แบบฟอร์มแจ้งความจานงเข้าร่วมงานเทศกาลไทย
Thailand @ Kungsträdgården 2018, Stockholm
วันศุกร์ที่ 13 - วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 - 22.00 น.
*****แบบฟอร์มฉบับนี้มิใช่การยืนยันให้เข้าร่วมงาน แต่เป็นเพียงการแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมงาน****
โปรดอ่านและทาความเข้าใจกับข้อความต่อไปนี้
1. ประเภทของกิจการที่ต้องการเข้าร่วม
 ร้านขายสินค้าไทย (โปรดระบุประเภทสินค้า) .............................................
 ร้านอาหาร
 บริษัทท่องเที่ยว  อื่น ๆ (โปรดระบุ) .......................
วัน/เดือน/ปีที่สมัคร ................................................................................................................
ชื่อเจ้าของกิจการ (ตัวบรรจง)……………………………………………………………………………………………
ชื่อผู้ประสานงาน/ติดต่อ…………………………………………………………………......................
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………....
ชื่อร้านที่จะใช้ในงานเทศกาลไทย (หากมี)………………………………………………………………
จานวนเต็นท์ที่ประสงค์จะเช่า.................... เต็นท์
โทรศัพท์…………………………………………….อีเมล.………………………………………………
โทรศัพท์มือถือ………………………………………………………………….…………………………
2. ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วม
2.1 ร้านอาหารที่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮฮล์ - เต็นท์ขนาด 4x4 เมตร ค่าเข้าร่วมงาน SEK 47,000
(SEK 23,500 ต่อวัน) (ยังไม่รวม moms อีก 25%)
2.2 ร้านอาหารที่ไม่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - เต็นท์ขนาด 4x4 เมตร ค่าเข้าร่วมงาน SEK 28,000
(SEK 14,000 ต่อวัน) (ยังไม่รวม moms อีก 25%)
2.3 ร้านขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทสาเร็จรูป – เต็นท์ขนาด 3x3 เมตร ค่าเข้าร่วมงาน SEK
12,000 (SEK 6,000 ต่อวัน) (ยังไม่รวม moms อีก 25%)
2.4 ร้านขายขนมและอาหารทานเล่นของไทย (เฉพาะการปรุง และ/หรือประกอบการทาขนมไทยเท่านั้น) –
เต็นท์ขนาด 3x3 เมตร ค่าเข้าร่วมงาน SEK 10,000 (SEK 5,000 ต่อวัน) (ยังไม่รวม moms อีก 25%)
2.5 ร้านแสดงสินค้า และ/หรือประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ไทย (ไม่มีการปรุง และ/หรือประกอบอาหาร)
- เต็นท์ขนาด 3x3 เมตร ค่าใช้จ่าย SEK 8,000 (SEK 4,000 ต่อวัน) (ยังไม่รวม moms อีก 25%)
หมายเหตุ:
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะนาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าติดตั้งและรื้อถอนเต็นท์ ค่าเดินสายไฟ
ค่าเดินท่อน้าทิ้ง ค่าพนักงานรักษาความปลอดภัย ค่าพนักงานดูแลการเก็บขยะในแต่ละวัน ฯลฯ ซึง่
เป็นค่าใช้จ่ายที่จาเป็นเพื่อให้การเข้าร่วมงานมีความเหมาะสมและเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของสวีเดน
- อาหารและผลิตภัณฑ์ที่จะจาหน่ายหรือเผยแพร่ในงานจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ สิ่งของ และ/หรือการบริการที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเท่านั้น
3. ค่าประกัน
3.1 สาหรับร้านอาหารที่จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - SEK 15,000
3.2 สาหรับร้านอาหารที่ไม่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - SEK 10,000
3.3 สาหรับร้านค้าและ Exhibitors อื่น ๆ - SEK 2,500

หมายเหตุ:
(1) เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้ว หากปรากฏว่าหน่วยงานที่ทาหน้าที่บริหารจัดการสวนสาธารณะ
Kungsträdgården หรือหน่วยงานของฝ่ายสวีเดนที่ทาหน้าที่กากับดูแลการจัดงานเรียกเก็บค่าเสียหาย/ค่าปรับเพิ่มเติม
จากการกระทาของร้านอาหาร อาทิ การทิ้งน้าหรือสิ่งสกปรกลงบนพื้นหรือต้นไม้ คราบน้ามันที่เกิดจากการประกอบอาหาร
ฯลฯ คณะกรรมการจัดงานฯ จะพิจารณาหักค่าประกันจากร้านที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว
(2) กรณีที่สถานที่จัดงานเกิดความเสียหายขึ้นตามข้อ (1) และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีสาเหตุมาจากร้าน
ใดร้านหนึ่งหรือจากหลายร้าน คณะกรรมการจัดงานฯ จะพิจารณาหักค่าประกันโดยเฉลีย่ จากเงินค่าประกันของทุก
ร้านอาหาร เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าปรับดังกล่าว
(3) กรณีที่ยังมีเงินค่าประกันเหลืออยู่จะคืนเงินค่าประกันที่เหลือให้ผู้เข้าร่วมงานภายใน 30 วัน หลังเสร็จ
สิ้นงาน ทั้งนี้ หากจาเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าปรับ ในจานวนที่เกินค่าประกัน คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะเรียกเก็บเงินเพื่อสมทบในการชดใช้ค่าเสียหาย/ค่าปรับดังกล่าว
4. ระยะเวลาการสมัครและคัดเลือก
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงานเทศกาลไทย กรุณาส่งแบบฟอร์มแจ้งความจานงที่กรอกข้อความครบถ้วนให้
สถานเอกอัครราชทูตฯ ทาง email: thaifestival@thaiembassy.se หรือทาง Fax: 08 971 7351 ภายใน
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการจัดงานฯ จะคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานจากคุณสมบัติที่เหมาะสมของ
ผู้สมัคร และจะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมลภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ผลการคัดเลือกของ
คณะกรรมการจัดงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การชาระค่าธรรมเนียม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานจะต้องชาระค่าประกันเต็มจานวน ตามข้อ (3) ภายในวันศุกร์ที่ 25
พฤษภาคม 2561 และค่าธรรมเนียมเต็มจานวน ตามข้อ (2) ภายในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ให้แก่ผู้ที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ กาหนดให้เป็นเอกชนผู้รับจัดงานเทศกาลไทย (organizer) (มิได้ชาระให้แก่สถานเอกอัครราชทูตฯ)
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดการชาระค่าประกันและค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมงานให้ทราบโดยตรง
ต่อไป
**หมายเหตุ**
(1) กรณีผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่ชาระค่าประกันและค่าธรรมเนียมในวันที่กาหนดไว้ข้างต้น
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงานทันทีโดยไม่จาเป็นต้องมีการบอกกล่าว
(2) หากผู้เข้าร่วมงานชาระค่าธรรมเนียมและค่าประกันเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ และ
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบภายในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 จะได้รับ
ค่าธรรมเนียมและค่าประกันคืนกึ่งหนึ่ง แต่สาหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้ และไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบภายในเวลาที่กาหนด จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมและค่าประกัน
ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
6. ผู้เข้าร่วมงานจะต้องรับผิดชอบการขอใบอนุญาตต่าง ๆ (permit) และการชาระ moms ด้วยตนเอง รวมทั้งศึกษา
และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ จะไม่รับผิดชอบกรณีใด ๆ หาก
ผู้เข้าร่วมงานถูกหน่วยงานของฝ่ายสวีเดนเรียกเก็บค่าปรับหรือปิดร้าน
7. คณะกรรมการจัดงานฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดกับผู้เข้าร่วมงาน อันเนื่องมาจาก
สภาพอากาศ ภัยทางธรรมชาติ หรือภัยอื่น ๆ ที่อาจทาให้การจัดงานต้องถูกเลื่อนหรือยกเลิก
*******************
คณะกรรมการจัดงาน Thailand @ Kungsträdgården, Stockholm 2018
7 มีนาคม 2561

