านค้า) ....................................................โทรศพัท์มือถือ........................................................................
อีเมล์................................................................ ........TVA Number.......................................................................  

ข้าพเจ้ารับทราบและยนิยอมปฏิบัตติามข้อก าหนดข้างต้นทุกประการ  
ลงช่ือ................................................................       

    โปรดเขียนช่ือตวับรรจง  (..................................................................)   
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงบรัสเซลส์  

มิถนุายน 2557 
 
 
*หากช่ือผู้แจ้งไมต่รงกบัช่ือผู้ประกอบการตามเอกสารข้อ 2 กรุณาย่ืนใบมอบอ านาจ (ตวัจริง) ระบใุห้ผู้แทนด าเนินการ
แทนผู้ประกอบการ 
**สง่ใบสมคัรพร้อมเอกสารโอนเงินคา่เตน็ท์และคา่มดัจ าภายในวนัพธุท่ี 9 กรกฎาคม 2557  


