ประกาศรายชื่อผู้เข้ าร่ วมออกร้ าน
งานเทศกาลไทย ณ กรุ งโตเกียว ครัง้ ที่ 19
***************************************************
ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครผู้เข้ าร่วมออกร้ านในงานเทศกาลไทย
ณ กรุงโตเกียว ครัง้ ที่ 19 ประจาปี งบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ สวนโยโยกิ
เขตชิบยุ ะ กรุงโตเกียว นัน้
บัดนี ้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ คดั เลือกผู้เข้ าร่วมออกร้ านประเภทต่าง ๆ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ที่จะเข้ าร่วมออกร้ านในงานเทศกาลไทยครัง้ ที่ 19 แล้ ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคณ
ุ สมบัตแิ ละมีสิทธิจบั สลาก
ตาแหน่งพื ้นที่คหู าเพื่อออกร้ าน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรี ยนเพิ่มเติมดังนี ้
1. เนื่องจากมีผ้ สู นใจสมัครเข้ าร่วมออกร้ านในปี นี ้จานวนมาก โดยเฉพาะร้ านผลไม้ และร้ านขาย
สินค้ าและบริการ แต่เนื่องจากข้ อจากัดด้ านสถานที่ และกฎระเบียบด้ านสุขอนามัยและการรักษาความปลอดภัย
ตามข้ อกาหนดของสานักงานเขตชิบยุ ะ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้ พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ าร่วมออกร้ าน
ภายในงานอย่างรอบคอบ และไม่สามารถจัดสรรคูหาให้ แก่ผ้ สู มัครทุกรายได้
2. ขอความร่วมมือผู้ได้ รับคัดเลือกให้ เข้ าร่วมออกร้ าน กรุณาชาระค่าคูหาให้ ครบถ้ วน โดยมี
กาหนดเวลาระหว่ างวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ถึงวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 โดยสามารถชาระด้ วย
เงินสดที่ฝ่ายการเงิน สถานเอกอัครราชทูตฯ (จันทร์ -ศุกร์ 9.00–11.30 น. และ 13.30–17.00น.) หรื อโอนเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร ซึง่ ผู้ออกร้ านจะต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินเอง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ชื่อธนาคาร
สาขา
ประเภทบัญชี
หมายเลขบัญชี
ชื่อบัญชี

三井住友銀行
日比谷支店

店番 632

当座預金
5200530
バンコック銀行東京支店（注：変更しないようお願い致します）

* ในกรณีที่เลือกวิธีโอนเงินผ่านธนาคาร กรุณาใส่ รหัส 113048 หลังชื่อผู้โอนเงิน
* หลังจากทาการโอนเงินแล้ ว กรุณากรอกแบบฟอร์ มแจ้ งการโอนเงิน พร้ อมทัง้ ส่ งโทรสาร มาที่
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (หมายเลขโทรสาร : 03-5789-2428) โดยระบุหมายเลขผู้มีสิทธิ์
ออกร้ านและชื่อร้ าน ตามรายละเอียดของประกาศรายชื่อผู้เข้ าร่วมออกร้ านบนเว็บไซต์ ในแบบฟอร์ ม
แจ้ งการโอนเงินให้ ชดั เจน เช่น R1 ร้ านอร่อยมาก เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ หากไม่มีการระบุข้อมูลดังกล่าวให้ ชดั เจน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะไม่สามารถตรวจสอบได้ วา่
เป็ นยอดเงินของร้ านใด
* กรณีโอนเงินจากประเทศไทย กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ
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อัตราค่ าเช่ าคูหาที่ต้องชาระ
1) คูหาร้ านจาหน่ายอาหาร
2) คูหาจาหน่ายผลไม้ และเครื่ องดื่มน ้าผลไม้ สด
3) คูหาจาหน่ายสินค้ าอุปโภค บริโภคและบริการ
4) คูหาร้ านจาหน่ายเครื่ องดื่ม

อัตรา 310,000 เยน ต่อคูหา
อัตรา 230,000 เยน ต่อคูหา
อัตรา 230,000 เยน ต่อคูหา
อัตรา 530,000 เยน ต่อคูหา

* การจาหน่ายผลไม้ ที่มีการปอกให้ ชิม เครื่ องดื่มน ้าผลไม้ สด เครื่ องดื่มอื่น ๆ และสินค้ าบริ โภคที่ต้องมีการชง
ผสม หรื อปรุงอาหาร ผู้ประกอบการจะต้ องจัดหาและชาระค่ าเช่ าอุปกรณ์ เพิ่ม ตามข้ อกาหนดของ
สานักงานอนามัยเขตชิบยุ ะ คือ เครื่ องทาน ้าร้ อน อ่างล้ างมือ และอ่างล้ างภาชนะ (ซึง่ ผู้ประกอบการจะต้ อง
ติดต่อบริษัทผู้รับเหมาจัดงานโดยตรงเพื่อประสานเรื่ องการจัดเตรี ยมอุปกรณ์ดงั ที่กล่าวมาข้ างต้ น)
* ผู้ประกอบการที่ได้ รับคัดเลือกให้ ร่วมออกร้ านที่ไม่ชาระเงินค่าคูหา หรื อชาระเงินไม่ครบถ้ วนภายในระยะเวลา
ที่กาหนด จะถูกยกเลิกสิทธิ์การเข้ าร่วมงาน และสถานเอกอัครราชทูตฯ จะพิจารณาจัดสรรคูหาให้ แก่ผ้ ทู ี่มี
คุณสมบัตใิ นบัญชีสารองเข้ าร่วมงานฯ ต่อไป
* สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าคูหาที่ชาระแล้ วให้ แก่ผ้ อู อกร้ านในทุกกรณี
3. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดสรรตาแหน่งคูหาของร้ านต่าง ๆ โดยการจับสลาก โดยสถาน
เอกอัครราชทูตฯ จะจัดการประชุมร่วมกับผู้ได้ รับการคัดเลือกให้ ร่วมออกร้ าน และจับสลากพื ้นที่คหู าในงาน
เทศกาลไทยฯ ในวันที่ 3 เมษายน 256 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
โดยขอความร่วมมือให้ ผ้ ปู ระกอบการที่ผ่านการคัดเลือกและชาระเงินค่าเช่าคูหาแล้ วทุกท่านเข้ าร่วมประชุม
โดยพร้ อมเพรี ยง
ทังนี
้ ้ หากต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ ที่ 03-5789-2433 (เบอร์ ภายใน 472)

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
14 มีนาคม 2561
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