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จุดมุ่งหมาย
(1) รูปแบบใหม่ของ “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะเน้นความเชื่อมโยงกับรูปแบบไทยปาร์คที่มีอยู่เดิม การบริหาร

ตลาดด้วยตัวเองและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไทยปาร์คนั้น จะยังคงได้รับการรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้

(2) ทุกคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้องใน “ตลาดอาหารไทยริมทาง” และผู้ใช้สวนสาธารณะ จะได้รับความมั่นคงทาง
กฎหมาย 

(3) “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะเพิ่มการยอมรับในหมู่ประชาชนและผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่น

(4) “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะได้รับการพัฒนาให้มีความน่าดึงดูดใจมากยิ่งขึ้น มีความยั่งยืน และกลายเป็นจุด
เด่นของเขตชาร์ล็อทเทินบวร์ก-วิลเมอร์สดอร์ฟ 

(5) ชุมชนไทยจะมีส่วนร่วมกับกระบวนการพัฒนาโครงสร้างของ “ตลาดอาหารไทยริมทาง” ที่เป็นระบบ และได้รับ
การยอมรับในฐานะผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น เป็นอิสระและสร้างสรรค์ 

1.ข้อมูลเบื้องต้น 

ขายอะไร?
• “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะจำหน่ายอาหารไทยและเครื่องดื่มของไทยเป็นส่วนใหญ่ 
• ไม่มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
• ไม่มีบริการและข้อเสนออื่น ๆ

ที่ไหน?
• ภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสวนพรอยเซ่นปาร์คในเขตวิลเมอร์สดอร์ฟ 
• บูธอาหารและเครื่องดื่ม 60 บูธ และอาคารอเนกประสงค์

เมื่อไหร่?
• มีนาคม - ตุลาคม (8 เดือน) 
• วันสุดสัปดาห์ (วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์) 
• 9.00 น. ถึง 21.00 น. (เปิดขาย: เวลา 10.00 น. - 20.00 น.)

อย่างไร?

• สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านอาหารทั้งหมด 
• เน้นการตั้งแผงขายอาหารแบบไทย 
• พร้อมใบอนุญาตใช้งานพิเศษ (ตามเงื่อนไข) โดยฝ่ายบริหารเมือง (สำนักงานพื้นที่สีเขียว) 
• ตามหลักการลดขยะให้เหลือศูนย์
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2.คำอธิบาย 
เป้าหมายหลักของ “ตลาดอาหารไทยริมทาง” คือ การรักษาไทยปาร์ค สถานที่พบปะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยชุมชนไทย

ในกรุงเบอร์ลินใจกลางวิลเมอร์สดอร์ฟ  และพัฒนาให้เป็นไปตามหลักปฏิบัตที่ถูกต้องตามกฎหมาย “ตลาดอาหารไทย
ริมทาง” จะเป็นจุดพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาวเยอรมันทั้งที่มีและไม่มีภูมิหลังในการอพยพย้ายถิ่น รวมถึง
ชาวต่างชาติในเบอร์ลินทั้งใหม่และเก่า คนหนุ่มสาวและผู้สูงอายุ ไปจนถึงคนจากชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกัน: เพื่อ
ทำความรู้จัก แลกเปลี่ยนความคิด ใช้เวลาว่างร่วมกัน และเหนือสิ่งอื่นใด เป็นสถานที่รับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่ง
สำคัญแสนพิเศษไม่เพียงแต่ในวัฒนธรรมไทยเท่านั้น

“ตลาดอาหารไทยริมทาง” เกิดขึ้นภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่พัฒนาจากการจัดการและการมีส่วนร่วมของผู้มี
บทบาทในสวนพรอยเซ่นปาร์ค โดยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จะได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย

“ตลาดอาหารไทยริมทาง” เป็นนวัตกรรมใหม่: เป็นการผสมผสานของการปิกนิกระหว่างวัฒนธรรมและ Imbiss 

แบบดั้งเดิม (การจำหน่ายอาหารจานเล็ก) หาใช่ตลาดรายสัปดาห์ตามกฎระเบียบการค้า “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะ
จัดอยู่ในประเภทการจัดกิจกรรมการรับประทานอาหารแบบแบ่งซุ้มตามกฎหมายร้านอาหาร และแผงขายอาหาร จะถือว่า
เป็น ร้านค้าปลีกขนาดเล็กตามระเบียบข้อบังคับด้านอาหาร1

บูธภายใน “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำของระเบียบข้อบังคับด้านอาหาร และ
จะเปิดให้บริการได้โดยมีการเก็บค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด ขนาดของบูธนั้น จะแบ่งเป็นสามขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ผู้ให้บริการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดตั้งร้านและทำความสะอาด การจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้
ของตลาดจะนำไปไว้ที่อาคารอเนกประสงค์2

ภายใน “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะมีการกำหนดพื้นที่ขายอย่างชัดเจน และมีการจัดเตรียมไว้อย่างเหมาะสม 

ทำให้มั่นใจได้ว่าการใช้พื้นที่สีเขียวที่เหลืออยู่จะเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเหมาะสม “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะจัดขึ้น
ตามฤดูกาลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงตุลาคม ตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ ผู้จำหน่ายอาหารจะต้องมีใบอนุญาตการใช้งาน
พิเศษจากสำนักงานพื้นที่สีเขียวที่รับผิดชอบ ซึ่งใบอนุญาตการใช้งานพื้นที่สีเขียวนี้ จะผูกพันกับเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง
และได้รับอนุญาตในระยะเวลาที่ จำกัด (อย่างน้อยสามปี) นอกจากนี้ สำนักงานพื้นที่สีเขียว จะตัดสินใจเกี่ยวกับค่าใช้
จ่ายต่างๆ ของผู้ดูแลตลาดและผู้จำหน่ายอาหาร 

 เฉพาะผู้ที่นำเสนออาหารไทยตามวัตถุประสงค์เท่านั้น จะถือว่าเป็นผู้จำหน่ายอาหาร คณะกรรมการที่ปรึกษา
ตลาดจะตัดสินรับผู้สมัครที่สมัครเข้ามาเป็นผู้จำหน่ายอาหาร ซึ่งผู้ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มจะต้องมีใบแดง (Rote 

เพื่อใคร?
• ผู้อาศัย 
• ชุมชนไทยและครอบครัวไทย-เยอรมัน 
• นักท่องเที่ยว / ผู้มาเยือนที่เขต

โดยใคร?
• สำนักงานเขตออกแบบและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมสำหรับการใช้งาน 
• ผู้ดูแลตลาด (Betreiber) ช่วยดูแลความเป็นไปและจัดกิจกรรมต่างๆ 
• ผู้ค้าจากชุมชนไทยให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกำหนดตามกฎระเบียบ (EC) เลขที่ 852/20041

 ในระหว่างที่มีการปรับปรุงสถานที่ใหม่ ผู้ขายจะยังคงสามารถนำอุปกรณ์ตั้งร้านแผงลอย สินค้าและเครื่องใช้ที่ใช้ร่วมกันมาเองได้2
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Karte)  ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมสาธารณสุข รวมถึงใบ “Reisegewerbekarte" โดยผู้จำหน่ายอาหาร จะ
ต้องลงทะเบียนล่วงหน้ากับผู้ดูแลตลาด เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น จึงมีสิทธิได้รับแผงขายสินค้า

 ผู้จำหน่ายอาหารจะถือว่าเป็น “ผู้ประกอบธุรกิจอาหาร”  ซึ่งให้บริการอาหารและเครื่องดื่มตามสูตรอาหารไทย3

ดั้งเดิม ด้วยอุปกรณ์ทางเทคนิคที่เหมาะสม และสามารถปรุงอาหารภายในบริเวณแผงลอยโดยปฏิบัติตามข้อกำหนด
ทั้งหมด 

ภายใน “ตลาดอาหารไทยริมทาง” จะเน้นแนวทางการลดขยะให้เหลือศูนย์  ผู้จำหน่ายอาหารมีหน้าที่จัดเตรียม
อาหาร และภาชนะต่างๆ รวมถึงจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย ในการดำเนินการตามกลยุทธ์ของเขตชาร์ล็อทเทินบวร์ก-วิล
เมอร์สดอร์ฟ จะไม่มีการใช้ภาชนะแบบใช้แล้วทิ้งในงานเทศกาลและตลาดต่างๆ ดังนั้น ภายใน “ตลาดอาหารไทยริม
ทาง” จึงจะต้องใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้เท่านั้น

ทั้งนี้ แนะนำให้ใช้ระบบการวางเงินมัดจำ ผู้จำหน่ายอาหารจะได้รับภาชนะซึ่งสามารถนำมาใช้ใหม่ได้ หลังจากที่
มีการวางเงินมัดจำต่อแก้ว, ชาม, จานและภาชนะอื่นๆ ที่อาคารอเนกประสงค์ ผู้จำหน่ายอาหารจะมีหน้าที่เก็บเงินมัดจำ
เมื่อเสิร์ฟอาหาร ผู้ซื้อสามารถส่งคืนภาชนะต่างๆ ให้กับผู้จำหน่ายอาหารหรือส่งคืนโดยตรงที่อาคารอเนกประสงค์ได้ เพื่อ
ลดความจำเป็นในการใช้ช้อนส้อม เสนอให้จำหน่ายอาหารที่สามารถกินด้วยมือ หรืออาหารประเภทซุปให้มากที่สุดเท่าที่
จะเป็นไปได้ ผู้ดูแลตลาดจะเป็นผู้ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ  นอกจากนี้ ควรระมัดระวังเรื่องปริมาณอาหารเหลือทิ้งให้
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขยะอินทรีย์ที่เหลือจะถูกกำจัดในถังขยะส่วนกลางโดยมีค่าธรรมเนียม

“ตลาดอาหารไทยริมทาง” นั้นจะบริหารจากส่วนกลาง ผู้ดูแลตลาดจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขต  

คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาด และผู้จำหน่ายอาหารไทย

คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดที่จะก่อตั้งขึ้นนั้น ประกอบด้วยสมาชิกจากฝ่ายบริหารของเมืองหนึ่งคน, สำนักงาน 

สำนักงานความร่วมมือหนึ่งคน ผู้ดูแลตลาดหนึ่งคน รวมถึงตัวแทนหกคนจากชุมชน คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดจะร่วม
ตัดสินใจในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการภายใน “ตลาดอาหารไทยริมทาง” ทั้งหมดและมีหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับกลุ่ม
ของผู้ขายที่สมัครเข้ามา ผู้แทนชุมชนทั้งหกคนจะต้องรับฟังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทย การบริหารจัดการของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาตลาดจะกระทำร่วมกับผู้ดูแลตลาด รายละเอียดและข้อบังคับเพิ่มเติม จะกำหนดขึ้นโดย สำนักงาน
ความร่วมมือ ร่วมกับชุมชนไทย และสำนักงานเขตจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมนี้ 

 ตามเงื่อนไขของ กฎหมายมาตรา 3, ฉบับที่ 3, ระเบียบข้อบังคับ (EG) เลขที่ 178/2002 [ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับอาหารขั้นพื้นฐาน3

ของ EC]
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3.บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย

สำนักงานเขต

• วางแผนและดำเนินการฟื้นฟูหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบของสวน
สาธารณะ รวมถึงการก่อสร้าง การขยายโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ซึ่งจะช่วย
ให้การดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องตามกฎหมาย (ฝ่ายบริหารเมือง) 

• ตรวจสอบเบื้องต้นเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรของตลาด 
• คัดเลือกผู้ดูแลตลาด (ไม่มีการส่งคำเชิญให้ประกวดราคา, ไม่บังคับว่าจะต้องมี

การยื่นคุณสมบัติผู้ขาย) (สำนักงานความร่วมมือ) 
• พัฒนากฎระเบียบในขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษาตลาด 

(สำนักงานความร่วมมือ) 
• กำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนกที่เกี่ยวข้อง 
• บำรุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ (ฝ่ายบริหารเมือง)

ผู้ดูแลตลาด

• พัฒนาขั้นตอนการคัดเลือกผู้จำหน่ายอำหารโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาตลาด
• พัฒนาขั้นตอนการวางแผนสิทธิครอบครองพื้นที่ / พื้นที่เช่าแผงขายสินค้า /การ

ลงทะเบียนล่วงหน้า 
• ร่วมมือกับผู้จำหน่ายอำหารในการชี้แจงและตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร หาก

อาหารดังกล่าวเป็นอาหารที่ถูกคิดค้นขึ้นใหม่ (Novel Food) 
• ขอใบอนุญาตใช้งานพิเศษที่สำนักงานพื้นที่สีเขียว 
• ขอรับภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 
• ร่วมมือกับแผนกสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบสุขอนามัยและความถูก

ต้อง 
• ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสำนักงานเขตและคณะกรรมการที่ปรึกษาตลาดเพื่อให้

แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
• บริหารจัดการพนักงาน (รวมถึงการฝึกอบรมต่างๆ) 
• ทำบัญชี / จัดทำแผนธุรกิจประจำปี 
• แจกจ่าย / ทำความสะอาดภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
• จัดการของเสีย 
• ทำการตลาด / การออกแบบองค์กร 
• ประชาสัมพันธ์ / การตอบคำถามสื่อมวลชน 
• ดำเนินการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยประจำปีตาม §4 กฎระเบียบด้านสุขอนามัย

อาหารสำหรับผู้ให้บริการทั้งหมด

ผู้จำหน่ายอำหาร

• จัดหา ประกอบ รื้อถอนและทำความสะอาดตลาดแผงลอย 
• จัดหาและรักษาความสะอาดในการทำอาหาร และเก็บรักษาภาชนะต่างๆ 
• เข้าอบรมในหลักสูตรการต่างๆ (เช่น “ใบแดง”)  
• ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านอาหารที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการที่ปรึกษาตลาด

• คัดเลือกผู้จำหน่ายอำหาร  
• เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้มีบทบาทต่าง ๆ (รวมถึงการเป็นสื่อกลางทาง

ภาษา) 
• เป็นผู้ไกล่เกลี่ย / ประนีประนอมในเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 
• มีสิทธิพูดในทุกประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับชุมชนไทย
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4.ช่วงเวลาการดำเนินการตลาดอาหารไทยริมทาง 

5. ค่าใช้จ่าย 

วันก่อนหน้า • จัดเตรียมวัตถุดิบ / จัดเตรียมอาหารในครัวเรือนส่วนบุคคล

9.00 น .

• จัดส่ง 
• ตั้งแผงขายอาหาร 
• แจกจ่ายภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ 
• เปลี่ยนชุด (หากจำเป็น)

10.00 น .
• เริ่มต้นการขาย 
• นำภาชนะมาคืนอย่างต่อเนื่อง 
• ทำความสะอาดและแจกจ่ายภาชนะระหว่างการขาย

20.00 น .

• สิ้นสุดการขาย 
• ทำความสะอาด 
• เก็บเครื่องมือทำความสะอาดในอาคารเอนกประสงค์ 
• ทำความสะอาดภาชนะภายในอาคารเอนกประสงค์ 
• เก็บของ 
• กำจัดขยะ

21.00 น . • ปิดตลาด

สำนักงานเขต

• การออกแบบพื้นที่สวนใหม่รวมถึงพื้นที่ขาย 
• การบำรุงรักษา / ดูแลพื้นที่สีเขียว 
• การก่อสร้าง อุปกรณ์ การดำเนินงานและการบำรุงรักษาอาคารอเนกประสงค์ 
• การออกแบบและการก่อสร้างร้านแผงลอย

ผู้ดูแลตลาด

• การจัดหาภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ 
• ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ (เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับ

บุคลากรและน้ำยาทำความสะอาด) 
• ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
• ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าล่าม ฯลฯ 
• ค่าใช้จ่ายสำหรับการฝึกอบรมด้านสุขอนามัยประจำปีตามมาตรา 4 ของกฎหมาย

สุขอนามัยอาหารสำหรับผู้จำหน่ายอาหารทั้งหมด
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6. ตารางเวลา 

ผู้จำหน่ายอาหาร

• คำสั่งเรื่องค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 43 ของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการติด
เชื้อ (หนึ่งครั้ง €20)

• ค่าธรรมเนียมบัตรเดินทางการค้าตาม §55 ประมวลกฎหมายอุตสาหกรรม          
(หนึ่งครั้ง 120€)

• ค่าธรรมเนียมร้านแผงลอย (ต่อวันที่ทำการขาย, มีการกำหนดแน่ชัด) 
• ค่าใช้จ่ายในการปรุงอาหาร การจัดเก็บและการให้บริการภาชนะและอุปกรณ์

สำหรับรับประทานอาหาร 
• ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ของร้านแผงลอย 
• ค่าจัดส่ง 
• ค่าวัตถุดิบ 
• การกำจัดของเสียจากอาหาร 
• ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดภาชนะที่นำกลับมาใช้ใหม่

ฤดูร้อนถึงฤดูใบไม้ร่วง 2020

• สร้างแนวคิด “ตลาดอาหารไทยริมทาง” 
• การสร้างแนวคิด “การค้นหาผู้ดูแลตลาด” และการเตรียมการประกวดราคา 
• ไม่มีตลาดอาหารไทยริมทางตลอดทั้งปี 
• ปิดพื้นที่บางส่วนของวงเวียน สำหรับงานก่อสร้างปูพื้นสำหรับการใช้งานที่

หลากหลายในอนาคต

ฤดูใบไม้ร่วง 2020
• โฆษณาใหม่สำหรับผู้จัดการสวนสาธารณะ 
• เสร็จสิ้นการวางแผนรูปแบบแผงร้านตลาดแผงลอย (จากแบบร่าง 3 แบบ)

ฤดูหนาว 2020/21 • การเลือกผู้ดูแลตลาดโดยมีการมอบสัญญาให้โดยตรง

ฤดูใบไม้ผลิ 2021

• เริ่มต้นการดำเนินงานชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง 
• ผู้ดูแลตลาดใช้พื้นที่สำนักงานในพันเจีย เฮาส์ (ศูนย์วัฒนธรรม) 
• ผู้จัดการสวนสาธารณะเริ่มทำงาน

ฤดูใบไม้ผลิ 2022 • เริ่มการทำงานตามปกติ

ฤดูใบไม้ร่วง / ฤดูหนาว 2023 • การประเมินครั้งแรกหลังการดำเนินการ 3 ปี
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