
 
 

ข้ันตอนการสมัครเขารวมกิจกรรม 

          22 ธันวาคม 2559

  

คณะทํางานรวม ไทย-ญี่ปุน ในโอกาสครบรอบ130 ป ความสัมพันธการทูตไทย-ญี่ปุน          

(ฝายไทย – สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และฝายญี่ปุน - สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจํา

ประเทศไทย) ขอเชิญชวนบริษัทผูจัดงานตาง ๆ ที่มีแผนจะจัดกิจกรรมในโอกาสดังกลาว สมัครเขารวม

เปนสวนหน่ึงในกิจกรรมภายใต “130 ป ความสัมพนัธ ไทย-ญี่ปุน” โดยผูสมัครจะสามารถใช            

“ตราสัญลักษณ 130 ป ความสัมพันธการทูต ไทย-ญี่ปุน” เพื่อประชาสัมพันธงานกิจกรรมของทานได 

รายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติและขั้นตอนการสมัคร ดังนี้  
 

1. ขอบเขตกิจกรรม 

ครอบคลุมหลากหลายสาขา อาท ิดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา กีฬา วิทยาศาสตร 

ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ และการทองเท่ียว เปนตน 

 

2. องคกรที่มีสิทธิสมัครเขารวมกิจกรรม 

 ไมจํากัดเฉพาะหนวยงานภาครัฐ แตอาจรวมถึงหนวยงานในทองถ่ิน บริษัทเอกชน องคกร 

 ทางวัฒนธรรม สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา และ NGOs เปนตน 

 

3. ระยะเวลาและสถานทีจั่ดกิจกรรม 

 ควรจัดขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุนเทานั้น ระหวางวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 

 

4. การพิจารณาคุณสมบัติ 

4.1 กิจกรรมในโอกาสครบรอบ 130 ป ความสัมพันธการทูตไทย-ญี่ปุน (นับจากน้ีจะใชคําวา

กิจกรรมในโอกาสครบรอบฯ) ควรเปนกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการแลกเปลี่ยนดานตาง ๆ สงเสริม   

ความเขาใจและความสัมพันธอันดีระหวางไทย-ญี่ปุน 



 

4.2 ถึงแมวากิจกรรมในโอกาสครบรอบฯ  จะจัดโดยบริษัทเอกชน แตหากกิจกรรมหรือการวิจัย

นั้น ๆ เปนไปตามหลักเกณฑขอ 4.1 ก็ถือวาเขาขายสามารถใชตราสัญลักษณฯ ได อยางไรก็ดี      

หากกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่ จัดขึ้นเปนปกติ ผูจัดงานควรเพิ่มมิติที่เก่ียวของกับโอกาสครบรอบ

130 ปความสัมพันธ ไทย-ญี่ปุน ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

4.3 กิจกรรมในโอกาสครบรอบฯ  ควรหลีกเลี่ยงการประชาสัมพันธความเช่ือเฉพาะกลุม เชน

ศาสนาหรือลัทธิใด ๆ และตองไมขัดตอกฎระเบียบและจารีตประเพณีของสังคม 

4.4 ผูจัดกิจกรรมจะตองรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมดในการจัดกิจกรรมนั้น ๆ  

4.5 ผูจัดกิจกรรมจะตองปฏิบัติตามขอกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของในประเทศนั้น ๆ และ

ระมัดระวังมิใหฝาฝนสิทธิของบุคคลอ่ืน (รวมถึงประเด็นดานลิขสิทธิ์) 

4.6 ควรมีจุดประสงคและรายละเอียดในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน และผูจัดกิจกรรมจะตองไมมี

ประวัติวาเคยดําเนินการใด ๆ ที่กระทบตอความสัมพันธไทย – ญี่ปุน 

 

5.  สิทธิประโยชน 

 กิจกรรมท่ีไดรับอนุญาตจะสามารถใชขอความ “130 ป ความสัมพันธการทูตไทย-ญี่ปุน” และ  

 “ตราสัญลักษณ 130 ป ความสัมพันธการทูต ไทย-ญี่ปุน” ในการประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ ได  

 อาทิ โปสเตอร แผนพับ เว็บไซต เปนตน โดยกิจกรรมท่ีไดรับอนุญาตอาจปรากฏบนเว็บไซตของ 

 สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย  

 

6. ขั้นตอนการสมัคร 

    6.1 ผูจัดกิจกรรมที่ประสงคจะเขารวมเปนกิจกรรมในโอกาสครบรอบฯ  จะตองสงใบสมัครตอ

คณะทํางานรวมฯ หน่ึงเดือนลวงหนา (สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว / สถานกงสุลใหญ  ณ 

นครโอซากา / สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย / สถานกงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม 

** ขึ้นอยูกับที่ตั้งของผูจัดกิจกรรม กรุณาดูขอ 7. โดยไปรษณียหรืออีเมล **  

  - จดหมายแสดงความจํานง (Microsoft Word หรือ PDF)  

  - แบบฟอรมขอจัดกิจกรรม (Microsoft Word หรือ PDF) 

          - แบบฟอรมยืนยันความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม (Microsoft Word หรือ PDF) 

          - แบบฟอรมแสดงแผนใชจายงบประมาณ (Excel) 

        - ขอมูลองคกร กฎ ระเบียบ บทความท่ีเก่ียวของกับองคกร การบริจาค ประวัติองคกร รายช่ือ

ผูบริหาร กิจกรรมที่เคยดําเนินการ ฯลฯ (ผูจัดกิจกรรมท่ีเปนกระทรวงตาง ๆ สถานกงสุล องคกรของรัฐ

ในทองถ่ิน มูลนิธิของรัฐ ที่อยูภายใตกระทรวงการตางประเทศสามารถติดตอคณะทํางานรวมฯ 

ลวงหนาเพื่อลดภาระดานเอกสาร) 



 

 

 6.2 ภายหลังไดรับเอกสารครบถวน คณะทํางานรวมฯ จะประเมินความเหมาะสมของการจัด

กิจกรรมตามเงื่อนไขขอ 1 – 4 

 6.3 คณะทํางานรวมฯ จะแจงผลการพิจารณาใหทราบในโอกาสแรก และจะจัดสงไฟลตรา

สัญลักษณฯ ใหผูจัดกิจกรรมเพื่อนําไปใชประโยชนตอไป 

 (กิจกรรมที่ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐหรือไดรับการสนับสนุนจาก Japan Foundation 

หรือ Agency for Cultural Affairs จะไดรับอนุญาตใหใชขอความ “130 ป ความสัมพันธการทูตไทย-

ญี่ปุน” และ“ตราสัญลักษณ 130 ป ความสัมพันธการทูต ไทย-ญี่ปุน” ในเอกสารประชาสัมพันธตาง ๆ 

โดยสามารถสงแบบฟอรมสรุปกิจกรรมโดยแนบเอกสารรับรองที่ออกโดย Japan Foundation หรือ 

Agency for Cultural Affairs) 

 

7. ติดตอสอบถาม  

    ทานที่ประสงคจะสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ 

 

     - สําหรับผูจัดที่มีที่ตั้งในญี่ปุน โปรดติดตอ 

 (1) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว  

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

 เบอรโทรศัพท 035 789 2433 ตอ 415/ 471/ 475   อีเมล infosect@thaiembassy.jp 

 (2) สถานกงสุลใหญ ณ นครโอซากา  

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

 เบอรโทรศัพท 066 262 9226 – 7 ตอ 408   อีเมล thaitelexosa@jupiter.plala.or.jp 

 

      - สําหรับผูจัดที่มีที่ตั้งในไทย โปรดติดตอ  

 (1) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย (มีที่ตั้งในไทยยกเวน 9 จังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ของสถานกงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม) 

 177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330  

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

(2) สถานกงสุลใหญญี่ปุน ณ นครเชียงใหม (มีที่ตั้งใน 9 จังหวัด ไดแก เชียงใหม ลําปาง ลําพูน 

เชียงราย พะเยา แมฮองสอน นาน แพรและอุตรดิตถ) 

 อาคารแอรพอรต บิซิเนส พารก 90 ถนนมหิดล ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 

 เบอรโทรศัพท 053-203367 อีเมล culture@tm.mofa.go.jp 

 

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


 

 

8. ขอควรระวัง 

    8.1 โปรดจัดทําสําเนาเอกสารที่ย่ืนสมัครทั้งหมด เนื่องจากเอกสารจะถูกเก็บไวโดยคณะทํางานฯ  

    8.2 คณะทํางานฯ จะไมตอบคําถามเก่ียวกับผลการพิจารณาอนุญาตการเขารวมกิจกรรมในทุกกรณี 

    8.3 โปรดแจงคณะทํางานฯ เปนลายลักษณอักษร หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

กิจกรรมที่คณะทํางานฯ อนุญาตไปกอนหนา 

    8.4 การอนุญาตการจัดกิจกรรมจะถือเปนโมฆะ หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือยกเลิก

กิจกรรมที่ไดรับอนุญาตแลว หรือกิจกรรมมีลักษณะที่ไมเหมาะสมตามหลักเกณฑที่กําหนด 

    8.5 ผูจัดกิจกรรมจะเปนผูรับผิดชอบการดําเนินการกิจกรรมท้ังหมด แมวากิจกรรมดังกลาวจะไดรับ

อนุญาตใหเปนหน่ึงในกิจกรรมในโอกาสครบรอบฯ แลว อนึ่ง การอนุญาตมิไดหมายความวา              

คณะทํางานรวมฯ จะมีภาระผูกพันหรือความรับผิดชอบใด ๆ รวมทั้งดานการเงิน การใชตราสัญลักษณฯ        

มีจุดมุงหมายเพื่อเปนสวนหน่ึงของโอกาสครบรอบ 130 ปความสัมพันธ ไทย-ญี่ปุน เทานั้น แตมิไดมีนัยยะ

วาคณะทํางานรวมฯ จะใหการรับรองการจัดกิจกรรม สินคา หรือบริการใด ๆ รวมทั้งเนื้อหาที่เก่ียวของ 

อยางเปนทางการ  

    8.6 หามไมใหใชตราสัญลักษณฯ ในการจัดกิจกรรม หรือสําหรับผูจัดงานอ่ืน นอกเหนือจากผูจัดงาน  

ที่ไดย่ืนขอรับการอนุญาต 

    8.7 ผูจัดกิจกรรมจะตองสงรายงานสรุปกิจกรรม และสรุปสถานะการใชจายเงินเพื่อดําเนินกิจกรรม 

ใหแกคณะทํางานรวมฯ ภายใน 1 เดือนหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลง โดยเน้ือหาของรายงานอาจถูกนําขึ้น

แสดงบนเว็บไซตของสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุนประจําประเทศไทย หรือสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ 

กรุงโตเกียว ได 
 

********************** 


