
  
 
 

“12th Essence of Thailand : Bangkok Street Festival” 
9 September 2018 at Place Dumon, Stockel (10.00 – 19.00 hrs.) 

 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขส ำหรับผู้เขำ้รว่มออกร้ำน / Terms and Conditions for All Participants 

 
1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไป / General Terms and Conditions 
   

1.1 งานเทศกาลไทย “12th Essence of Thailand : Bangkok Street Festival” ในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 
2561 ณ จัตุรัสดูมง สตอกเกล กรุงบรัสเซลส์ (เวลา 10.00–19.00 น.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อาหาร 
สินค้า และวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในเบลเยียม โดยในปีนี้จะเน้นย่านช้อปปิ้งและร้านอาหารชื่อดัง
ของกรุงเทพมหานคร ดังนั้น เพ่ือความเรียบร้อยในการจัดงาน ทุกร้านค้าจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ อย่างเคร่งครัด 

1.1 The “12th Essence of Thailand: Bangkok Street Festival” will take place on Sunday, 9 
September 2018 between 10.00–19.00 hrs. at the Place Dumon in Stockel, Brussels. The objective is 
to promote Thai food, products, and culture in Belgium with the theme “Bangkok Street Festival” to 
highlight popular food and shopping destinations in the Thai capital. Therefore, to ensure a smooth 
event, all participants must comply with the terms and conditions set by the Embassy. 

 
1.2 ขอความร่วมมือร้านค้าที่จะขายอาหารไทย แจ้งรายการอาหารไทยที่จะขายในงานอย่างชัดเจน อาทิ  ส้มต า 

ทอดมัน ฯลฯ ทั้งนี้ แนะน าให้ร้านค้าเขียนค าอธิบายสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ ก ากับรายการอาหารเพ่ือสุขภาพดังกล่าวด้วย  
1.2 Thai restaurants are requested to clearly indicate the Thai food menu in the application 

form (e.g. Somtum Todmun, etc.)  
 
 1.3 ร้านค้าที่ตั้งอยู่ในเบลเยียม จะได้รับสิทธิคัดเลือกเข้าร่วมงานฯ ก่อนร้านค้าที่มีตั้งอยู่ในประเทศอ่ืน (เช่น 

เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี) กรณีที่มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมงานมากกว่าจ านวนเต็นท์ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้วิธีจับสลาก
เพ่ือคัดออก หรือหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ตามความครบถ้วนของเอกสาร  ทั้งนี้ เอกสารประกอบการส่งใบสมัคร จะเป็นหนึ่งใน
ปัจจัยที่ใช้ประกอบการพิจารณา 

1.3 In selecting participants for the Essence of Thailand event, restaurants and businesses in 
Belgium will be given priority over those in other countries (e.g. the Netherlands or Germany). If the 
number of applicants exceeds the availability of stalls, the Embassy will select participants by a 
raffle, or other appropriate criteria; the information provided in the application will be also taken into 
consideration.  

 
 1.4 ทุกร้านค้าที่ เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของทางการเบลเยียมโดยเคร่งครัด 

โดยเฉพาะการมีใบอนุญาตให้ขายสินค้าอาหารที่ปรุงสด การแต่งกายของผู้ประกอบอาหาร การคัดแยกขยะและการทิ้ง
ขยะให้ถูกประเภท การใช้เตาหุงต้มที่ถูกลักษณะ เป็นต้น 

1.4 All participants must strictly comply with Belgian law and regulations, be in possession of 
the license to sell freshly prepared food, be dressed appropriately, follow rules on separation and 
disposal of garbage, as well as appropriate use of cookers etc. 

 



  
 
 

1.5 สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่อนุญำต ดังนี้ 
- การขายเครื่องดื่มทุกประเภท  
- น าอาหารปรุงส าเร็จรูปแช่แข็งที่ทางร้านไม่ได้ท าเองมาจ าหน่าย 

 1.5 Participants are prohibited from: 
  - Selling any type of beverage 
  - Selling frozen products not made by the participant 
 
 1.6 ร้านค้ามีสิทธิขอใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ 500 วัตต์ และต้องแจ้งความประสงค์ที่จะใช้ไฟฟ้าและรายละเอียด
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สถานเอกอัครราชทูตฯ อนุมัติก่อน ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 
      กรณีร้านค้าใดมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่า 500 วัตต์ ร้านค้าต้องแจ้งความประสงค์ให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ พิจารณาเป็นรายกรณี เนื่องจากกระแสไฟฟ้ามีจ ากัด  
      ร้านค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้า โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ภายหลังงานสิ้นสุดลง  

     ร้านค้าไม่อาจต่อเติม ดัดแปลงหรือกระท าการใดๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหากไม่ได้รับอนุญาตจากสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ก่อน โดยสายไฟฟ้าและปลั๊กไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน มีสายดิน และถูกจัดเก็บในที่ที่
ปลอดภัยและไม่โดนฝน     

1.6 All vendors will be allowed a limited capacity of no more than 500 W of electricity/tent.  
               Any request for use of more than 500 W must be submitted to the Embassy for 
consideration and prior authorization before 27 August 2018. 

     All vendors will be responsible for the cost of electricity used. The Embassy will calculate 
and inform the respective vendors of the charge after the event.    

     All electricity cables and appliances must be stored safely and be shielded from possible 
rain.  
                Any modification to the electricity system is strictly prohibited.  
 

1.7 หากร้านค้าใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดต่างๆ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินมัดจ าเป็น
ค่าปรับและอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้ร้านค้าดังกล่าวเข้าร่วมงานเทศกาล Amazing Thai Weekend และ Essence of 
Thailand ในปีต่อๆ ไป 
 1.7 Participants who violate terms and conditions, including the Embassy’s instructions may be 
penalized and will affect their future participation in Amazing Thai Weekend / Essence of Thailand 
Festivals organized by the Embassy. 
 
 1.8 สถานเอกอัครราชทูตฯ จะนัดประชุมเพ่ือจับฉลากเต็นท์ ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ที่ท าการของ 
สถานเอกอัครราชทูตฯ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป  

     กรณีที่ร้านค้าไม่สะดวกส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ จะถือสิทธิจับฉลากเต็นท์ให้
แทน 

1.8 The Embassy will have a meeting with applicants selected to participate in the Festival on 
Monday, 27 August 2018 at the Embassy Chancery, to draw lots on allocation of tents. 

     Restaurants and businesses that cannot send a representative to the meeting will have 
their lots drawn for them by the Embassy. 



  
 
 

 
2. กำรสมัคร / Application 

 
2.1 ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน และโอนเงินมายังสถานเอกอัครราชทูต

ฯ ภายในเวลาที่ก าหนด ในกรณีที่กรอกรายละเอียดหรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วนหรือส่งภายหลังก าหนด จะถือว่าใบ
สมัครไม่สมบูรณ์และจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ร่วมงาน 

2 .1  All applicants must submit the completed application form and indicated documents, 
and transfer the fee + deposit within the indicated deadline. Incomplete application will not be 
considered for participation in the event. 

 
2.2 ทุกร้านจะต้องแนบเอกสาร / ใบอนุญาตประกอบการ ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวเบลเยียมของผู้ประกอบการโดยลงนามใต้ข้อความว่า “เอกสารนี้ใช้ส าหรับ
งาน Essence of Thailand วันที่ 9 กันยายน 2561” 

- ส าหรับร้านค้าประเภทต่างๆ - ส าเนาใบอนุญาต Machtiging Ambulante Activiteiten als 
Werkgever / Autorisation d’Activités Ambulantes ออกโดยหน่วยงาน FOD Economie, 
KMO, Middenstand en Energie / SPF Economie, PME, Classes Moyennes et Energie 

- ส าหรับผู้ขายอาหารไทย - ส าเนาใบอนุญาต Machtiging Ambulante HandelLeurkaart)/ 
Autorisation de Commerce Ambulant (Carte de Commerce Ambulant) ออกโดย
หน่วยงาน FAVV Voedselvergunning/ Autorisation de Denrees Alimentaires AFSCA 
หรือ copy of Toelating Van FAVV (Federal Agentschap voor de veiligheid van de 
Voedselketen) / Autorisation de l’ AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire) 

2.2 Applicant must also submit the following supporting documents with the application 
form: 

- A copy of an Identity Card, signed and noted with “This document is used for the 
application of the 12th Essence of Thailand event”    

- For non-restaurant vendors: A copy of Machtiging Ambulante Activiteiten als 
Werkgever / Autorisation d’Activités Ambulantes, issued by FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie / SPF Economie, PMwE, Classes Moyennes et Energie  

- For restaurant vendors: copy of Machtiging Ambulante HandelLeurkaart) / 
Autorisation de Commerce Ambulant (Carte de Commerce Ambulant), issued by 
FAVV Voedselvergunning / Autorisation de Denrees Alimentaires AFSCA or copy of 
Toelating Van FAVV (Federal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen) / 
Autorisation de l’AFSCA (Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire) 

 
 
 
 
 



  
 
 

 
 2.3 กรุณาโอนเงินค่าร่วมงานฯ และค่ามัดจ า โดยระบุชื่อของร้านในช่อง Communication ให้ชัดเจน และส่ง

หลักฐานการโอน มาที่ อีเมล์ EOT2018@thaiembassy.be  หรือทางโทรสารหมายเลข 02.648.30.66  
ภำยในวันจันทร์ที่ 20 สิงหำคม 2561 เข้าบัญชีธนาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้ IBAN: BE38-3631-7447-7172   
SWIFT: BBRU BE BB 

2.3 Payment for the stall(s) and security deposit must be transferred to this Embassy’s bank 
account below, indicating name of the business in the “Communication” and the Proof of Payment 
must be submitted along with the application to EOT2018@thaiembassy.be or by fax at 02.648.30.66 
by Monday, 20 August 2018. IBAN: BE38-3631-7447-7172   SWIFT: BBRU BE BB 
 
  2.4 หากร้านใดโอนเงินภายหลังก าหนด จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ 

2.4. Failure to transfer the payment to the Embassy by the deadline specified above will 
result in an incomplete application and be forfeited. 

 
อัตรำค่ำร่วมงำน / Participation Fee 
ประเภทผู้ประกอบกำร 

TYPE OF PARTICIPANT 
ขนำดพื้นที่ 

STALL SIZE 
รำคำ (ยุโร) 
FEE (EUR) 

มัดจ ำ (ยูโร) 
DEPOSIT (EUR) 

หมำยเหตุ 
REMARKS 

 
1. ร้ำนขำยอำหำรไทย / Thai Food 
Restaurants 
 

3m x  3m 250.- 250.- 
ไม่เกินร้านละ 2 เต็นท ์
Maximum 2 stalls 

2. ร้ำนขำยขนม หัตถกรรม 
ผลิตภัณฑ์สปำไทย /  
Desserts, handicrafts, spa 
products and etc. 

3m x  3m 200.- 200.- 
ไม่เกินร้านละ 2 เต็นท ์
Maximum 2 stalls 

3. ร้ำนนวดแผนไทย / Thai 
Massage  

3m x  3m 200.- 200.- 
ไม่เกินร้านละ 2 เต็นท ์
Maximum 2 stalls 

4. ประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรใน
เชิงพำณิชย์ /  Commercial 
Information or Advertisement  

3m x  3m 200.- 200.- 
ไม่เกินร้านละ 1 เต็นท ์
Maximum 1 stall 

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

 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 10 สิงหาคม 2561 

  Royal Thai Embassy Brussels, 10 August 2018 

mailto:EOT2018@thaiembassy.be
mailto:EOT2018@thaiembassy.be


  
 
 

“12th Essence of Thailand : Bangkok Street Festival” 
9 September 2018 at Place Dumon, Stockel (10.00 – 19.00 hrs.) 

 
แบบฟอร์มสมัครร่วมงำนฯ / APPLICATION FORM FOR PARTICIPANTS 

ช่ือร้าน / Name of Business 
 
 

ประเภทเต็นท์  
Type of Stall 

(   ) ร้านอาหารไทย / Thai food restaurant 
(   ) ร้านขนม หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์สปาไทย / Desserts, handicrafts, spa products, etc. 
(   ) ร้านนวดแผนไทย / Thai massage 
(   ) ประชาสัมพันธ์สินค้าบริการในเชิงพาณิชย์ / Commercial Information & Advertisement 

จ านวนเต็นท์ 
Number of Stalls  

จ านวนเต็นท์ / Number of tent stalls : ..................   
ราคาเต็นท์ที่ต้องการ..................ยูโร          /   Tent Fees..................euros 
ค่าเต็นท์ + ค่ามัดจ าที่โอน..................ยูโร   /    Tent Fees + Deposit..................euros 

รายการอาหาร  
Thai food menu 
 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
* กรุณาระบุรายการอาหารให้ชัดเจน (เช่น ส้มต า ทอดมัน ฯลฯ ไม่ใช่ “อาหารว่างต่าง ๆ”)    
* Please indicate specific menu items (e.g. Somtum, Tod Mun and not simply as    
  “assorted desserts”) 

ความต้องการอื่นๆ 
Requirements 

ส าหรับร้านค้าที่ต้องการใช้เตาหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิน 500 วัตต์  หรือไม่ / Do you need to use 
electric cooker or electrical appliance(s) that require more than 500W? 
 (   )  ใช้ YES  ระบุ/specify need………………………………………………………..   (   )  ไม่ใช้  NO 

ช่องทางการติดต่อ 
Contact Details 
 

ที่อยู่ไปรษณยี์ / Postal address : 
.......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์ (ร้านค้า) / Tel. (business) ............................................................................................. 
โทรศัพท์มือถือ / Mobile ................................................................................................................ 
อีเมล์ / E-mail ................................................................................................................................ 
TVA Number................................................................................................................................. 

 
ช่ือผู้แจ้ง 
Your Name  

 
.......................................................................................................................................................... 
(    ) เป็นเจ้าของร้านหรือหุ้นส่วน / I am the Proprietor or Partner of the business  
(    ) เป็นผู้แทนร้านที่จะขายในงาน / I am the Agent or Representative of the business 

  
 

ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามข้อก าหนดข้างต้นทุกประการ  
I understand and undertake to comply with all terms and conditions 
 
ลงช่ือ / Signature   .......................................................................................................................       
(ช่ือ / Name)  (.......................................................................................................................)     
ลงวันท่ี / Date      ……………………………………………… 

หมำยเหตุ:   กรุณาส่งคืนแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบ และหลักฐานการโอนเงินมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์ หรือสแกนส่งมาทางอีเมล์ 
EOT2018@thaiembassy.be หรือโทรสารหมายเลข 02.648.30.66 ภายในวันจันทร์ที่ 20 สิงหำคม 2561 เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับใบสมัคร
แล้ว จะแจ้งตอบรับทางอีเมล์ท่ีท่านระบุไว้ ในกรณีท่ีชื่อของผู้สมัครไม่ปรากฎบนใบอนุญาตประกอบการ ผู้สมัครต้องแนบหนังสือมอบอ านาจจากเจ้าของ
ใบอนุญาตมาด้วย 
NOTE:      Kindly return application form, supporting documents, and proof of payment by post, or scan and email to 
EOT2018@thaiembassy.be or fax to 02 .648.30.66  by Monday, 20 August 2018. In the case that the Applicant’s name is not 
listed on the supporting documents (local permits), the Applicant must also submit a ‘letter of authorization’ from the owner 
of the permit. 

EOT2018@thaiembassy.be%20
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