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ประกาศ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุ งโตเกียว
เรื่ อง การออกร้ านในงานเทศกาลไทย ครั ง้ ที่ 19
ด้ วยคณะกรรมการจัดงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ ที่ 19 ซึง่ ประกอบด้ วยส่วนราชการต่าง ๆ
ภายใต้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว กาหนดจะจัดงานเทศกาล
ไทย ครัง้ ที่ 19 ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบยุ ะ กรุงโตเกียว เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยภาพรวมของงานในปี นี ้จะใช้ theme ว่า “New Shades of Thailand”
คือการนาเสนอเมืองไทยในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะในแง่มมุ ใหม่ ๆ ที่อาจยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั มากนัก ทังอาหาร
้
สินค้ า และบริการในรูปแบบใหม่ ๆ ศิลปะวัฒนธรรมใหม่ ๆ สถานที่ทอ่ งเที่ยวใหม่ ๆ และนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มความสนใจต่อประเทศไทยในฐานะที่มีศกั ยภาพเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน และ
การท่องเที่ยวในอาเซียน ผ่านคอนเซ็ปต์ Food, Fun, Friendship, Future โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการ
ร้ านอาหารไทย และร้ านสินค้ าหรื อบริการไทยที่สนใจสมัครเข้ าร่วมออกร้ านในงานได้ ตงแต่
ั ้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
งานเทศกาลไทยเป็ นงานที่จัดขึน้ เพื่อเผยแพร่ ภาพลักษณ์ และศักยภาพของประเทศไทย
ในด้ านต่ าง ๆ การออกคูหาในงานไม่ ได้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาผลกาไรเป็ นหลัก แต่ เป็ นการร่ วมมือ
กับคณะกรรมการจัดงานฯ ในการเผยแพร่ ส่ ิงดีๆ ของประเทศไทยในหมู่ชาวญี่ปุ่นในวงกว้ าง

1 . การแบ่ งประเภทคูหาการออกร้ าน
1) คูหาจาหน่ ายอาหาร
จานวน
64 คูหา
แนวปฏิบตั ิ
1. บริษัท / ร้ านอาหาร สามารถสมัครออกคูหาจาหน่ายอาหารได้ ไม่เกินบริษัทละ / ร้ านละ 2 คูหา
2. ภายใน 1 คูหา กาหนดให้ ประกอบอาหารได้ ไม่ เกิน 4 รายการ ยกเว้ นข้ าวสวย หรื อข้ าวเหนียว
ไม่นบั เป็ นหนึง่ รายการ และจะต้ องระบุชื่ออาหารทุกรายการให้ ชดั เจน
3. ปี นี ้จะพิจารณาร้ านอาหารที่นาเสนอรายการอาหารที่มีความแปลกใหม่เป็ นกรณีพิเศษเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับหัวข้ อของงาน
4. ห้ ามผู้ประกอบการร้ านอาหารจาหน่ายเครื่ องดื่มและของหวานที่มีลกั ษณะเหมือนเครื่ องดื่มโดยเด็ดขาด
5. สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะมีการตรวจสอบการออกร้ านภายในงานให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามหลัก
สุขอนามัยและข้ อกาหนดสาธารณะสุขอย่างเข้ มงวดทุกปี ดังนัน้ คณะกรรมการจัดงานฯ จึงมีนโยบายในการ
พิจารณาจัดสรรคูหาโดยให้ สิทธิ์การออกร้ านแก่ผ้ ปู ระกอบการที่มีประวัตกิ ารออกร้ านที่ดีเป็ นหลัก และจะไม่ให้
สิทธิ์ในการออกร้ านแก่ผ้ ปู ระกอบการที่มีประวัตไิ ม่ดีและเคยถูกตักเตือนในปี ที่ผา่ นมา
หมายเหตุ เนื่องจากในปี นีม้ ีข้อจากัดด้ านสาธารณูปโภค (นา้ ประปา) จึงมีความจาเป็ นต้ องขอความ
ร่ วมมือผู้ประกอบการร้ านอาหารในการใช้ นา้ อย่ างประหยัด ซึ่งคณะกรรมการจัดงานฯ จะอธิบายใน
รายละเอียดแก่ ผ้ ูประกอบการที่ได้ รับคัดเลือกในที่ประชุมผู้ออกร้ านซึ่งจะจัดขึน้ ในเดือนเมษายน
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2) คูหาจาหน่ ายผลไม้ และเครื่องดื่มนา้ ผลไม้ สด
จานวน
14 คูหา
แนวปฏิบตั ิ
1. อนุญาตให้ จาหน่ ายเฉพาะผลไม้ สดที่นาเข้ าจากประเทศไทยเท่ านัน้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการ
ส่งออกผลไม้ ไทย
2. ร้ านที่จะจาหน่ายน ้าผลไม้ สด (ทังน
้ ้าคันและปั
้
่น) จะต้ องใช้ ผลไม้ ที่จาหน่ายอยูภ่ ายในคูหาเท่านัน้ และ
ห้ ามจาหน่ ายนา้ ผลไม้ สาเร็จรู ปจากกล่ อง ขวด กระป๋อง และเครื่องดื่มประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด
3. หากผู้ประกอบการประสงค์จะจาหน่ายน ้าผลไม้ สด หรื อจะให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ ชิมผลไม้ สดที่จาหน่ายอยู่
ภายในคูหา ผู้ประกอบการจะต้ องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้ แก่ เครื่ องทาน ้าร้ อน อ่างล้ างมือ และอ่างล้ าง
ภาชนะ เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะ โดยอาจจัดหามาเองหรื อเช่าอุปกรณ์
เพิ่มเติมจากบริษัทรับเหมาจัดงานก็ได้
4. เมื่อปี ที่แล้ วได้ รับคาร้ องเรี ยนจากผู้เข้ าร่วมงานเรื่ องผลไม้ เสียหรื อไม่ได้ คณ
ุ ภาพ โดยเฉพาะมะม่วงและ
ทุเรี ยน จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่านในการให้ ความสาคัญและใส่ใจในการคัดเลือกคุณภาพของ
ผลไม้ ที่จะนามาขายในงานฯ หากตรวจพบว่ าร้ านใดจาหน่ ายผลไม้ /นา้ ผลไม้ ท่ เี สียหรือไม่ ได้ คุณภาพ
ข้ อมูลดังกล่ าวจะถูกบันทึกไว้ ในประวัตขิ องร้ านและจะมีผลต่ อการมีสิทธิ์ออกร้ านในอนาคต
5. คณะกรรมการจัดงานฯ จะนาประวัตริ ้ านค้ าต่าง ๆ ที่สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะเคยตักเตือนในปี ที่
ผ่านมา เพื่อมาใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้ านค้ าที่มาออกงานในปี นี ้อย่างเคร่งครัด
3) คูหาจาหน่ ายสินค้ าอุปโภค บริโภค และบริการ
จานวน
43 คูหา
แนวปฏิบตั ิ
1. บริษัท / ร้ านค้ า สามารถสมัครได้ ไม่เกินบริษัทละ / ร้ านละ 4 คูหา
2. ห้ ามคูหาสินค้ าอุปโภค บริโภค และบริการ จาหน่ายเครื่ องดื่มแช่เย็นหรื อเปิ ดฝาเครื่ องดื่มที่อยูใ่ นขวด
ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานดื่มภายในงานโดยเด็ดขาด แต่อนุญาตให้ จาหน่ายเครื่ องดื่มดังกล่าวสาหรับนากลับบ้ านได้
3. คณะกรรมการจัดงานฯ จะนาประวัตริ ้ านค้ าต่าง ๆ ที่สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะเคยตักเตือนในปี ที่
ผ่านมา เพื่อมาใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้ านค้ าที่มาออกงานในปี นี ้อย่างเคร่งครัด
4) คูหาจาหน่ ายเครื่ องดื่ม
จานวน
20 คูหา
แนวปฏิบตั ิ
1. ขอความร่วมมือให้ หลีกเลี่ยงการจาหน่ ายเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแก้ ว แต่หากจาเป็ นต้ องจาหน่าย
ต้ องเปิ ดขวดและเทเครื่ องดื่มใส่ภาชนะที่เป็ นแก้ วกระดาษหรื อพลาสติก โดยผู้ประกอบการต้ องรับผิดชอบ
การนาขวดแก้ วทังหมดกลั
้
บไป และห้ ามนาไปทิง้ ในบริเวณที่ทงิ ้ ขยะของงานฯ
2. คณะกรรมการจัดงานฯ จะนาประวัตริ ้ านค้ าต่าง ๆ ที่สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะเคยตักเตือนในปี ที่
ผ่านมา เพื่อมาใช้ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้ านค้ าที่มาออกงานในปี นี ้อย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนจานวนคูหาตามความเหมาะสม
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2. อัตราค่ าเช่ าคูหาออกร้ าน (ราคานี ้รวมค่าเช่าคูหา ค่าน ้า และค่าไฟฟ้าตลอดการจัดงานทัง้ 2 วัน)
1) คูหาจาหน่ายอาหาร
อัตรา 310,000 เยน ต่อคูหา
2) คูหาจาหน่ายผลไม้ และเครื่ องดื่มน ้าผลไม้ สด
อัตรา 230,000 เยน ต่อคูหา
3) คูหาจาหน่ายสินค้ าอุปโภค บริโภค และบริการ
อัตรา 230,000 เยน ต่อคูหา
4) คูหาจาหน่ายเครื่ องดื่ม
อัตรา 530,000 เยน ต่อคูหา
หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานฯ จะจัดสรรคูหาจานวนหนึง่ ให้ แก่องค์กรหรื อมูลนิธิที่ไม่หวังผลกาไร
(NGO / NPO) ที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้ องกับประเทศไทยโดยไม่เสียค่าเช่าคูหา

3. อุปกรณ์ ท่ จี ะจัดสรรให้ ภายในคูหาประเภทต่ าง ๆ
1) อุปกรณ์ ท่ จี ะจัดสรรให้ ภายในคูหาจาหน่ ายอาหาร
1. เต็นท์ขนาดพื ้นที่ 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ต่อคูหา
2. โต๊ ะ 2 ตัว เก้ าอี ้พับ 2 ตัว ผ้ าคลุมโต๊ ะ
3. ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250)
4. อุปกรณ์ดบั เพลิง (1 ถังต่อ 2 คูหา)
5. หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w)
6. ไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ตอ่ คูหา
7. น ้าประปา
8. บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน
9. ตู้เย็นขนาด 170 ลิตร (W545 x D600) เครื่ องทาน ้าร้ อน อ่างล้ างมือ และอ่างล้ างภาชนะ
ตามข้ อกาหนดของฝ่ ายอนามัยเขตชิบยุ ะ
หมายเหตุ 1. ขนาดพื ้นที่และอุปกรณ์ภายในคูหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะ ห้ ามไม่ให้ วางวัตถุดบิ ในการประกอบอาหารไว้ ด้านนอกคูหาอย่าง
เด็ดขาดเนื่องจากขัดต่อหลักสุขอนามัย คณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอความร่วมมือในเรื่ องนี ้อย่างเคร่งครัด
หากผู้ประกอบการรายใดฝ่ าฝื นจะถูกยุตกิ ารจาหน่ายอาหารทันที และจะไม่มีสิทธิ์ในการออกร้ านในปี ถดั ไป
2) อุปกรณ์ ท่ จี ะจัดสรรให้ ภายในคูหาจาหน่ ายผลไม้ และเครื่องดื่มนา้ ผลไม้ สด
1. เต็นท์ขนาดพื ้นที่ 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ต่อคูหา
2. โต๊ ะ 2 ตัว เก้ าอี ้พับ 2 ตัว ผ้ าคลุมโต๊ ะ
3. ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250)
4. หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w)
5. ไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ตอ่ คูหา
6. บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน
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หมายเหตุ 1. ขนาดพื ้นที่และอุปกรณ์ภายในคูหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. หากผู้ประกอบการประสงค์จะจาหน่ายน ้าผลไม้ สด หรื อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ ชิมผลไม้ สด
ผู้ประกอบการจะต้ องจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม ได้ แก่ เครื่ องทาน ้าร้ อน อ่างล้ างมือ และอ่างล้ างภาชนะ เพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะ โดยอาจจัดหามาเองหรื อเช่าอุปกรณ์เพิ่มเติมจากบริษัท
รับเหมาจัดงานก็ได้
3. สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะห้ ามไม่ให้ นาผลไม้ มาวางไว้ ด้านนอกคูหาอย่างเด็ดขาด เนื่องจาก
ขัดต่อหลักสุขอนามัย คณะกรรมการจัดงานฯ จึงขอความร่วมมือในเรื่ องนี ้อย่างเคร่งครัด หากผู้ประกอบการ
รายใดฝ่ าฝื น จะถูกยุตกิ ารจาหน่ายผลไม้ โดยทันที และจะไม่มีสิทธิ์ในการออกร้ านในปี ถดั ไป
3) อุปกรณ์ ท่ จี ะจัดสรรให้ ภายในคูหาจาหน่ ายสินค้ าอุปโภค บริโภค และบริการ / คูหาเครื่องดื่ม
1. เต็นท์ขนาดพื ้นที่ 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ต่อคูหา
2. โต๊ ะ 2 ตัว เก้ าอี ้พับ 2 ตัว ผ้ าคลุมโต๊ ะ
3. ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250)
4. หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w)
5. ไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ตอ่ คูหา
6. บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน
หมายเหตุ 1. ขนาดพื ้นที่และอุปกรณ์ภายในคูหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ใิ นการออกคูหา
อย่างเคร่งครัด หากมีการฝ่ าฝื นจะถูกยุตกิ ารจาหน่ายสินค้ าโดยทันทีและจะไม่มีสิทธิ์ในการออกร้ านในปี ถดั ไป

4. เงื่อนไขในการสมัครและออกร้ าน
1) ผู้สมัครต้ องเป็ นผู้ประกอบการ ร้ านค้ า หรื อองค์กรที่ประสงค์จะออกร้ านในงานเอง คณะกรรมการจัดงานฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตการออกร้ าน หากตรวจพบว่าผู้สมัครและผู้ออกร้ านไม่ใช่บคุ คลเดียวกัน มีการใช้
ใบอนุญาตของบุคคลอื่นเพื่อออกร้ าน โอนสิทธิ์การออกร้ าน หรื อเช่าช่วงสิทธิ์การออกร้ าน
2) ผู้สมัครจะต้ องกรอกใบสมัครให้ ครบทุกช่อง โดยใช้ แบบฟอร์ มใบสมัครภาษาญี่ปนุ่ ที่กาหนดให้ เท่านัน้
ในส่วนของชื่อร้ านหรื อชื่อบริ ษัท /ชื่อบุคคลติดต่อ /รายการอาหาร /รายการสินค้ า ต้ องกรอกทังภาษาญี
้
่ปนุ่
และภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ และจะต้ องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วนตามรายละเอียดดังนี ้
2.1) เอกสารการสมัครสาหรับผู้ประกอบการร้ านอาหาร
(1) ใบสมัคร (ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ)
(2) รูปถ่ายสภาพหน้ าร้ าน ภายในร้ าน ครัวที่ประกอบอาหาร และคูหาปี ก่อน ๆ (หากเคยมาออกร้ าน)
(3) ชื่อรายการอาหาร ราคา และภาพถ่ายตัวอย่างอาหารที่ใส่ภาชนะตามที่จะจาหน่ายในงานจริง
(4) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการร้ านอาหารที่ออกโดยหน่วยราชการญี่ปนุ่ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
(5) ใบสัญญา (ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ)
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2.2) เอกสารการสมัครสาหรับผู้ประกอบการร้ านผลไม้ และเครื่องดื่มผลไม้ สด / ร้ านสินค้ า
อุปโภค บริโภค และบริการ
(1) ใบสมัคร (ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ)
(2) รูปถ่ายตัวอย่างผลไม้ หรื อสินค้ าที่จะจาหน่ายในงาน สาหรับร้ านผลไม้ ที่ประสงค์จะจาหน่าย
เครื่ องดื่มผลไม้ สด ให้ แนบรูปถ่ายเครื่ องดื่มที่ใส่ภาชนะตามที่จะจาหน่ายในงานจริงมาด้ วย
(3) รูปถ่ายคูหาจากปี ก่อน ๆ (หากเคยมาออกร้ าน)
(4) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ หรื อใบรับรองการจัดตังองค์
้ กร ที่ออกโดยหน่วยราชการญี่ปนุ่
ที่ยงั ไม่หมดอายุ
(5) ใบสัญญา (ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ)
2.3) เอกสารการสมัครสาหรับผู้ประกอบการร้ านเครื่องดื่ม
(1) ใบสมัคร (ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ)
(2) รูปถ่ายตัวอย่างเครื่ องดื่มที่ใส่ภาชนะตามที่จะจาหน่ายในงานจริง
(3) รูปถ่ายคูหาจากปี ก่อน ๆ (หากเคยมาออกร้ าน)
(4) สาเนาใบอนุญาตประกอบกิจการที่ออกโดยหน่วยราชการญี่ปนุ่ ที่ยงั ไม่หมดอายุ
(5) สาเนาใบอนุญาตจาหน่ายเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ในกรณีที่จาหน่ายเครื่ องดื่มมีแอลกอฮอล์)
ที่ออกโดยหน่วยราชการญี่ปนที
ุ่ ่ยงั ไม่หมดอายุ
(6) ใบสัญญา (ดาวโหลดแบบฟอร์ มได้ จากเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ)
3) อาหาร ผลไม้ และสินค้ าที่จะจาหน่าย ตลอดจนการบริ การที่จะนาเสนอภายในงาน ต้ องเป็ นสิ่งที่เกี่ยวข้ อง
กับประเทศไทย และเป็ นสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย
4) ร้ านจาหน่ายอาหาร ผลไม้ น ้าผลไม้ สด และเครื่ องดื่มอื่น ๆ จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้ านสุขอนามัย
ของทางการญี่ปนุ่ อย่างเคร่งครัด
5) คณะกรรมการจัดงานฯ อนุญาตให้ เพียงคูหาจาหน่ายเครื่ องดื่มเท่านันที
้ ่มีสิทธิ์ในการจาหน่ายเครื่ องดื่ม
พร้ อมดื่มสาหรับให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานบริโภคภายในงานได้ ทนั ที ทังเครื
้ ่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เครื่ องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์ และเครื่ องดื่มสาเร็จรูปชนิดอื่น ๆ
6) สินค้ าที่จาหน่ายและการบริการที่จดั เสนอต้ องเป็ นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปนุ่ สินค้ าที่นาไป
จาหน่ายต้ องชาระภาษีอย่างถูกต้ อง สาหรับสินค้ าที่นาเข้ าจากต่างประเทศจะต้ องผ่านขันตอนการน
้
าเข้ า
ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายญี่ปนุ่
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7) ผู้ประกอบการต้ องรับผิดชอบการเก็บของ/อุปกรณ์ตกแต่งคูหา และต้ องจัดการขยะภายในคูหาของตนเอง
ให้ ถกู ต้ องตามระเบียบการจัดงานฯ อนึง่ เมื่อปี ที่ผา่ น ๆ มา มีผ้ ปู ระกอบการที่มาออกคูหาและกลับไปโดยทิ ้ง
สิ่งของตกแต่งคูหาไว้ ภายในสถานที่จดั งานฯ ทาให้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ต้ องเสียค่าธรรมเนียมในการ
กาจัดขยะขนาดใหญ่เพิ่มขึ ้นทุกปี การกระทาเช่นนี ้ขัดต่อระเบียบการจัดงานฯ และจะมีผลต่อการถูกตัดสิทธิ์
ในอนาคต นอกจากนี ้ ขอความร่วมมือทุกท่านลดปริมาณขยะ เนื่องจากปริมาณขยะเมื่อปี ที่แล้ วมีมากถึง
158 ตัน
8) ผู้ออกร้ านต้ องปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับของทางการญี่ปนุ่ และระเบียบที่คณะกรรมการจัดงานฯ
กาหนด หากฝ่ าฝื นหรื อละเมิดกฎ ระเบียบ หรื อข้ อบังคับใด ๆ จะถูกระงับการออกร้ านโดยทันที และจะถูกตัด
สิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเข้ าร่วมออกร้ านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ในปี ถดั ไป รวมทังจะมี
้ ผล
ต่อการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ าร่วมงานหรื อกิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจจะจัดขึ ้นในอนาคต

5. ระยะเวลาการสมัครเพื่อออกร้ าน
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
ตังแต่
้ บดั นี ้ จนถึงวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นหลัก) ตาม
รายละเอียดต่อไปนี ้
Royal Thai Embassy (Thai Festival 2018)
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลขโทรศัพท์
(03) 5789 - 2433 (เบอร์ ตอ่ ภายใน 472 / 476) หรื อหมายเลขโทรสาร (03) 5789 - 2428
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่กรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อส่ง
เอกสารการสมัครไม่ครบตามที่กาหนด หรื อส่งเอกสารการสมัครช้ ากว่าเวลาที่กาหนด

6. การคัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้ออกร้ าน
คณะกรรมการจัดงานฯ จะคัดเลือกผู้เข้ าร่วมออกร้ านโดยพิจารณาจากความพร้ อมของเอกสาร
การสมัคร คุณสมบัติ ความเหมาะสมของผู้สมัคร และประวัตใิ นการออกร้ านในงานเทศกาลไทยที่ผา่ นมา
หากมีร้านที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมือนกันทุกประการ คณะกรรมการจัดงานฯ จะดูจากลาดับก่อน-หลังของวันที่สง่
เอกสารการสมัคร โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็ นหลัก และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้
ออกร้ านในวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทางเว็บไซต์งานเทศกาลไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ
www.thaifestival.jp และเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ site.thaiembassy.jp
ในกรณีที่มีผ้ ไู ด้ รับคัดเลือกให้ ออกร้ านสละสิทธิ์ หรื อถูกถอนสิทธิ์การออกร้ านในภายหลัง
คณะกรรมการจัดงานฯ อาจเรี ยกผู้ประกอบการที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อสารองให้ มาออกร้ านแทน
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7. การชาระค่ าเช่ าคูหาออกร้ าน
1) คณะกรรมการจัดงานฯ จะแจ้ งรายละเอียดบัญชีธนาคารสาหรับการชาระเงินค่าเช่าคูหาออกร้ านพร้ อมกับ
การประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการคัดเลือกให้ ออกร้ านในวันที่ 14 มีนาคม 2561
2) ผู้ผา่ นการคัดเลือกให้ ออกร้ าน จะต้ องชาระค่าเช่าคูหาออกร้ านครบเต็มจานวน โดยอาจโอนเงินเข้ าบัญชี
เงินฝากธนาคารตามที่คณะกรรมการจัดงานฯ กาหนด หรื อชาระโดยตรงที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ภายในวันที่
28 มีนาคม 2561 โดยในกรณีที่ชาระโดยการโอนเงิน ผู้ออกร้ านจะต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
3) คณะกรรมการจัดงานฯ จะถือวันที่เงินถูกโอนเข้ าบัญชี หรื อวันที่ได้ รับชาระเงินสด ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ
เป็ นวันชาระเงิน ผู้ออกร้ านที่ไม่ ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด จะถือว่ าสละสิทธิ์ในการออกร้ านทันที
และคณะกรรมการจัดงานฯ จะเชิญผู้สมัครออกร้ านที่อยู่ในบัญชีสารองมาออกคูหาแทน
4) ค่าเช่าคูหาออกร้ านที่ชาระแล้ ว คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ

8. การกาหนดที่ตงั ้ คูหา
จะใช้ วิธีการจับสลากที่ตงของคู
ั้
หา โดยแยกตามกลุม่ คูหาจาหน่ายอาหาร จาหน่ายผลไม้ จาหน่าย
สินค้ าหรื อบริการ และจาหน่ายเครื่ องดื่ม โดยจะให้ สิทธิ์ในการจับสลากแก่ผ้ ปู ระกอบการที่ได้ รับการจัดสรร
คูหาจานวนมากก่อน และในกรณีที่ได้ รับการจัดสรรคูหาจานวนเท่ากัน จะให้ สิทธิ์การจับสลากตามลาดับ
วันที่ชาระเงินค่าเช่าคูหา สาหรับคูหาจาหน่ายเครื่ องดื่มจะแยกจับสลากกาหนดที่ตงคู
ั ้ หาต่างหาก โดยจะใช้
หลักการเดียวกับข้ างต้ น
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว หมายเลข
โทรศัพท์ (03) 5789 - 2433 หมายเลขต่อภายใน 472 / 476 หรื อทางอีเมล์ที่ tanya@thaiembassy.jp
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
6 กุมภาพันธ์ 2561

