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ประกาศ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

เร่ือง การออกร้านในงานเทศกาลไทย ครัง้ที่ 18 
 

ด้วยคณะกรรมการจดังานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ครัง้ท่ี 18 ซึง่ประกอบด้วยส่วนราชการตา่ง ๆ 
ภายใต้สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโตเกียว และรัฐวิสาหกิจของไทยในกรุงโตเกียว ก าหนดจะจดังานเทศกาล
ไทย ครัง้ท่ี 18 ระหวา่งวนัท่ี 13 - 14 พฤษภาคม 2560 ณ สวนสาธารณะโยโยงิ เขตชิบยุะ กรุงโตเกียว เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ประเทศไทย โดยในปีนีเ้ป็นปีส าคญัของความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย – ญป. จงึเห็นวา่
นา่จะเหมาะสมท่ีจะหยิบยกประเดน็การเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปีความสมัพนัธ์ทางการทตูไทย – 
ญป. เป็นหวัข้อหลกั และจะเปิดรับสมคัรผู้ เข้าร่วมออกร้านในงานฯ โดยขอเชิญชวนผู้ประกอบการร้านอาหาร
ไทยและสินค้าไทยท่ีสนใจสมคัรเข้าร่วมออกร้านในงานได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป จนถึงวนัศกุร์ท่ี 3 มีนาคม 
2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 งานเทศกาลไทยเป็นงานเทศกาลที่จัดขึน้เพื่อเผยแพร่สินค้า อาหาร วัฒนธรรมและเสน่ห์
ของประเทศไทยในด้านต่าง ๆ การออกคูหาในงานไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลก าไรเป็นหลัก แต่
เป็นการร่วมมือกับคณะผู้จัดงานในการเผยแพร่ส่ิงดีๆ ของประเทศไทยในหมู่ชาวญ่ีปุ่นในวงกว้าง 
 
1 . การแบ่งประเภทคูหาการออกร้าน  
1) คูหาจ าหน่ายอาหาร      จ านวน                   40  คหูา  
    แนวปฏิบตั ิ 
    1. บริษัท/ร้านสามารถสมคัรคหูาจ าหน่ายอาหารได้ไมเ่กินร้านละ 2 คหูา 
    2. จ ากดัรายการอาหารไม่เกิน 4 ชนิดตอ่คหูา ยกเว้นข้าว/ข้าวเหนียว ไม่ต้องนบัรวม และระบช่ืุออาหารให้
ชดัเจน เชน่ แกงประเภทใด โดยจ าหนา่ยแยกเป็นชดุซึง่มีอาหารมากกว่า 1 ชนิดได้ 
    3. ห้ามคหูาอาหารจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มและของหวานท่ีมีลกัษณะเคร่ืองดื่มโดยเดด็ขาด 
    4. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารน าเสนออาหารไทยประเภทท่ียงัไมเ่ป็นท่ีแพร่หลายในญ่ีปุ่ น
มากนกั เพ่ือประชาสมัพนัธ์ความหลากหลายของอาหารไทยให้เป็นท่ีนิยมในหมูช่าวญ่ีปุ่ น 
    5. ส านกังานสาธารณสขุเขตชิบยุะได้มีการตรวจสอบการออกร้านภายในงานให้เป็นไปอยา่งถกูต้องตาม
สขุอนามยัอยา่งเข้มงวดทกุปี ดงันัน้ ในปีนี ้คณะกรรมการฯ จงึจะให้ความส าคญัตอ่สขุอนามยัภายในงาน
อยา่งเข้มงวด โดยมีนโยบายท่ีจะพจิารณาจัดสรรคูหาโดยให้สิทธ์ิการออกร้านและจัดสรรจ านวนคูหา

กับร้านอาหารมีประวัตกิารออกร้านที่ดีในปีที่ผ่านๆ มาเป็นหลัก และ จะน าประวตัขิองร้านค้าตา่ง ๆ ท่ี
ส านกังานสาธารณสขุเคยตกัเตือนในปีท่ีผา่นมาพิจารณาคดัเลือกร้านอย่างเคร่งครัด  
โดยจะไม่ให้สิทธ์ิในการออกร้านแก่ร้านอาหารท่ีมีประวัตกิารออกร้านท่ีไม่ดีในปีท่ีผ่านมา 
 

หมายเหตุ เน่ืองด้วยในปีนี ้มีข้อจ ากัดด้านสาธารณูปโภค(น า้ประปา) จึงมีความจ าเป็นต้อง
ลดจ านวนคูหาอาหารท่ีใช้ซิงค์น า้ลง 
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2) คูหาจ าหน่ายผลไม้และเคร่ืองดื่มน า้ผลไม้สด   จ านวน        25  คหูา  
    แนวปฏิบตั ิ 
    1. จ าหน่ายเฉพาะผลไม้สดที่น าเข้าจากประเทศไทยเพื่อส่งเสริมผลไม้ไทย  
     2. ร้านท่ีจะจ าหนา่ยน า้ผลไม้สด (คัน้หรือป่ัน) จะต้องใช้ผลไม้ท่ีจ าหนา่ยอยูภ่ายในร้านเทา่นัน้ โดยห้าม
จ าหน่ายน า้ผลไม้ส าเร็จรูปจากกล่อง ขวด กระป๋อง และเคร่ืองดื่มประเภทอ่ืนๆ อย่างเดด็ขาด 
     3. หากจะจ าหนา่ยน า้ผลไม้สด หรือจะให้ผู้ เข้าร่วมงานได้ชิมผลไม้สด ผู้ประกอบการจะต้องจดัหาอปุกรณ์
เพิ่มเตมิ ได้แก่ เคร่ืองท าน า้ร้อน อา่งล้างมือ และอา่งล้างภาชนะ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของส านกังาน
อนามยัเขตชิบยุะ โดยอาจจดัหามาเองหรือช าระเงินคา่อปุกรณ์เพิ่มเตมิ 
     4. ในปีท่ีแล้ว ได้รับค าร้องเรียนจากผู้เข้าร่วมงานว่า ผลไม้ราคาแพง จงึขอความร่วมมือในการก าหนด
ราคาจ าหนา่ยท่ีเหมาะสมเพ่ือร่วมกนัประชาสมัพนัธ์ผลไม้ไทย 

5. คณะกรรมการฯ จะน าประวตัร้ิานค้าตา่ง ๆ ท่ีส านกังานสาธารณสขุเคยตกัเตือนในปีท่ีผา่นมาพิจารณา
คดัเลือกร้านอย่างเคร่งครัด 
 
3) คูหาสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ     จ านวน      70  คหูา  
    แนวปฏิบตั ิ 

1. บริษัท/ร้านสามารถสมคัรได้ไมเ่กินร้านละ 4 คหูา  
2. ห้ามคหูาสินค้าอปุโภค บริโภค จ าหน่ายเคร่ืองด่ืมแชเ่ย็นหรือเปิดฝาให้ผู้ เข้าร่วมงานด่ืมภายในงานโดย 

เดด็ขาด แตอ่นญุาตให้จ าหน่ายเคร่ืองดื่มดงักลา่วส าหรับน ากลบับ้านได้    
3.   คณะกรรมการฯ จะน าประวตัร้ิานค้าตา่งๆ ท่ีส านกังานสาธารณสขุเคยตกัเตือนในปีท่ีผา่นมาพิจารณา

คดัเลือกร้านอย่างเคร่งครัด 
 
4) คูหาจ าหน่ายเคร่ืองดื่มทุกชนิด      จ านวน                  20  คหูา  
    แนวปฏิบตั ิสามารถจ าหน่ายเคร่ืองดื่มบรรจขุวดแก้วได้ โดยขอความร่วมมือหลีกเล่ียงการจ าหน่าย
เคร่ืองด่ืมท่ีบรรจอุยูใ่นขวดแก้ว โดยหากจ าเป็นต้องจ าหนา่ย ขอให้เปิดเทใสภ่าชนะท่ีเป็นแก้วกระดาษหรือ
พลาสตกิ โดยผู้จ าหนา่ยต้องรับผิดชอบการน าขวดแก้วทัง้หมดกลบัไป ห้ามน าไปทิง้ในบริเวณท่ีทิง้ขยะของ
งานฯ 
 
หมายเหตุ จ านวนคูหาอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม  
2. อัตราค่าเช่าคูหาออกร้าน (รวมคา่น า้และคา่ไฟฟ้าตลอดการจดังานทัง้ 2 วนั)  

1) คหูาร้านจ าหน่ายอาหาร      อตัรา 310,000 เยน ตอ่คหูา 
2) คหูาจ าหนา่ยผลไม้ และเคร่ืองด่ืมน า้ผลไม้สด   อตัรา 230,000 เยน ตอ่คหูา  
3) คหูาจ าหนา่ยสินค้าอปุโภค บริโภคและบริการ    อตัรา 230,000 เยน ตอ่คหูา  
4) คหูาร้านจ าหน่ายเคร่ืองดื่ม     อตัรา 530,000 เยน ตอ่คหูา 
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หมายเหต ุ 
คณะกรรมการจดังานฯ จะจดัสรรคหูาจ านวนหนึง่ให้องค์กร / มลูนิธิท่ีไมห่วงัผลก าไร (NGO/NPO) ท่ีมี
กิจกรรมเก่ียวข้องกบัประเทศไทยออกร้านโดยไมเ่สียคา่ออกร้าน 
 
อุปกรณ์ที่จะจัดสรรให้ภายในคูหาร้านอาหาร 

1.  เตน็ท์ขนาดพืน้ท่ี 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ตอ่คหูา 
2.  โต๊ะ 2 ตวั เก้าอีพ้บั 2 ตวั ผ้าคลมุโต๊ะ 
3.  ปา้ยช่ือคหูา (W900 x H250) 
4.  อปุกรณ์ดบัเพลิง  (1 ถงัตอ่ 2 คหูา) 
5.  หลอดไฟสอ่งสวา่งภายในคหูา 1 หลอด (FL 40 w) 
6.  ไฟฟ้า 1.5 กิโลวตัต์ตอ่คหูา  
7.  น า้ประปา 
8.  บริการรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง ตลอดชว่งเวลาการจดังาน 
9.  ตู้ เย็นขนาด 170 ลิตร (W545 x D600) เคร่ืองท าน า้ร้อน อา่งล้างมือและอา่งล้างภาชนะ  
ตามข้อก าหนดของฝ่ายอนามยัเขตชิบยุะ 

หมายเหต ุ 1. ขนาดพืน้ท่ีและอปุกรณ์ในคหูาอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
                 2. ส านกังานสาธารณสขุเขตชิบยุะ ห้ามไมใ่ห้น าวตัถดุิบประกอบอาหารไว้ด้านนอกคหูา เน่ืองจาก
จะขดัตอ่หลกัสขุอนามยั จงึขอความร่วมมือในเร่ืองนีอ้ยา่งเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะยตุกิารจ าหนา่ยอาหารโดย
ทนัทีและไมมี่สิทธ์ิในการออกร้านในปีถดัไป 
 
อุปกรณ์จะจัดสรรให้ภายในคูหาร้านผลไม้ / เคร่ืองดื่มน า้ผลไม้สด 

1.  เตน็ท์ขนาดพืน้ท่ี 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ตอ่คหูา 
2.  โต๊ะ 2 ตวั เก้าอีพ้บั 2 ตวั ผ้าคลมุโต๊ะ 
3.  ปา้ยช่ือคหูา (W900 x H250) 
4.  หลอดไฟสอ่งสวา่งภายในคหูา 1 หลอด (FL 40 w) 
5.  ไฟฟ้า 1.5 กิโลวตัต์ตอ่คหูา 
6. บริการรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง ตลอดชว่งเวลาการจดังาน  

หมายเหต ุ1. ขนาดพืน้ท่ีและอปุกรณ์ในคหูาอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
                2. หากจะจ าหนา่ยน า้ผลไม้สด หรือจะให้ผู้ เข้าร่วมงานได้ชิมผลไม้สด ผู้ประกอบการจะต้องจดัหา
อปุกรณ์เพิ่มเตมิ ได้แก่ เคร่ืองท าน า้ร้อน อ่างล้างมือ และอา่งล้างภาชนะ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดของฝ่าย
อนามยัเขตชิบยุะ โดยอาจจดัหามาเองหรือช าระเงินคา่อปุกรณ์เพิ่มเตมิ 
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     3. ส านกังานสาธารณสขุเขตชิบยุะ ห้ามไมใ่ห้น าผลไม้มาวางไว้ด้านนอกคหูา เน่ืองจากจะขดัตอ่
หลกัสขุอนามยั จงึขอความร่วมมือในเร่ืองนีอ้ย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะยตุกิารจ าหน่ายผลไม้โดยทนัทีและ 
ไมมี่สิทธ์ิในการออกร้านในปีถดัไป 
 
อุปกรณ์ที่จะจัดสรรให้ภายในคูหาสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการ / คูหาเคร่ืองดื่ม 

1.  เตน็ท์ขนาดพืน้ท่ี 3.6 X 3.6 ม. (13 ตารางเมตร) ตอ่คหูา 
2.  โต๊ะ 2 ตวั เก้าอีพ้บั 2 ตวั ผ้าคลมุโต๊ะ 
3.  ปา้ยช่ือคหูา (W900 x H250) 
4.  หลอดไฟสอ่งสวา่งภายในคหูา 1 หลอด (FL 40 w) 
5.  ไฟฟ้า 1.5 กิโลวตัต์ตอ่คหูา 

 6.  บริการรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง ตลอดชว่งเวลาการจดังาน  
หมายเหต ุ 1. ขนาดพืน้ท่ีและอปุกรณ์ในคหูาอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
                 2. ขอให้ปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัใินการออกคหูาอยา่งเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะยตุกิารจ าหนา่ยสินค้า
โดยทนัทีและไมมี่สิทธ์ิในการออกร้านในปีถดัไป 
 
3. เงื่อนไขในการสมัครและออกร้าน 
1) ผู้สมคัรต้องเป็นผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือองค์กรท่ีประสงค์จะออกร้านในงานเอง คณะกรรมการฯ  
สงวนสิทธิท่ีจะไมอ่นญุาตการออกร้าน หากตรวจพบวา่ผู้สมคัรและผู้ออกร้านไมใ่ชบ่คุคลเดียวกัน มีการใช้
ใบอนญุาตของบคุคลอ่ืนเพ่ือออกร้าน โอนสิทธ์ิการออกร้านหรือเชา่ชว่งสิทธ์ิการออกร้าน  
 
2) ผู้ประสงค์จะออกร้านจะต้องกรอกใบสมคัรและเอกสารท่ีเก่ียวข้องเป็นภาษาญ่ีปุ่ นเท่านัน้  
(ช่ือร้านและช่ือบคุคลติดตอ่ รายการอาหารไทย กรุณากรอกทัง้ภาษาไทย ญ่ีปุ่ นและองักฤษ) โดยมี
รายละเอียดเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ดงันี ้ 

2.1) ผู้ประกอบการร้านอาหาร  
(1) ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการร้านอาหารท่ีออกโดยหนว่ยราชการญ่ีปุ่ นท่ียงัไมห่มดอาย ุ 
(2) รูปถ่ายสภาพหน้าร้าน ภายในร้านอาหาร ครัวท่ีประกอบอาหาร และคหูาเม่ือปีท่ีแล้ว 
(3) รายการอาหารพร้อมภาพถ่ายตวัอย่างสินค้าอาหารท่ีจะจ าหนา่ยในงานพร้อมราคา 
(4) ใบสมคัร  
(5) ใบสญัญา  
2.2) ผู้ประกอบการร้านจ าหนา่ยผลไม้/น า้ผลไม้สด / ร้านจ าหนา่ยสินค้าอปุโภค บริโภค และบริการ  
(1) ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการ หรือใบรับรองการจดัตัง้องค์กร ออกโดยหนว่ยราชการญ่ีปุ่ นท่ียงั

ไมห่มดอาย ุ 
(2) รูปถ่ายตวัอย่างสินค้าท่ีจะจ าหนา่ยในงาน และคหูาเม่ือปีท่ีแล้ว 
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(3) ใบสมคัร  
(4) ใบสญัญา 

 
2.3) ผู้ประกอบการร้านจ าหนา่ยเคร่ืองดื่ม 
(1) ส าเนาใบอนญุาตจ าหนา่ยเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ (ในกรณีท่ีจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมมีแอลกอฮอล์)  

ออกโดยหนว่ยราชการญ่ีปุ่ นท่ียงั ไมห่มดอาย ุ 
(2)  รูปถ่ายตวัอยา่งสินค้าท่ีจะจ าหนา่ยในงาน และคหูาเม่ือปีท่ีแล้ว 
(3) ใบสมคัร  
(4) ใบสญัญา 
 

3) อาหาร ผลไม้ และสินค้าท่ีจะจ าหนา่ย ตลอดจนการบริการท่ีจะน าเสนอภายในงาน ต้องเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้อง
กบัประเทศไทย  
 
4) ร้านจ าหนา่ยอาหาร ผลไม้ น า้ผลไม้สด และเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ จะต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบด้านสขุอนามยั
ของทางการญ่ีปุ่ นอยา่งเคร่งครัด 
 
5) สินค้าท่ีจ าหนา่ยและการบริการท่ีจดัเสนอต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่ น  สินค้าท่ีน าไป
จ าหนา่ยต้องช าระภาษีอย่างถกูต้อง ส าหรับสินค้าท่ีน าเข้าจากตา่งประเทศจะต้องผา่นขัน้ตอนการน าเข้าท่ี
ถกูต้องตามกฎหมายญ่ีปุ่ น 
 
6) ผู้ออกร้านต้องปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของทางการญ่ีปุ่ น และระเบียบท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนด 
หากฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบหรือข้อบงัคบัใดๆ จะถกูระงบัการออกร้านในครัง้นีโ้ดยทนัที และจะไมไ่ด้รับ
สิทธ์ิในการพิจารณาคดัเลือกในการออกร้านในงานเทศกาลไทย ณ กรุงโตเกียว ในปีถดัไป และมีผลตอ่การ
พิจารณาคดัเลือกเพ่ือเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมท่ีสถานเอกอคัรราชทตูฯ อาจจดัขึน้ในอนาคต  
    อนึง่ เม่ือปีท่ีแล้ว มีผู้ประกอบการท่ีออกคหูาและกลบัไปโดยทิง้สิ่งของตกแตง่คหูาไว้ในภายในสถานท่ีจดั
งาน ท าให้สถานเอกอคัรราชทตูฯ ต้องเสียคา่ธรรมเนียมในการก าจดัขยะขนาดใหญ่ การกระท าเชน่นีข้ดัตอ่
ระเบียบการจดังาน นอกจากนี ้ขอความร่วมมือทกุทา่นในการลดปริมาณขยะ เน่ืองจากปริมาณขยะในปีท่ีแล้ว
มีมากถึง 169 ตนั 
 
7)  คณะกรรมการฯ อนญุาตให้เพียงคหูาจ าหนา่ยเคร่ืองด่ืมเทา่นัน้ท่ีมีสิทธิในการจ าหน่ายเคร่ืองดื่มทัง้ 
ท่ีมีแอลกอฮอล์และเคร่ืองด่ืมส าเร็จรูปท่ีไมมี่แอลกอฮอล์ (เคร่ืองด่ืมแชเ่ย็นท่ีสามารถเปิดฝาให้ด่ืมภายในงาน
ได้ทนัที) ให้กบัผู้ เข้าร่วมงานด่ืมภายในงานได้  
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4. ระยะเวลาการสมัครเพื่อออกร้าน 
ผู้สนใจสามารถตดิตอ่สอบถามเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิและสง่ใบสมคัรพร้อมเอกสารท่ี

เก่ียวข้องไปยงัสถานเอกอคัรราชทตูฯ ได้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไปจนถึง 3 มีนาคม 2560 ทางไปรษณีย์  
(ถือวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นหลกั) ตามรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

Royal Thai Embassy (Thai Festival 2017) 
3-14-6, Kami-Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 
141-0021 
หมายเลขโทรศพัท์ : 03 – 5789 - 2433 ตอ่ 476 / 472 
หมายเลขโทรสาร  : 03 – 5789 - 2428 

ทัง้นี ้สถานเอกอคัรราชทตูฯ สงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาใบสมคัรท่ีกรอกข้อมลูไมค่รบถ้วน และเอกสาร
ประกอบไมค่รบตามท่ีก าหนด หรือสง่ช้ากว่าก าหนดเวลาท่ีก าหนด 

 
5. การคัดเลือกและประกาศรายช่ือผู้ออกร้าน 

คณะกรรมการฯ จะคดัเลือกผู้ เข้าร่วมออกร้านโดยพิจารณาจากความพร้อมของเอกสาร คณุสมบตัิ 
และความเหมาะสมของผู้สมคัร โดยจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคดัเลือกให้ออกร้านในวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
ทางเว็บไซตง์านเทศกาลไทยของสถานเอกอคัรราชทตูฯ www.thaifestival.jp และเว็บไซต์สถาน
เอกอคัรราชทตูฯ site.thaiembassy.jp 

ในกรณีท่ีมีผู้ ได้รับคดัเลือกให้ออกร้านสละสิทธิ หรือถกูถอนสิทธิการออกร้านในภายหลงั  
คณะกรรมการฯ อาจเรียกผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัแิตไ่มไ่ด้รับเลือกในรอบแรกเข้าร่วมออกร้านแทน  
 
6. การช าระค่าออกร้าน 
1) คณะกรรมการฯ จะแจ้งรายละเอียดบญัชีธนาคารส าหรับการช าระเงินคา่ออกร้านพร้อมกบัการประกาศ
รายช่ือผู้ผา่นการคดัเลือกให้ออกร้านในวนัท่ี 17 มีนาคม 2560 
 
2) ผู้ผา่นการคดัเลือกให้ออกร้าน จะต้องช าระคา่ออกร้านครบเตม็จ านวน โดยอาจช าระโดยตรงท่ีสถาน
เอกอคัรราชทตูฯ หรือโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีคณะกรรมการฯ ก าหนดภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 
2560 โดยผู้ออกร้านจะต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน  
 
3) คณะกรรมการฯ จะถือวนัท่ีได้รับช าระเงินสดหรือวนัท่ีเงินถกูโอนเข้าบญัชีเป็นวนัช าระเงิน ผู้ออกร้านที่ไม่
ช าระเงนิภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าสละสิทธิการออกร้าน และคณะกรรมการฯ จะเรียนผู้สมคัร 
ออกร้านท่ีอยูใ่นบญัชีส ารองออกร้านแทน  
 
4) คา่ออกร้านท่ีช าระแล้ว คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิไมคื่นให้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ  
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7. การก าหนดท่ีตัง้คูหา 
 จะใช้วิธีการจบัสลากเพ่ือก าหนดท่ีตัง้ของคหูาแยกตามกลุม่จ าหนา่ยอาหาร จ าหน่ายผลไม้ จ าหนา่ย
สินค้าหรือบริการ และจ าหน่ายเคร่ืองด่ืม โดยจะให้สิทธ์ิในการจบัสลากแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับการจดัสรร
คหูาจ านวนมากก่อน และในกรณีท่ีได้รับการจดัสรรคหูาจ านวนเทา่กนั จะให้สิทธ์ิการจบัสลากตามล าดบัการ
ช าระคา่คหูา ส าหรับร้านเคร่ืองดื่มจะแยกจบัสลากก าหนดท่ีตัง้ร้านตา่งหาก 
 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ท่ีสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโตเกียว หมายเลข
โทรศพัท์ (03) 5789 - 2433 ตอ่ 476 / 472  

 
สถานเอกอคัรราชทตู ณ กรุงโตเกียว  

                                                                                                        10 กมุภาพนัธ์ 2560 
 


