
ประกาศ ครั้งที่ 2 
เรื่อง การออกร้านในงานเทศกาลไทย โตเกียว ครั้งท่ี 23 

 
 อ้างถึงประกาศ เรื่อง การออกร้านในงานเทศกาลไทย โตเกียว ครั้งที่ 23 ประจ าปี 2566 ลงวันที่  

16 กุมภาพันธ์ 2566  ผู้จัดงานได้พิจารณาผู้สมัครออกร้านในปีนี้แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามประกาศรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมออกร้านงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 23 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 อย่างไรก็ดี โดยที่มีร้านจ านวนหนึ่งที่ 
ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ผู้จัดงานจึงเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจออกร้านเพ่ิมเติม รวมทั้งเพ่ิมประเภทคูหา
ลักษณะ KITCHEN CARS (อาหาร) และ KITCHEN CARS (เครื่องดื่ม) ตามท่ีได้รับการสอบถามจากหลายส่วน 

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ตามรายละเอียดด้านล่าง 
 
1.  การแบ่งประเภทคูหาการออกร้าน 
 
   1.1 คูหาจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ โซน A จ านวน 9 คูหา โซน B จ านวน 12 คูหา 
 แนวปฏิบัติ 
 1.  บริษัท / ร้านค้า สามารถสมัครได้ไม่เกินบริษัทละ / ร้านละ 4 คูหา 
 2.  ห้ามคูหาสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ จ าหน่ายเครื่องดื่มแช่เย็น หรือเปิดเครื่องดื่มที่อยู่ในบรรจุ
ภัณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมงานดื่มภายในงานโดยเด็ดขาด แต่อนุญาตให้จ าหน่ายเครื่องดื่มในบรรจุภัณฑ์ส าหรับน ากลับ
บ้านได ้
 3.  ผู้จัดงานจะน าประวัติร้านค้าต่าง ๆ ที่ส านักงานอนามัยเขตชิบุยะเคยตักเตือนในปีที่ผ่านมา เพื่อมาใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าท่ีมาออกงานในปีนี้อย่างเคร่งครัด 
 4.  โซน A คือบริเวณใกล้กับประตูฮาราจูกุบนถนน Keyaki Namiki และโซน B คือบริเวณใกล้กับประตู 
ชิบุยะ (Shibuya - guchi Gate) โปรดดูแผนที่ส าหรับความแตกต่างระหว่างโซน A และ B 
 
 1.2 คูหา Entertainment  จ านวน 2 คูหา (เซต 3 คูหา) 

แนวปฏิบัติ  
1.  บริษัทที่ต้องการออกร้านต้องสมัคร 3 คูหา 
2. ผู้จัดงานจะน าประวัติร้านค้าต่าง ๆ ที่ส านักงานอนามัยเขตชิบุยะเคยตักเตือน ในปีที่ผ่านมา  

เพ่ือมาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าท่ีมาออกงานในปีนี้อย่างเคร่งครัด 
 
 1.3 คูหา Travel & Wellness                จ านวน 3 คูหา  

แนวปฏิบัติ  
         1. บริษัท / ร้านค้า สามารถสมัครได้ไม่เกินบริษัทละ / ร้านละ 4 คูหา 
         2. ผู้จัดงานจะน าประวัติร้านค้าต่าง ๆ ที่ส านักงานอนามัยเขตชิบุยะเคยตักเตือน ในปีที่ผ่านมา เพื่อ 
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         มาใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าท่ีมาออกงานในปีนี้อย่างเคร่งครัด 
 

 1.4 คูหา KITCHEN CARS (อาหาร) / KITCHEN CARS (เครื่องดื่ม) จ านวน 10 คูหา 
คูหา KITCHEN CARS (อาหาร) 
แนวปฏิบัติ 
1. ภายใน 1 คูหา ก าหนดให้ประกอบอาหารได้ไม่เกิน 4 รายการ ยกเว้นข้าวสวย หรือ ข้าวเหนียว 

ไม่นับเป็นหนึ่งรายการ และจะต้องระบุชื่ออาหารทุกรายการให้ชัดเจน 
2. ห้ามผู้ประกอบการร้านอาหารจ าหนา่ยเครื่องดื่มและของหวานที่มีลักษณะเหมือนเครื่องดื่ม 
※ ทั้งนี้ หากผู้ผลิตเครื่องดื่มเป็นสปอนเซอร์ของการจัดงาน อาจมีกรณีที่สามารถจ าหน่ายเฉพาะ

เครื่องดื่มตามทีก่ าหนดได้ ส าหรับการจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องมีใบอนุญาตในการจ าหนา่ยสุรา  
3. ร้านอาหารที่สามารถจ าหน่ายอาหารที่ให้ภาพลักษณ์ความหลากหลายของอาหารไทยอย่างน้อย  

1 อย่าง เช่น อาหารไทยพ้ืนเมือง หรือ อาหารไทยที่ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในญี่ปุ่น จะได้รับการพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ 

4.  ส านักงานอนามัยเขตชิบุยะมีการตรวจสอบมาตรฐานการออกร้านภายในงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามหลักสุขอนามัยและข้อก าหนดสาธารณะสุขอย่างเข้มงวดทุกปี ดังนั้น ผู้จัดงานจึงมีนโยบายในการพิจารณา 
จัดสรรคูหาโดยให้สิทธิ์การออกร้านแก่ผู้ประกอบการที่มีประวัติการออกร้านในอดีตที่ดีเป็นหลัก และมีสิทธิ์
ปฏิเสธไม่ให้ผู้ประกอบการที่มีประวัติไม่ดีและเคยถูกตักเตือนในปีที่ผ่านมาออกร้าน 
 คูหา KITCHEN CARS (เครื่องดื่ม)   
 แนวปฏิบัติ  

1. ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่บรรจุในขวดแก้ว แต่หากมีความจ าเป็นต้อง
จ าหน่าย จะต้องเปิดขวดและเทเครื่องดื่มใส่แก้วกระดาษหรือแก้วพลาสติก และผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบ 
น าขวดแก้วทั้งหมดกลับไป และห้ามน าไปทิ้งในบริเวณท่ีทิ้งขยะของงานฯ 

2. ผู้จัดงานจะน าประวัติร้านค้าต่าง ๆ ที่ส านักงานอนามัยเขตชิบุยะเคยตักเตือนในปีที่ผ่านมา เพ่ือมาใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกร้านค้าที่มาออกงานในปีนี้อย่างเคร่งครัด 

 
หมายเหตุ 
1. จ านวนคูหาและรูปแบบของคูหาอาจมีการเปลี่ยนแปลง 
2. เนื่องจากการแพร่กระจายของการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ รายละเอียดของเทศกาลอาจมี

การเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของรัฐบาลกรุงโตเกียว และขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่เชื้อ
ในแต่ละคูหา 
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2. อัตราค่าเช่าคูหา (ราคานี้รวมค่าเช่าคูหา ค่าน้ า และค่าไฟฟ้าตลอดการจัดงานทั้ง 2 วัน) 
 

1.  คูหาจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการโซน A  อัตรา 390,000 เยน ต่อคูหา 
     คูหาจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการโซน B  อัตรา 360,000 เยน ต่อคูหา 
2.  คูหา Entertainment                           อัตรา 1,000,000 เยน ต่อ 3 คูหา 
3.    คูหา Travel & Wellness                                          อัตรา 390,000 เยน ต่อคูหา 
4.  คูหา KITCHEN CARS (เครื่องดื่ม)    อัตรา 650,000 เยน ต่อคูหา  
 คูหา KITCHEN CARS (อาหาร)    อัตรา 500,000 เยน ต่อคูหา 

 
หมายเหตุ อัตราค่าเช่าคูหายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 
3. อุปกรณ์ที่จะจัดสรรให้ภายในคูหาประเภทต่าง ๆ 
 

1)  อุปกรณ์ที่จะจัดสรรให้ภายในคูหาจ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ / คูหา Travel & 
Wellness  
1.  เต็นท์ขนาดพ้ืนที่ 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ต่อคูหา 
2.  โต๊ะ 2 ตัว เก้าอ้ีพับ 2 ตัว ผ้าคลุมโต๊ะ 
3.  ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250) 
4.  หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w) 
5.  ไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ต่อคูหา 
6.  บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน 

2)  อุปกรณ์ที่จะจัดสรรให้ภายในคูหา Entertainment 
1. เต็นท์ขนาดพ้ืนที่ 3.6 X 2.7 X 3 ม. (29 ตารางเมตร) ต่อคูหา 
2.  โต๊ะ 2 ตัว เก้าอ้ีพับ 2 ตัว ผ้าคลุมโต๊ะ 
3.  ป้ายชื่อคูหา (W900 x H250) 
4.  หลอดไฟส่องสว่างภายในคูหา 1 หลอด (FL 40 w) 
5.  ไฟฟ้า 1.5 กิโลวัตต์ต่อคูหา 
6.  บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงเวลาการจัดงาน 

 
 

หมายเหตุ   
1.  ขนาดพ้ืนที่และอุปกรณ์ภายในคูหาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2.  ผู้จัดงานขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการออกคูหาอย่างเคร่งครัด  
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4. เงื่อนไขในการสมัครและออกร้าน 
 

4.1  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือองค์กรที่ประสงค์จะออกร้านในงานเอง ผู้จัดงานขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตหรือระงับการออกร้าน หากตรวจสอบพบว่าผู้สมัครและผู้ออกร้านไม่ใช่บุคคลเดียวกัน มี
การใช้ใบอนุญาตของบุคคลอื่นเพื่อออกร้าน โอนสิทธิ์การออกร้าน หรือเช่าช่วงสิทธิ์การออกร้าน 

4.2  ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครให้ครบทุกช่อง โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครภาษาญี่ปุ่นที่ก าหนดให้เท่านั้น
ยกเว้นกรณีที่ผู้สมัครเป็นร้านค้า บริษัท หรือ องค์กรในประเทศไทย ให้ติดต่อผู้จัดงานเพ่ือขอใบสมัครภาษาไทย 
ในส่วนของชื่อร้านหรือชื่อบริษัท / ชื่อบุคคลติดต่อ / รายการอาหาร / รายการสินค้า ต้องกรอกทั้งภาษาญี่ปุ่น 
และภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจะต้องส่งเอกสารที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ 

4.3  อาหาร ผลไม้ และสินค้าที่จะจ าหน่าย ตลอดจนการบริการที่จะน าเสนอภายในงาน ต้องเป็นสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับประเทศไทย และเป็นสิ่งที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทย 

4.4 ร้านจ าหน่ายอาหาร ผลไม้ น้ าผลไม้สด และเครื่องดื่มอ่ืน ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้าน
สุขอนามัยของทางการญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด 

4.5  ผู้จัดงานอนุญาตให้เพียงคูหาจ าหน่ายเครื่องดื่ม และคูหา KITCHEN CARS (เครื่องดื่ม) (ท้ังเครื่องดื่มที่
มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มส าเร็จรูปชนิดอ่ืน ๆ) เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการจ าหน่าย
เครื่องดื่มพร้อมดื่มส าหรับให้ผู้เข้าร่วมงานบริโภคภายในงานได้ทันที  

4.6  สินค้าที่จ าหน่ายและการบริการที่จัดเสนอต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น และต้องช าระ
ภาษีอย่างถูกต้อง ส าหรับสินค้าที่น าเข้าจากต่างประเทศจะต้องผ่านขั้นตอนการน าเข้าท่ีถูกต้องตามกฎหมาย 

4.7  ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบการเก็บของและอุปกรณ์ตกแต่งคูหา และต้องจัดการขยะภายในคูหา
ของตนเองให้ถูกต้องตามระเบียบการจัดงานฯ อนึ่ง ปีที่ผ่าน ๆ มา มีผู้ประกอบการทิ้งสิ่งของตกแต่งคูหาไว้
ภายในสถานที่จัดงานฯ การกระท าเช่นนี้ขัดต่อระเบียบการจัดงานฯ และจะมีผลต่อการถูกตัดสิทธิ์ในอนาคต  

4.8  ผู้ออกร้านต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการญี่ปุ่น และระเบียบที่ผู้จัดงานก าหนด หาก
ฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใด ๆ จะถูกระงับการออกร้านโดยทันที  
 
5.  ระยะเวลาการสมัครเพื่อออกร้าน 
 

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารที่เก่ียวข้องทางระบบออนไลน์ ตาม URL ที่ปรากฏ
บนหน้าเว็บไซต์ของผู้จัด และสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ไปที่ที่อยู่ตามท่ีระบุด้านล่าง ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2566 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก) ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
(Office of Thai Festival Tokyo 2023) 
8-cube Co., Ltd. Office of Thai Festival Tokyo 2023 
No. 605, Shibuyasanchin Mansion, 29-33 Sakuragaokacho, Shibuya-ku, Tokyo 
150-0031 



5 
 

(หมายเลขโทรศัพท์/ แฟกซ์) Tel：03-6277-5815 Fax：03-6455-0489 
Email: thaifestivaltokyo@gyucreative.com 
 

หมายเหตุ  
1.  ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาใบสมัครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือส่งเอกสารการสมัคร 

ไม่ครบตามท่ีก าหนด หรือส่งเอกสารการสมัครช้ากว่าเวลาที่ก าหนด 
2.  ระยะเวลาการรับสมัครอาจขยายออกไปทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 

 
6.  การคัดเลือกและประกาศรายช่ือผู้ออกร้าน 
 

ผู้จัดงานจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมออกร้านโดยพิจารณาจากความพร้อมของเอกสารการสมัคร คุณสมบัติ ความ
เหมาะสมของผู้สมัคร และประวัติในการออกร้านในงานเทศกาลไทยที่ผ่านมา หากมีร้านที่มีคุณสมบัติ
เหมือนกันทุกประการ ผู้จัดงานจะพิจารณาจากล าดับก่อนหลังของวันที่ส่งเอกสารการสมั คร โดยถือวัน
ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ออกร้านในวัน พุธที่ 29 มีนาคม 
2566 ทางเว็บไซต์ทางการของงานเทศกาลไทยโตเกียวและเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 

อนึ่ ง ในกรณีที่มีผู้ ได้รับคัดเลือกให้ออกร้านสละสิทธิ์  หรือถูกถอนสิทธิ์การ ออกร้านในภายหลัง  
ผู้จัดงานอาจเรียกผู้ประกอบการที่อยู่ในบัญชีรายชื่อส ารองให้มาออกร้านแทน 
 
7.  การช าระค่าเช่าคูหาออกร้าน 
 
 7.1  ผู้จัดงานจะแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารส าหรับการช าระเงินค่าเช่าคูหาออกร้านพร้อมกับการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ออกร้านในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 
 7.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ออกร้าน จะต้องช าระค่าเช่าคูหาออกร้านครบเต็มจ านวนภายในวันที่ 5 เมษายน 
2566 โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้จัดงานก าหนด โดยผู้ออกร้านจะต้องรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 
 7.3 ผู้จัดงานจะถือวันที่เงินถูกโอนเข้าบัญชีเป็นวันช าระเงิน ผู้ออกร้านที่ไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด  
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการออกร้านทันที และผู้จัดงานจะเชิญผู้สมัครออกร้านที่อยู่ในบัญชีส ารองมาออกคูหา
แทน 
 7.4 ค่าเช่าคูหาที่ช าระแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 
 
หมายเหตุ การช าระค่าเช่าคูหาในปีนี้สามารถท าได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น  
 
8.  การก าหนดที่ตั้งคูหา 
 

mailto:thaifestivaltokyo@gyucreative.com
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จะใช้วิธีการจับสลากที่ตั้งของคูหา โดยแยกตามกลุ่มคูหา จ าหน่ายสินค้าหรือบริการ คูหา Travel and 
Wellness คูหา Entertainment และคูหา Kitchen Cars โดยจะให้สิทธิ์ในการจับสลากแก่ผู้ประกอบการที่
ได้รับการจัดสรรคูหาจ านวนมากก่อน และในกรณีที่ได้รับการจัดสรรคูหาจ านวนเท่ากัน จะให้สิทธิ์การจับสลาก
ตามล าดับวันที่ช าระเงินค่าเช่าคูหา ส าหรับคูหาจ าหน่ายเครื่องดื่มจะแยกจับสลากก าหนดที่ตั้งคูหาต่างหาก 
โดยจะใช้หลักการเดียวกับข้างต้น 
 
9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี  
 

(Office of Thai Festival Tokyo 2023) 
(หมายเลขโทรศัพท์/ แฟกซ์)  Tel: 03-6277-5815 Fax: 03-6455-0489 
Email: thaifestivaltokyo@gyucreative.com 

 
 

บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ จ ากัด  
13 มีนาคม 2566 
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