
 
 

ขัน้ตอนการสมัครเข้าร่วมกจิกรรม 

                 22 ธนัวาคม 2559  

 

คณะกรรมการจดักิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ130 ปี ความสมัพนัธ์การทตูไทย-ญ่ีปุ่ น 

(ฝ่ายไทย – สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงโตเกียว และฝ่ายญ่ีปุ่ น - สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจํา

ประเทศไทย) ขอเชิญชวนบริษัทผู้จดังานตา่ง ๆ ท่ีมีแผนจะจดักิจกรรมฉลองในโอกาสดงักลา่ว สมคัรเข้า

ร่วมเป็นสว่นหนึง่ในการเฉลิมฉลองนี ้โดยผู้สมคัรจะสามารถใช้ตราสญัลกัษณ์การเฉลิมฉลองในโอกาส

ครบรอบ 130 ปี เพ่ือประชาสมัพนัธ์งานกิจกรรมของทา่นได้ รายละเอียดการพจิารณาคณุสมบตัแิละ

ขัน้ตอนการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมการเฉลิมฉลอง มีดงันี ้ 

 

1. 
ครอบคลมุหลากหลายสาขา อาท ิด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา กีฬา วิทยาศาสตร์ 

ศลิปวฒันธรรม วิชาการ และการทอ่งเท่ียว เป็นต้น 

ขอบเขตกิจกรรม 

 

2. 
ไมจํ่ากดัเฉพาะหนว่ยงานภาครัฐ แตอ่าจรวมถึงหนว่ยงานในท้องถ่ิน บริษัทเอกชน องค์กรทาง

วฒันธรรม สถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา และ NGOs เป็นต้น 

องค์กรท่ีมีสิทธิสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม 

 

3. 
 ควรจดัขึน้ในประเทศไทยหรือประเทศญ่ีปุ่ นเทา่นัน้ ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 25 60 

ระยะเวลาและสถานท่ีจดักิจกรรม 

 

4. 

 4.1 กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ130 ปี การสถาปนาความสมัพนัธ์การทตูไทย-ญ่ีปุ่ น (นบั

จากนีจ้ะใช้คําวา่กิจกรรมเฉลิมฉลอง) ควรเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยสง่เสริมการแลกเปล่ียนด้านตา่ง ๆ 

การพจิารณาคณุสมบตัิ 



ระหวา่งไทยและญ่ีปุ่ น และควรเป็นกิจกรรมท่ีชว่ยสง่เสริมความเข้าใจและความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง

ไทย-ญ่ีปุ่ น 

 4.2 กิจกรรมเฉลิมฉลองจะต้องไมมี่วตัถปุระสงค์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลกั  

 4.3 ถึงแม้วา่กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จะจดัโดยบริษัทเอกชน แตห่ากกิจกรรมหรือการวิจยันัน้ ๆ มีสว่น

ชว่ยเหลือสงัคมตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.1 ก็ถือวา่เข้าขา่ยสามารถใช้ตราสญัลกัษณ์ได้ อยา่งไรก็ดี หาก

กิจกรรมดงักลา่วเป็นกิจกรรมท่ีจดัขึน้เป็นปกต ิผู้จดังานควรเพิ่มมิตท่ีิเก่ียวข้องกบัการเฉลิมฉลองฯ ให้

มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะทําได้ 

 4.4 กิจกรรมเฉลิมฉลองฯ ควรหลีกเล่ียงการประชาสมัพนัธ์ความเช่ือเฉพาะกลุม่ เชน่ศาสนาหรือลทัธิ

ใด ๆ และต้องไมข่ดัตอ่กฎระเบียบและจารีตประเพณีของสงัคม  

 4.5 ผู้จดักิจกรรมจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมดในการจดักิจกรรมนัน้ ๆ  

 4.6 ผู้จดักิจกรรมจะต้องปฏิบตัติามข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องในประเทศนัน้ ๆ และ

ระมดัระวงัมิให้ฝ่าฝืนสิทธิของบคุคลอ่ืน (รวมถึงประเดน็ด้านลิขสิทธ์ิ) 

 4.7 ควรมีจดุประสงค์และรายละเอียดในการจดักิจกรรมท่ีชดัเจน และผู้จดักิจกรรมจะต้องไมมี่ประวตัิ

วา่เคยดําเนินการใด ๆ ท่ีกระทบตอ่ความสมัพนัธ์ไทย – ญ่ีปุ่ น  

 

5.  

กิจกรรมท่ีได้รับอนมุตัจิะสามารถใช้ข้อความ “130 ปี การเฉลิมฉลองความสมัพนัธ์การทตูไทย-ญ่ีปุ่ น” 

และตราสญัลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์ในส่ือตา่ง ๆ ได้ อาทิ โปสเตอร์ แผน่พบั เว็บไซต์ เป็นต้น  

กิจกรรมท่ีได้รับอนมุตัอิาจปรากฏบนเว็บไซต์ของสถานเอกอคัรราชทตูไทยประจําประเทศญ่ีปุ่ น และ

สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจําประเทศไทย  

สิทธิประโยชน์ 

 

6. 

    6.1 ผู้จดักิจกรรมท่ีประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ จะต้องสง่ใบสมคัรตอ่คณะกรรมการจดั

กิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสมัพนัธ์การทตูไทย-ญ่ีปุ่ น 1 เดือนลว่งหน้า 

(สถานเอกอคัรราชทตูไทยประจําประเทศญ่ีปุ่ น และสถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจําประเทศไทย) 

โดยไปรษณีย์หรืออีเมล์ 

ขัน้ตอนการสมคัร 

       - จดหมายแสดงความจํานง ( Microsoft Word หรือ PDF) 

  - แบบฟอร์มขอจดักิจกรรม (Microsoft Word หรือ PDF) 

  - แบบฟอร์มสรุปกิจกรรม (Microsoft Word หรือ PDF) 

         - แบบฟอร์มยืนยนัความรับผิดชอบในการจดักิจกรรม (Microsoft Word หรือ PDF) 



         - แบบฟอร์มแสดงแผนใช้จา่ยงบประมาณ (Excel) 

      - ข้อมลูองค์กร กฎ ระเบียบ บทความท่ีเก่ียวข้องกบัองค์กร การบริจาค ประวตัอิงค์กร รายช่ือ

ผู้บริหาร กิจกรรมท่ีเคยดําเนินการ ฯลฯ (ผู้จดักิจกรรมท่ีเป็นกระทรวงตา่ง ๆ สถานกงสลุ องค์กรของรัฐ

ในท้องถ่ิน มลูนิธิของรัฐ ท่ีอยูภ่ายใต้กระทรวงการตา่งประเทศสามารถตดิตอ่คณะกรรมการจดั

กิจกรรมฯ ลว่งหน้าเพ่ือลดภาระด้านเอกสาร) 

 6.2 ภายหลงัได้รับเอกสารครบถ้วน คณะกรรมการจดักิจกรรมฯ จะประเมนิความเหมาะสมของการ

จดักิจกรรมตามเง่ือนไขข้อ 1 – 4 

    6.3 คณะกรรมการจดักิจกรรมฯ จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบในโอกาสแรก และจะจดัสง่ไฟล์ตรา

สญัลกัษณ์ให้ผู้จดักิจกรรมเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

(กิจกรรมท่ีได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากภาครัฐหรือได้รับการสนบัสนนุจาก Japan Foundation 

หรือ Agency for Cultural Affairs จะได้รับอนญุาตให้ใช้ข้อความ “130 ปีการเฉลิมฉลอง

ความสมัพนัธ์การทตูไทย-ญ่ีปุ่ น” และตราสญัลกัษณ์ในเอกสารประชาสมัพนัธ์ตา่ง ๆ โดยสามารถสง่

แบบฟอร์มสรุปกิจกรรมโดยแนบเอกสารรับรองท่ีออกโดย Japan Foundation หรือ Agency for 

Cultural Affairs  

 

7. 

    ทา่นท่ีประสงค์จะสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิ สามารถตดิตอ่ได้ท่ี  

ตดิตอ่สอบถาม 

     -สําหรับบคุคลท่ีอาศยัอยูใ่นญ่ีปุ่ น โปรดตดิตอ่  

 (1) สถานเอกอคัรราชทตูไทย ณ กรุงโตเกียว 

3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa – ku, Tokyo 141 -0021 

เบอร์โทรศพัท ์035 789 2433 ต่อ 415/ 471/ 475 อีเมลล ์infosect@thaiembassy.jp 

(2) สถานกงสลุใหญ่ ณ นครโอซาก้า 

4th Floor, Bangkok Bank Bldg., 1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 

เบอร์โทรศพัท ์066 262 9226 – 7 ต่อ 408 อีเมลล ์thaitelexosa@jupiter.plala.or.jp 

 

      - สําหรับบคุคลท่ีอาศยัอยูใ่นไทยโปรดตดิตอ่  

 (1) สถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจําประเทศไทย (สําหรับกิจกรรมท่ีจดัในไทยยกเว้น 9 จงัหวดัใน

พืน้ท่ีรับผิดชอบของสถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม่) 

 177 ถนนวิทยแุขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพ 10330  

 เบอร์โทรศพัท์ 02-696-3090 อีเมล jpth130@bg.mofa.go.jp 

mailto:infosect@thaiembassy.jp�
mailto:thaitelexosa@jupiter.plala.or.jp�
mailto:jpth130@bg.mofa.go.jp�


 (2) สถานกงสลุใหญ่ญ่ีปุ่ น ณ นครเชียงใหม ่(สําหรับกิจกรรมท่ีจดัใน 9 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม ่

ลําปาง ลําพนู เชียงราย พะเยา แมฮ่อ่งสอน นา่น แพร่และอตุรดติถ์) 

 อาคารแอร์พอร์ต บซิเินส พาร์ก90 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม ่50100  

 เบอร์โทรศพัท์ 053-203367 อีเมลculture@tm.mofa.go.jp 

 

8. 

8.1 โปรดจดัทําสําเนาเอกสารท่ีย่ืนสมคัรทัง้หมด เน่ืองจากเอกสารจะถกูเก็บไว้โดยคณะกรรมการฯ  

ข้อควรระวงั 

8.2 คณะกรรมการฯ จะไมต่อบคําถามเก่ียวกบัการพจิารณาอนมุตักิารเข้าร่วมกิจกรรมในทกุกรณี  

8.3 โปรดแจ้งคณะกรรมการจดังานฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร หากมีการยกเลกิหรือเปล่ียนแปลง

รายละเอียดกิจกรรมท่ีคณะกรรมการจดังานฯ อนมุตัไิปก่อนหน้า  

8.4 การอนมุตักิารจดักิจกรรมจะถือเป็นโมฆะ หากมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดหรือยกเลกิกิจกรรมท่ี

ได้รับอนมุตัแิล้ว หรือกิจกรรมมีลกัษณะท่ีไมเ่หมาะสมตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด  

8.5 ผู้จดักิจกรรมจะเป็นผู้ รับผิดชอบการดําเนินการกิจกรรมทัง้หมด แม้วา่กิจกรรมดงักลา่วจะได้รับ

อนมุตัใิห้เป็นหนึง่ในกิจกรรมเฉลิมฉลองฯ แล้ว อนึง่ การอนมุตัมิิได้หมายความวา่ คณะกรรรมการจดังาน

ฯ จะมีภาระผกูพนัหรือความรับผดิชอบใดๆ รวมทัง้ด้านการเงิน การใช้ตราสญัลกัษณ์มีจดุมุง่หมายเพ่ือ

เป็นสว่นหนึง่ของการเฉลิมฉลอง แตม่ิได้มีนยัยะวา่คณะกรรมการจดังานฯ จะให้การรับรองการจดั

กิจกรรม สินค้า หรือบริการใด ๆ อยา่งเป็นทางการ  

8.6 ห้ามไมใ่ห้ใช้ตราสญัลกัษณ์ในการจดักิจกรรม หรือสําหรับผู้จดังานอ่ืน นอกเหนือจากผู้จดังานท่ีได้

ย่ืนขอรับการอนมุตัิ 

8.7 ผู้จดักิจกรรมจะต้องสง่รายงานสรุปกิจกรรมและสรุปสถานะการใช้จา่ยเงินเพ่ือดําเนินกิจกรรม  ให้แก่

คณะกรรมการจดังานฯ ภายใน 1 เดือนหลงักิจกรรมเสร็จสิน้ลง โดยเนือ้หาของรายงานอาจถกูนําขึน้

แสดงบนเว็บไซต์ของสถานเอกอคัรราชทตูญ่ีปุ่ นประจําประเทศไทย หรือสถานเอกอคัรราชทตูไทยประจํา

ประเทศญ่ีปุ่ นได้ 


