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ท่ีอยู ่......................................................................................................................................................................... 
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ช่ือร้านท่ีจะใชใ้นการออกร้านคร้ังน้ี (เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ด าเนินการจดัท าป้ายร้านให ้โดยไม่มีค่าใชจ่้าย) 
................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 
ท่าน และ/หรือ ร้าน องคก์ร สมาคม กลุ่ม ชมรม เคยสนบัสนุนส่วนราชการไทยหรือชุมชนไทย หรือไม่? 
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ในการแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมออกร้านในงานเทศกาลไทย ประจ าปี 2563                                     
(Thailand Grand Festival 2020) ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดีแล้วว่า 
1. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามกฏหมายทั้งออสเตรเลียและไทย รวมถึงกฏระเบียบต่างๆ ท่ี Property NSW ซ่ึงเป็น

เจา้ของพื้นท่ี และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย ์ผูด้  าเนินโครงการเป็นผูก้  าหนด  
2. ผูเ้ขา้ร่วมออกร้านจะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายตามรายการ ดงัน้ี 
 ร้านจ าหน่ายอาหาร: ค่าเต็นทข์นาด 3x3 เมตร จ านวน 2 เต็นทต์่อ 2 วนั รวม $550 (ราคารวมภาษี และ

ช าระตรงแก่บริษทัท่ีจดัหา) ค่าหอ้งเยน็ (Cool room) ส าหรับร้านอาหารท่ีมีของสด (รายละเอียดจะแจง้ให้
ทราบต่อไป) ตลอดจนการจดัหาอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหารต่าง ๆ  

 ร้านจ าหน่ายสินคา้: ค่าเตน็ทข์นาด 3x3 เมตร จ านวน 1 เต็นทต์่อ 2 วนั รวม $275 (ราคารวมภาษี และช าระตรง 
 แก่บริษทัท่ีจดัหา)  

 ทั้งน้ี สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย ์จะรับผิดชอบค่าใชจ่้ายสาธารณูปโภคพื้นฐานส าหรับทุกร้าน ไดแ้ก่ 
 โต๊ะพบั 2 ตวั เกา้อ้ีพบั 3 ตวั ป้ายช่ือร้าน อุปกรณ์ดบัเพลิง ไฟฟ้า น ้าประปา ค่าเก็บขยะ และค่าใชจ่้าย 

 เพิ่มเติมส าหรับร้านอาหาร ไดแ้ก่ ค่าปูพื้น ค่าอ่างลา้งมือ อ่างลา้งภาชนะ และค่าบ าบดัน ้าเสีย  
3. หากมีจ านวนผูแ้จง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมออกร้านในงานมากเกินจ านวนร้านท่ีมีในพื้นท่ีจดังานคณะกรรมการ 

จดังานจะเป็นผูค้ดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมออกร้าน โดยพิจารณาจากความพร้อมของเอกสารการสมคัร ความเหมาะสม
ของผูส้มคัร การน าเสนอความเป็นไทยไดอ้ยา่งน่าสนใจ ความน่าเช่ือถือ และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
การจดังาน โดยค านึงถึงความหลากหลาย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและชุมชนไทยมากท่ีสุด  
ผลการตดัสินของคณะกรรมการจดังาน ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

4. ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมออกร้านในงานจะตอ้งรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นท่ีร้าน 
ของตนเอง หากปรากฏความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีส่วนดงักล่าว และหน่วยงานผูดู้แลพื้นท่ีแจง้เรียกเก็บ
ค่าเสียหาย ผูอ้อกร้านในพื้นท่ีนั้น จะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายดงักล่าวทั้งหมด 

5. ผูอ้อกร้านในงานจะตอ้งจดัเตรียมสินคา้ หรือบริการใหเ้พียงพอเพื่อสามารถใหบ้ริการหรือจ าหน่ายได ้                       
 ตลอดระยะเวลาของการจดังานในแต่ละวนั   
6. หากร้านใดไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุ และไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้ง ผู้จัดงานจะยุติการออกร้านดังกล่าวทันที  

และจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงานในคร้ังต่อไป  
7. ผูส้นใจเขา้ร่วมออกร้านในงานฯ กรุณากรอกแบบแจง้ความประสงคน้ี์ใหค้รบถว้น และส่งกลบัไปท่ีอีเมล                             

sa.panyadee@mfa.mail.go.th และระบุช่ือเร่ืองวา่ “ TGF2020 ” ภายในวันท่ี 15 มกราคม 2563 เวลา 17.00 น. 
(ตามเวลาของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลยี) โดยคณะกรรมการจดังานฯ จะคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมออกร้าน 
และแจง้ผลใหท้ราบทางอีเมลภายในวันท่ี  21 มกราคม 2563 

 ขา้พเจา้รับทราบและยนิดีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขขา้งตน้ทุกประการ 

ลงช่ือ.......................................................... 
         (........................................................) 
วนัท่ี.......................................................... 


