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ลงทะเบยีนเชา่พืน้ทีอ่อกบธูในงาน 

Thailand Festival  

ในเมอืง Leipzig ระหวา่งวนัที ่19/5/2023 – 21/5/2023 

สถานทีจ่ดังาน:  

Straße des 18.Oktober  -  Am Völkerschlachtdenkmal / Leipzig - Germany 

 

ระยะเวลาในการจดังาน 

19/5/2022 14.00 - 23.00  |  20/5/2022  10.00 - 23.00 |  21/5/2022 10.00 - 18.00  

ผูจ้ดังาน: 

Makrut Hair Care Co.,Ltd.     5/2 M.5 Siladan, Amphoe Manorom, Chainat 17110 – Thailand 

Branch: An der Windmühle 71, 04158 Leipzig - Germany 

ธนาคาร  Germany : Makrut Import e.K. ,Deutsche Bank , IBAN: DE 98860 700 2404 2708 6400 

Thailand:  Makrut Hair Care Co.,Ltd. , Siam Commercial Bank, Account: 428-101213-3 

 

กรณุากรอบขอ้มลูใหค้รบถ้วน และสง่ใบลงทะเบยีนกลบัมายงั 

ทาง events@makruthaircare.com  

 

กรณุากรอกเป็นภาษาไทย/องักฤษ 

นามสกลุ, ชือ่  

บรษิทั หรอื องคก์ร  

ทีอ่ยู ่  

 

โทรศพัท ์อเีมล ์หรอื Line ID  
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รายละเอยีดสนิคา้ 

กรณุาลงขอ้มลูใหช้ดัเจน  

ไมอ่นุญาตใิหจ้ าหน่ายเครือ่งดืม่ใด ๆ 

ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

เรียน  ท่านผู้ประกอบการทุกท่านทราบ  เพ่ือให้การจัดงานในคร้ังนี ้ให้เป็นเทศกาลงานทีน่่าจดจ า 

และสร้างความประทบัใจให้กบัผู้ทีม่าเทีย่วชมงานในคร้ังนี ้ซ่ึงคาดว่าน่าจะมผู้ีเข้าร่วมชมงานจะมเีป็นจ านวนมาก เพ่ือความปลอดภัย 

และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางผู้จดังานจึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการร้านค้าทุกท่าน ปฏบิัต ิกฏระเบียบ อย่างเคร่งครัด 

ไม่ว่าจะในด้านสุขอนามยั/การรักษาความสะอาด การจัดเกบ็ และการจดัเตรียมสินค้า รวมไปถึงการใช้งาน ถงัแก๊ส เตาแก๊ส พลงังานไฟฟ้า 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ในจุดทีจ่ะต้องเช่ือมต่อ จะต้องจัดให้อยู่ในพืน้ทีเ่หมาะสม และ อยู่ในจุดทีจ่ัดสรรพืน้ทีไ่ว้ให้เท่าน้ัน 

ต้องหลกีเลีย่งการจัดตั้งว่างส่ิงของในจุดทีส่ามารถเดนิสะดุด และท าให้เกดิอุบัตเิหตุขึน้ได้ อกีทั้งยงัต้องหลกีเลีย่งการกระแทก ทีอ่าจก่อให้เกดิอนัตรายได้ 

หากผู้ประกอบการท่านใด ไม่ทราบว่าสินค้าของท่านสามารถจดัจ าหน่ายในยุโรปได้หรือไม่ กรุณาตดิต่อสอบถามหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

หรือสอบถามเข้ามาทางผู้จัดงานได้ทุกวนั กรุณาหลกีเลีย่งการสร้างขยะทีไ่ม่จ าเป็น ห้ามเปิดเคร่ืองเสียง และแสดงดนตรีใด ๆ ภายในร้านค้า 

และภายในบริเวณงานทั้งส้ิน หากรับทราบถึงข้อก าหนดข้างต้นแล้ว กรุณาลงช่ือเพ่ือยอมรับเง่ือนไขเพ่ือเข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าภายในงานนี ้

ตามเอกสารทีแ่นบมาพร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียน 

NON- FOOD เครือ่งนุ่งหม่ ผา้ นวด ของประดับ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ฯลฯ 

  การเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามประเภทสนิคา้ 

ส าหรบัผูจ้ าหนา่ยสนิคา้บรโิภคผกัผลไมท้ ีบ่รรจใุนหบีหอ่บรรจภุณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ +150 EUR  

          

 พืน้ทีม่าตรฐานรวมเต็นท ์3 x 3  เมตร  

 พืน้ทีม่าตรฐานรวมเต็นท ์6 x 3 เมตร  

พืน้ทีม่าตรฐานรวมเต็นท ์9 x 3 เมตร 

*ราคารวมอัตราคา่แบนขยะและอัตราคา่ไฟฟ้าคงทีเ่พือ่ใหแ้สงสวา่งสงูสดุ 700W 

 

…..  โตะ๊ยาวขนาด 50 × 2.20 เมตร มา้น ัง่ 2 ตวั 





 

 

750 EUR 

1200 EUR 

1700 EUR 

 

  25 EUR

 

 

*เงนิประกนั 50 EUR จา่ย 14 วนักอ่นเริม่เทศกาล 
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การเชา่ การช าระเงนิ การยกเลกิ 

กรุณากรอกข้อมูลเพ่ือยืนยนัการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอย่างละเอยีดและชัดเจน และส่งคืนแบบฟอร์ม พร้องลงช่ือ และส่งคืนที ่: 

events@makruthaircare.com หรือทางไปรษณย์ีมาที ่Makrut Hair Care Co,.,Ltd. , 04158 Leipzig โดยหลงัจากได้รับเอกสารแล้ว 

เราจะส่งการยืนยนัตอบรับเข้าร่วมงาน และการจองบูทพร้อม ใบแจ้งช าระค่ามดัจ า 50% กรุณาโอนเงนิค่ามดัจ าไปยงับัญชีใดบญัชีหน่ึงตามข้างล่างนี ้

ซ่ึงการจองจะมผีลผูกพนัหลงัจากได้รับเงนิค่ามดัจ า และจะแจ้งยืนยนัเป็นใบเสร็จรับเงนิส่งกลบัไปให้ส่วนเงนิทีเ่หลือมกี าหนดช าระ ไม่เกนิ วนัที ่30 เมษายน 

2565 กรุณาอ่านรายละเอยีด และศึกษารายละเอยีดของสัญญาให้ครบถ้วนก่อนโอนเงนิค่ามดัจ า ภายใต้เง่ือนไข: 

การช าระเงนิและการยกเลกิการเข้าร่วมงานได้ในแบบฟอร์มนี ้ขอสงวนสิทธ์ิหากมกีารโอนเงนิล่าช้าในการจองพืน้ที ่และถ้าพืน้ทีเ่ตม็เราจะคืนเงนิภายใน 2 วนั 

ในวนัเวลาทีเ่ปิดท าการ และส่วนค่าเช่าทีเ่หลือต้องช าระภายในไม่เกนิวนัที ่15 เมษายน 2566 เป็นอย่างช้า 

การยกเลกิการเข้าร่วมงาน: สามารถท าได้โดยการแจ้งยกเลกิทาง อเีมล์ หรือทางไปรษณย์ีเท่าน้ัน ยกเลกิภายใน 30 วนัหลงัโอนค่ามดัจ า 50% 

ยกเลกิได้ฟรีไม่มค่ีาใช้จ่าย ตามทีจ่่ายมา หากยกเลกิหลงัจากโอนมดัจ ามา ภายใน 31 วนัขึน้ไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการคืนเงนิมดัจ า 100% 

ไม่อนุญาตให้..ให้เช่าบูทเพ่ือให้เช่าช่วงต่อกนัไป โดยไม่ได้รับความยนิยอมจากผู้จัดงาน และจะส่งผลให้ท่านสูญเสียพืน้ทีโ่ดยไม่มกีารเปลีย่นแปลง ใดๆทั้งส้ิน 

การเดนิทาง การกอ่สรา้ง การจดัเกบ็ 

การเตรียมจัดของ และ เกบ็ของ บูธจะเปิดขาย ตั้งแต่ วนัพฤหัสฯที ่18 พฤษภาคม 2566 เวลาเข้าโหลดสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 17:00 น. 

โดยทางเข้าจัดงานเพ่ือเข้าจัดสินค้าอยู่ที ่ถนน Völkerschlachtdenkmal -Straße des 18. Oktober โดยทุกท่านจะได้รับอนุญาตพิร้อม 

หมายเลขทีข่องเตน็ท์ ทีจ่ะมองเห็นได้อย่างชัดเจน กรุณาจอดรถเพ่ือขนถ่ายสินค้าของท่านเท่าน้ัน ทางเราได้จัดเตรียมพืน้ทีจ่อดรถไว้อย่างกว้างขวาง 

แม้ว่าผู้ประกอบการบางรายทีอ่าจจะต้องมาล่าช้า และขอความร่วมมือน ารถออกจากพืน้ทีท่นัทเีม่ือโหลดสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และรถทุกคนัจะต้องออกจากพืน้ที ่จัดงานภายในเวลา 14:00 น. ในวนัที ่19 พฤษภาคม 2566 

วนัทีเ่กบ็บูธ วนัอาทติย์ เวลา 18:30 น. เส้นทางรถทีส่ามารถเดนิทางมาถึงพืน้ทีจ่ัดงานได้สะดวกทีสุ่ดโดย รถรางสาย:  S-Bahn: S1,S2,S3  

รถไฟฟ้าสาย:2, 15 รถเมล์สาย: 70,74,76,690 

การรกัษาความปลอดภยั และการรกัษาความปลอดภยัดา้นอคัคภียั 

การจัดงานในคร้ังนีไ้ด้เห็นความส าคญัของการปลอดภัยเป็นพเิศษ เพ่ือประโยชน์ของผู้ทีเ่กีย่วข้องทั้งหมด ทั้งผู้จัดงาน และผู้ทีม่าร่วมงาน 

โดยผู้จัดงานได้ขอความร่วมมือ กบัเข้าหน้าทีห่น่วยงานดบัเพลงิของเมืองและบริการกู้ภัย ดงันี ้

 เส้นทางหนีไฟทีชั่ดเจน!-พืน้ทีแ่ผนผงัการเว้นระยะห่างของเต๊นท์ต้องว่างตลอดงาน 

 การต่อสายไฟผู้ร่วมงานควรเตรียมสายไฟเพ่ือต่อไฟได้ จากไฟของส่วนกลาง 230  V ส าหรับไฟส่องสว่าง หรือเคร่ืองชาร์จแบตต่างๆ 

โดยก าลงัไฟไม่เกนิ 700W ต่อ 1 เต๊นท์ หากต้องการใช้ไฟเพิม่ต้องแจ้งผู้จัดงานล่วงหน้า เม่ือลงทะเบียน ไฟฟ้าทีอ่นุญาตให้ใช้ 

ไม่สามารถใช้หม้อหุงข้าว และเตาย่างได้ สายไฟ  ปลัก๊ไฟ อุปกรณ์เช่ือมต่อ และหลอดไฟให้ความสว่าง 

จะต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยของเยอรมนันี 

 ไม่อนุญาตใิห้ใช้เตาถ่านภายในงาน 

 ของตกแต่งประดบั ราวแขวนผ้า ทีอ่ยู่ด้านหน้า หรือภายในเต๊นท์ต้องแขง็แร็ง ไม่ให้ไหลไปตามพืน้ซ่ึงอาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อผู้เข้าชมงาน 
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การรกัษากฎระเบยีบดา้นสขุอณามยั และกฎระเบยีบเกีย่วกบัสนิคา้บรโิภค 

- เพ่ือให้ได้สินค้าบริโภคมมีาตรฐานและข้อก าหนด แหล่งจ่ายน า้ด่ืมได้รับการตรวจสอบหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องแล้ว มไีว้บริการตามจุดต่าง ๆ 

ริมถนนเพ่ือทุกร้านค้า และในส่วนร้านอาหารมกีารตดิตั้งไว้ให้และสามารถต่อเข้าอ่างล้างอุปกรณ์ได้ทนัท ีทั้งน า้อุ่นและน า้เยน็ 

แต่ส่ิงของทีจ่ะล้างน้ัน จะต้องอยู่ในขอบเขตของข้อบังคบั เร่ืองการห้ามทิง้น า้มนัพืช หรือทีเ่ป็นไขมนัด้วย 

การจัดเกบ็อาหารจะต้องให้พนักงานผู้มส่ีวนเกีย่วข้องเท่าน้ันในการปฎบิัตการ หากร้านใดละเมดิข้อบังคบั 

และถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีห่น่วยงานของรัฐทีเ่กีย่วข้อง ทางร้านของคุณอาจจะถูกปิดลงได้ ส่ิงทีร้่านควรเตรียม:  

-ตู้เยน็/รถเขน็ห้องเยน็ส าหรับอาหารสดทีเ่สียง่าย 

-ทีว่ดัอุณหภูมภิายในตู้เยน็ 

-อาหารทีป่รุงจะต้องมร้ีานอาหารทีส่ามารถเตรียมการเพ่ือจ าหน่ายได้ ไม่ใช่จากครัวส่วนตวัภายในบ้าน  

-(ตามมาตรฐานของหน่วยงานด้านสุขภาพ คุณจะต้องเตรียม หลกัฐานการเช่าร้านอาหารในเวลาช่วงเวลาดงักล่าว) 

-ภาชนะทีบ่รรจุอาหารเพ่ือใช้ในงานควรได้มาตรฐาน ห้ามใช้ใส่ในถุงขยะมาเดด็ขาด ใช้ถุงทีไ่ด้รับอนุญาตใิห้ใส่อาหารเท่าน้ัน 

-อ่างล้างมือ ควรมขีวดสบู่ กระทชิชู่ม้วนเพ่ือเช็ดมือ และควรมเีคร่ืองท าน า้อุ่นด้วย 

-การขายอาหารจะต้องมใีบรับรองการตรวจสุขภาพ ซ่ึงสามารถท าการตรวจได้จากหน่วยงานทีอ่ยู่ใกล้บ้านท่านได้ไม่ยุ่งยากและ 

 ค่าใช้จ่ายไม่แพงส าหรับการตรวจสุขภาพ 

-เส้ือผ้าทีเ่หมาะสม / หมวกคลุมผม 

-ข้างหน้าควรมแีผ่นพลาสตกิ ใสหรือกระจกแก้ว กั้นหน้า 

-ร้าน เพ่ือเว้นระยะห่าง หลกีเลีย่งการสัมผสั หรือ ไอ จามฯลฯ 

- สีสว่างไม่ทบึ และสามารถท าความสะอาดได้ 

- ตดิป้ายส่วนผสมของอาหารให้ชัดเจน และแขวนหรือตั้งในส่วนทีลู่กค้าจะสามารอ่านได้อย่างชัดเจน 

-การทิง้น า้มนัห้ามทิง้ลงบ่อน า้ หรือพืน้ทีบ่ริเวณจัดงาน ให้เตรียมถังเปล่ามาใส่น า้มนัทีไ่ม่ใช้แล้วให้เหมาะสม 

มาตรการด้านโรคระบาด 

การป้องการระบาด ของโรคโควดิ 19 - ซ่ึงในช่วงเวลนี ้ให้เป็นไปตามมาตรการ การควบคุมโรคระบาดทีใ่ช้อยู่ในขณะนี ้ 

และหากทางหน่วยงานราชการ มมีาตรการ ควบคุมโรคใหม่ออกมาก่อนถึง วนั เวลา ในการจัดงาน ทางผู้จัดจะแจ้งให้ผู้ประกอบการได้ทราบต่อไ 

การก าจดัขยะ และน  าเสยี 

กรุณาหลกีเลีย่งขยะทีไ่ม่จ าเป็นและการปฏบิัตติามกฎระเบียบข้อบงัคบัอย่างเคร่งครัด 

เน่ืองด้วยกฏหมายในปัจจุบัน เกีย่วกบัภาชนะทีบ่รรจุส่ิงของ ทีใ่ช้แล้วทิง้ ด้วยเหตุนีท้างผู้จัด ขอความร่วมมือจากร้านค้าทุกท่านให้ใช้เพพาะ 

บรรจุภัณฑ์ทีย่่อยสลายได้เท่าน้ัน เช่น ถ้วย จาน ช้อน ช้อนซ่อม หลอด ทีผ่ลติจากวสัดุทีย่่อยสลายได้ 100% เท่าน้ัน 

จึงแนะน าให้ใช้บรรจุภัณฑ์ทีน่ ากลบัมาใช้ได้ใหม่ได้ 
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ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมถังขยะไว้ในปริมาณทีเ่พยีงพอต่อจ านวนผู้คนทีค่าดว่าจะมาเข้าร่วมงานในคร้ังนี ้

และจัดพนักงานจัดเกบ็ดแูลรักษาความสะอาดตลอดทั้งวนั ซ่ึงรวมอยู่ในราคาค่าเช่าทั้งหมดนีแ้ล้ว 

จึงขอความร่วมมือมายงัผู้ประกอบการทุกท่าน โปรดช่วยกนัดูแลขยะรอบๆบริเวณเต๊นท์ของท่าน 

และก าจัดอาหารทีเ่สียโดยเร็วทีสุ่ดเพ่ือจะได้ไม่มกีลิน่ทีเ่น่าเสีย ให้พืน้ทีข่องท่านสะอาดอยู่เสมอ  

ห้ามทิง้ของเหลวและน า้มนัหรือของเหลวทีไ่วไฟ ทีใ่ช้แล้วลงบนพืน้ หรือท่อน า้ระบายน า้ทิง้ และห้ามทิง้ลงในอ่างล้างมือ ล้างจานโดยเดด็ขาด 

 

 (ความเสยีหาย / ขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบ / การจ ากดัความรบัผดิชอบ) 

การรับผดิชอบความเสียหายทีอ่าจเกดิขึน้: ผู้เช่าจะต้องตรวจสอบเต๊นท์ก่อนลงสินค้าว่า เต๊นท์อยู่ในสถาพสมบูรณ์ ไม่มรีอยขาด หรือรอยไหม้ใด 

ๆทั้งส้ิน หากผู้ประกอบการท่านใด พบว่าเตน็ท์ของท่าน (หรือส่ิงของทีใ่ห้เช่าต่าง ๆ) ช ารุด ก่อนจัดร้าน กรุณาแจ้งผู้จัดงานทราบก่อนในทนัท ี

ก่อนจัดบูธของท่าน เพ่ือประโยชน์ ในการรับเงนิค่าประกนัเต๊นท์คืน และขอให้ผู้ประกอบการทุกท่าน โปรดรักษากฏระเบียบเช่น 

ด้านอาหารให้เป็นไปตามกฏหมายทีก่ าหนด รักษาคุณภาพและความสะอาดของอาหาร ตดิป้ายช้ีแจงส่วนผสมของอาหารให้ชัดเจน 

และไม่อนุญาตใิห้ผู้ทีไ่ม่เกีย่วข้องเข้าไปภายในบูธโดยเดด็ขาด เพราะหากมหีน่วยงานราชการมาตรวจสอบ และมกีารฟ้องร้องเกดิขึน้ 

ท่านผู้ประกอบการจะต้องยอมรับกบัความเสียหายทีเ่กดิขึน้เอง โดยไม่อยู่ในความรับผดิชอบของผู้จัดงาน อน่ึง: 

แม้ทางผู้จัดงานได้ท าประกนัความเสียหายทีจ่ะเกดิขึน้ไว้ภายในงานอนัได้แก่เช่น การเกดิอุบัตเิหตุภายในงานน้ันแล้วน้ันกต็ามแต่*** 

ขอให้ท่านผู้ประกอบการโปรดตรวจสอบ มาตรฐานด้านอาหารให้อย่างละเอยีดอกีคร้ังหน่ึง :หรือถ้าสามารถท าได้ 

แนะน าให้ท่านโปรดพจิารณาเร่ืองท าประกนัร้านของท่านหากมลูีกค้าเกดิแพ้อาหาร 

หรืออุบัตเิหตุอย่างใดๆอย่างหน่ึงจากร้านค้าของท่าน(ให้อยู่ในการพจิารณาของผู้ประกอบการแต่ละร้านค้าเท่าน้ัน)*** 

**กรณฉุีกเฉินหากต้องเล่ือนการจัดงาน ผู้จัดจะเล่ือนไม่เกนิ 4 อาทติย์ และผู้จัดจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน 2 เดือน (กรณฉุีกเฉินจากโรคระบาดหรือ 

สถานการณ์ ทางการเมืองเท่าน้ัน)  และหากงานถูกยกเลกิโดยสถานการณ์ทางการเมือง/โรคระบาด/ 

ทางผู้จัดงานจะคืนเงนิค่าเช่า/มดัจ าตามจ านวนทีผู้่เช่าจ่ายตามสลปิการโอนเงนิจริงเท่าน้ัน 

ขอความร่วมมือ 

โปรดดูแลในพืน้ทีบ่ริเวณบูธ ของท่าน ให้มคีวามสะอาดและเป็นระเบียบ เรียบร้อยสวยงาม อย่ารุกล า้บริเวณบูธด้านข้าง เพ่ือเคารพสิทธ์ิ 

ของผู้เช่าทุกคน เพ่ือประโยชน์ ของท่านในปีต่อไป และเพ่ือให้งาน  ไทยแลนด์ เฟสตวิลั 

ในคร้ังนีไ้ด้เป็นส่วนหน่ึงของความทรงจ าทีด่ทีีสุ่ดของผู้ทีม่าร่วมชมงาน และให้เป็นงานประจ าปี ของเมือง Leipzig  ต่อไป 

 (ข้าพเจ้า ขอยอมรับความถูกต้องของข้อมูลของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุไว ้และได้อ่านเง่ือนไขและขอ้มูลเกี่ยวกบั 

การเช่า / การช าระเงิน / การยกเลกิ/ การเดินทาง / การก่อสร้าง / การรื อถอน / การป้องกันอัคคีภัย / ความปลอดภัย / 

สุขอนามัย / การจดัการด้านสินค้าบริโภค / การก าจัดของเสีย / ความเสียหาย / ข้อจ ากัดด้านความรับผิดชอบ 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของการเช่าพื นที่ตามข้อตกลงเหล่านี แล้ว) 

 

 

 

…………………………………………………………                                                       …………………………………………………………….. 

สถานที ่วนัลงนาม                                                                                         ลายเซน็ และ/หรอืตราประทบับรษิั 

 


