
 

 

TOR การจัดจ�าง 
งานจ�างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศญ่ีปุ�น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว) 
สําหรับ Foodex Expo and Factories Visit in Japan 2017 

Foodex Japan 2017 The 42nd International Food and Beverage Exhibition 
            ระหวDางวันท่ี  5 -11 มีนาคม 2560  
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป	นประเทศท่ีมีแหล�งวัตถุดิบในการผลิตสินค!าต�างๆ มากมาย โดยเฉพาะสินค!าในกลุ�มของ
อุตสาหกรรมอาหาร ซ่ึงเป	นกลุ�มอุตสาหกรรมท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาและสร!างความเข!มแข็งให!แก�การ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป	นยุทธศาสตร4ท่ีรัฐบาลให!ความสําคัญในเรื่องของการผลักดันให!
ประเทศไทยเป	นครัวของโลก แต�การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารภายในของประเทศนั้น จําเป	นต!องอาศัยความ
ชํานาญ รวมท้ังความรู!ท้ังทางด!านการบริหารจัดการ การบริหารการผลิต ผนวกกับการใช!เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม�ๆ เพ่ือการพัฒนาอย�างมีศักยภาพ  

การได!เพ่ิมพูนศักยภาพผ�านการฝ:กอบรม หรือ กิจกรรมเช�นการเยี่ยมชมงานแสดงสินค!าอาหาร และ 
นิทรรศการทางด!านอาหารท่ีสําคัญของโลก เช�น Foodex ก็เป	นการส�งเสริมให!เกิดการเจรจาทางธุรกิจการค!า และ
เป@ดโอกาสให!กับธุรกิจท่ีจะเข!าไปทําการตลาดในภาคพ้ืนเอเชียและตลาดโลก ทําให!ได!รับความรู!และประสบการณ4
ด!านรูปแบบการผลิต บรรจุภัณฑ4 และเทคโนโลยีการผลิต รวมถึงได!ทราบแนวโน!มความต!องการของตลาดใน
อนาคต  พร!อมสร!างโอกาสทางธุรกิจแก�ผู!ประกอบการไทยท่ีจะได!พบปะเจรจากับนักธุรกิจญ่ีปุCนและประเทศอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะในประเด็นความร�วมมือและการร�วมลงทุนอีกด!วย ซ่ึงประเทศญ่ีปุCนเป	นมหาอํานาจทางด!าน
อุตสาหกรรมอาหารประเทศหนึ่งของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาด!านการผลิต การจัดการ และเทคโนโลยี ท่ีรวดเร็ว
และรุดหน!า กว�าประเทศมหาอํานาจใดในโลก และเนื่องด!วยทางประเทศญ่ีปุCนนั้นมีความพร!อมในหลายๆ ด!าน 
การศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร หรือ หน�วยงานวิจัย, และองค4กรต�างๆ ในประเทศญ่ีปุCน จะทําให!
เห็นมุมมองใหม�ๆ ในการผลิต เสริมสร!างการใช!เทคโนโลยีและเกิดนวัตกรรมอาหาร ช�วยให!พัฒนาการผลิต เกิด
เทคโนโลยี นวัตกรรมและผลิตภัณฑ4ใหม�ทางด!านอาหาร 

ดังนั้นทางสถาบันอาหารจึงได!จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุCน Foodex Expo and 
Factories.Visit.in.JAPAN.2017 ข้ึน โดยเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาศักยภาพผู!ประกอบการ รวมถึง
ประโยชน4ท่ีผู!ประกอบการจะได!รับในการไปในครั้งนี้ อาทิเช�น ความรู!และประสบการณ4ด!านรูปแบบการผลิต บรรจุ
ภัณฑ4 และเทคโนโลยีการผลิต ได!ทราบถึงแนวโน!มความต!องการของตลาดในอนาคต พร!อมสร!างโอกาสทางธุรกิจ
แก�ผู!ประกอบการไทยท่ีจะได!พบปะเจรจากับนักธุรกิจญ่ีปุCนและประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะในประเด็นความร�วมมือ
และการร�วมลงทุนอีกด!วย 
วัตถุประสงคL 

1.เพ่ือให!เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรหรือผู!บริหารในภาคอุตสาหกรรมอาหารในด!านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีเก่ียวข!อง 

2.เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนกลุ�มเปXาหมายให!มีทักษะความรู!ด!านต�างๆท่ีจําเป	นต�อการพัฒนากลุ�มอุตสาหกรรม
อาหารโดยการเยี่ยมชมงานนิทรรศการอาหาร Foodex Japan 2017 ณ ประเทศญ่ีปุCน ซ่ึงเป	นงานนิทรรศการ
อาหารท่ีสําคัญของโลก  

 



 

 

3.เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม�ท่ีสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร โดยการศึกษาดูงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,หน�วยงานวิจัย และองค4กรต�างๆ ท่ีเป	นแหล�งเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีมีประโยชน4 
ณ ประเทศญ่ีปุCน 
คุณสมบัติของผู�ประสงคLจะเสนอราคา 

1) ผู!ประสงค4จะเสนอราคาต!องเป	นนิติบุคคลผู!มีอาชีพรับจ!างงานท่ีประกวดราคาจ!าง 
2) ผู!ประสงค4จะเสนอราคาต!องไม�เป	นผู!ท่ีถูกระบุชื่อในบัญชีรายชื่อผู!ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

หรือเป	นผู!ไม�แสดงบัญชีรายรับ-รายจ�าย (บช.1)  
3) ผู!ประสงค4จะเสนอราคาต!องไม�เป	นผู!มีผลประโยชน4ร�วมกันกับผู!ประสงค4จะเสนอราคารายอ่ืน  
4) ผู!ประสงค4จะเสนอราคาต!องมีประสบการณ4และมีผลการดําเนินงานในการจัดบริการการเดินทางไป

ต�างประเทศอย�างน!อย 5 ป_ (นับจากวันยื่นข!อเสนอ) และมีผลงานอย�างน!อย 1,000,000 บาทต�อ 1 
ผลการดําเนินงานซ่ึงเป	นการจัดไปประเทญ่ีปุCน อย�างน!อย 1 ผลการดําเนินงาน 

5) ผู!ประสงค4จะเสนอราคาต!องได!รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนํา
เท่ียวและมัคคุเทศก4 พ.ศ. 2551 

ขอบเขตของงาน  

ผู!รับจ!างต!องเป	นผู!ประสานงานและจัดการศึกษาดูงาน ณ ประเทศญ่ีปุCน โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
1) ผู!รับจ!างมีหน!าท่ีประสานงาน จอง จัดหา และออกต๋ัวเครื่องบินเดินทางไปกลับกรุงเทพฯ–ฟุกุโอกะ (TG), 

ฟุกุโอกะ-โตเกียว (NH) และ โตเกียว-กรุงเทพฯ (TG) ชั้นประหยัดหรือชั้นธุรกิจ ตามวันและเวลาท่ี   
สถาบันฯ กําหนด  

2) ผู!รับจ!างมีหน!าท่ีจัดเตรียมรถโค!ชปรับอากาศ รับ-ส�งตลอดการเดินทางศึกษาดูงานตามโปรแกรมท่ีสถาบัน
อาหารกําหนด ณ ประเทศญ่ีปุCน (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)  

3) ผู!รับจ!างมีหน!าท่ีจัดเตรียมท่ีพักระดับ Deluxe โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท�าระหว�างการเดินทาง ณ 
ประเทศประเทศญ่ีปุCน (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)  โดยกําหนดผู!เข!าพักห!องละ 2 ท�าน หรือ พักเด่ียวตามความ
ต!องการของผู!ศึกษาดูงาน 

4) ผู!รับจ!างมีหน!าท่ีจัดเตรียมอาหารในระดับคุณภาพ 4 ดาว หรือเทียบเท�า ตลอดการเดินทางศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศญ่ีปุCน (ฟุกุโอกะ-โตเกียว) (ไม�ทุกม้ือ ข้ึนอยู�กับโปรแกรมท่ีสถาบันฯ กําหนด) 

5) ผู!รับจ!างมีหน!าท่ีจัดทําประกันอุบัติเหตุแบบหมู�คณะสําหรับการเดินทางให!แก�ผู!ร�วมเดินทาง รวมค�า
รักษาพยาบาลในต�างประเทศ โดยมีวงเงินประกันไม�ต่ํากว�าท�านละ 1,000,000 บาท 

6) ผู!รับจ!างต!องมีเจ!าหน!าท่ีดูแลคณะฯ ท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานในต�างประเทศ ทําหน!าท่ีติดต�อประสานงาน 
รวบรวมเอกสารต�างๆ และจัดทําเอกสารเดินทางให!กับผู!เดินทางเข!าร�วมอบรมตามจํานวนท่ีสถาบัน 
กําหนด 

7) ผู!รับจ!างต!องร�วมกับสถาบันฯ ติดต�อประสานงานสถานท่ีสําหรับศึกษาดูงาน ตามท่ีสถาบันฯ กําหนด 
8) ผู!รับจ!างต!องคิดค�าจ!างตามจํานวนผู!ร�วมเดินทาง ณ วันท่ีเดินทางจริง โดยมีจํานวนผู!ร�วมเดินทางอย�างน!อย 

20 คน  
9) ผู!รับจ!างต!องรับผิดชอบค�าดําเนินการและค�าใช!จ�ายอ่ืนๆ ในต�างประเทศ เช�น ค�าเข!าเยี่ยมชมงาน Foodex 

2017 ค�าเจ!าหน!าท่ีท่ีดูแลคณะฯ ค�าทิปไกด4และคนขับรถ และค�าธรรมเนียมต�างๆ เป	นต!น 

 



 

 

10) เจ!าหน!าท่ีดูแลคณะฯ ท่ีเดินทางไปศึกษาดูงานในต�างประเทศ ต!องมีประสบการณ4และมีความชํานาญ
เฉพาะเส!นทาง 

11) เง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเป	นประโยชน4กับสถาบันฯ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาการเดินทาง มี 2 แบบคือ 

1. ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน  
2. ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน 
กําหนดการเดินทาง : ระหว�างวันท่ี 5 -11 มีนาคม เพ่ือเข!าร�วมงาน Foodex Japan 2017 (วันท่ี 7-10 

มีนาคม 2560) และ Factories Visit in Japan 2017 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

ชําระค�าใช!จ�ายแบ�งเป	น 2 งวด ดังนี้ 

  งวดท่ี 1 ชําระ 40% ของค�าใช!จ�ายในการดําเนินงานท้ังหมด หลังจากลงนามในสัญญาจ!างและส�งแผนดําเนินการ 

  งวดท่ี 2 ชําระ 60% ของค�าใช!จ�ายในการดําเนินงานท้ังหมด หลังจากกลับจากการเดินทางภายใน 15 วัน 
 
อัตราคDาปรับและการบอกเลิกสัญญา 

1. ในกรณีผู!เสนอราคาไม�สามารถปฏิบัติงานหรือส�งมอบงาน ให!ถูกต!องครบถ!วนตามสัญญาหรือข!อตกลง
เป	นหนังสือ สถาบันอาหาร จะปรับเป	นรายวันในอัตราร!อยละ 0.10 (ศูนย4จุดหนึ่งศูนย4) ของราคาจ!างท้ังหมดแต�
จะต!องไม�ตํ่ากว�าวันละ 200 บาท (สองร!อยบาทถ!วน) นับแต�วันท่ีครบกําหนดจนกว�าผู!เสนอราคาจะได!ปฎิบัติงาน
หรือส�งมอบงานจ!างให!แก�สถาบันฯ ถูกต!องครบถ!วน นอกจากนี้ผู!เสนอราคายอมให!สถาบันอาหาร เรียกค�าเสียหาย
อันเกิดจากการท่ีผู!รับจ!างทํางานล�าช!าเฉพาะส�วนท่ีเกินกว�าจํานวนค�าปรับได!อีกด!วย 

2. การบอกเลิกสัญญา ในระหว�างท่ี สถาบันอาหารยังมิได!บอกเลิกสัญญา หากสถาบันอาหารเห็นว�าผู!
เสนอราคาไม�สามารถปฎิบัติงานตามสัญญาต�อไปได! สถาบันอาหารจะใช!สิทธิบอกเลิกสัญญาก็ได!และมีสิทธิท่ีจะ
ปรับผู!เสนอราคาจนถึงวันบอกเลิกสัญญาอีกด!วย 

3. ในกรณีท่ีผู!เสนอราคาไม�สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข!อตกลงได! จะต!องมีการปรับตามสัญญาหรือ
ข!อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค�าปรับจะเกินร!อยละสิบของวงเงินค�าจ!างท้ังหมด ผู!ว�าจ!างจะพิจารณาดําเนินการบอก
เลิกสัญญาหรือข!อตกลง เว!นแต�ผู!เสนอราคาจะได!ยินยอมเสียค�าปรับให!แก�ผู!ว�าจ!างโดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น 

การย่ืนเสนอราคา 
 ผู!ประสงค4จะเสนอราคาจะต!องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป	น 3 ส�วน คือ ข!อเสนอทางด!านเทคนิคและ
ข!อเสนอทางด!านราคา  

1) ข!อเสนอด!านเทคนิคและรายละเอียดของงาน 5 ชุดป@ดผนึก ซ่ึงประกอบด!วย 
� หลักการและเหตุผล 
� วัตถุประสงค4 
� ขอบเขตและวิธีการดําเนินงาน โดยมีรายละเอียดการทํางานท่ีต!องครอบคลุมขอบเขต  วิธีการ

ดําเนินงานตามท่ีระบุ 

 



 

 

� การส�งมอบงานและการจ�ายเงิน 
� ระยะเวลาดําเนินการ (TimeFrame) 
� ผลงานท่ีต!องส�งมอบ 
� ประวัติบริษัทและทีมงาน 
� รายชื่อผู!รับผิดชอบติดต�อประสานงาน 

2) ซองใบเสนอราคา ต!นฉบับ 1 ชุดป@ดผนึกและจัดทําสําเนา 5 ชุดป@ดผนึก  
3) เอกสารประกอบการพิจารณา (รวมอยู�ในซองข!อเสนอทางด!านเทคนิค) 

� เอกสารแนะนําบริษัท ท่ีมีการแสดงผลงานท่ีผ�านมาด!วย 
� สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท (อายุไม�เกิน 6 เดือน) 
� สําเนาหนังสือบริคณห4สนธิ (กรณีบริษัท) 
� สําเนาบัญชีรายชื่อผู!ถือหุ!น (กรณีบริษัท) 
� สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม (ภพ. 20) (ถ!ามี) 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ!านของผู!มีอํานาจลงนาม 
� สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ!านของผู!รับอํานาจลงนาม (ถ!ามี) 

ข�อเสนอสงวนสิทธิ์ 
1) การตัดสินของผู!ว�าจ!าง ให!ถือว�าเป	นเด็ดขาดและถึงท่ีสุด สถาบันอาหารไม�จําเป	นต!องชี้แจงหรือแสดง

เหตุผลในการพิจารณาให!แก�ผู!เสนองานไม�ว�ารายใดทราบแต�อย�างใด ผู!เสนองานจะอุทธรณ4หรือ
เรียกร!องใดๆ มิได!  

2) ผู!ว�าจ!างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะใช!ดุลยพินิจในการปรับเปลี่ยนแก!ไขข!อกําหนดฉบับนี้ให!เป	นไปตามความ
ประสงค4ของโครงการ 

3) ผู!ว�าจ!างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขและข!อความใดๆ ในสัญญาตามความเหมาะสมและ
เป	นธรรม  

4) การดําเนินงานท้ังหมดจะต!องเป	นไปตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีดี โปร�งใสและถูกต!องด!วยเกียรติและ
จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ และให!เป	นไปตามกฎหมายใดๆ ท่ีเก่ียวข!อง 

5) ข!อเสนอด!านเทคนิคท้ังหมดถือเป	นกรรมสิทธิ์ของสถาบันอาหาร  
ติดตDอสอบถามเพ่ิมเติมได�ท่ี 
 ผู!ประสานงานโครงการ คุณธราธิป แววศรี   

แผนกฝ:กอบรม ฝCายฝ:กอบรมเพ่ืออุตสาหกรรมอาหาร สถาบันอาหาร  
 โทรศัพท4 0-2886-8088 ต�อ 2212  Email : taratip@nfi.or.th  
ย่ืนข�อเสนองานได�ท่ี 
 นางสาวอินตราณี เจริญรุ�งเรืองดี 

แผนกจัดซ้ือ ฝCายบริหารงานองค4กร สถาบันอาหาร  
เลขท่ี 2008 ซอยอรุณอมรินทร4 36 ถนนอรุณอมรินทร4 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700  
โทร. 0-2886-8088 ต�อ 1100 โทรสาร 0-2886-8106 
สามารถย่ืนข�อเสนอได�ตั้งแตDวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ภายใน 16.00 น. 

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

 



 

 

(รDาง) กําหนดการเดินทาง Foodex Expo and Factories Visit in Japan 2017 
ณ ประเทศญี่ปุ�น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)  

 
Day 1 : กทม 

20.30 น. คณะเดินทาง พร!อมกันท่ีท�าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู!โดยสารขาออก 
ระหว�างประเทศ ชั้น 4  

Day 2 : ฟุกุโอกะ 
01.00 น. เดินทางออกจากประเทศไทย TG 648 
08.00 น. เดินทางถึง ฟุกุโอกะ ประเทศญ่ีปุCน 

 (บริการอาหารเช!า ณ ภัตตาคาร หรือ แบบเบ็นโตwะบนรถ) (ม้ือท่ี 1) 
10.00-12.00 น. ศึกษาดูงานโรงงานท่ี 1 
12.00-13.00 น. (บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ แบบเบ็นโตwะบนรถ) (ม้ือท่ี 2) 
14.00-16.00 น. ศึกษาดูงานโรงงานท่ี 2 
17.00-18.00 น. (บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร) (ม้ือท่ี 3) 

20.00 น. ท่ีพัก : โรงแรม...................... หรือระดับเดียวกัน (ระดับ Deluxe โรงแรมระดับ 4 ดาว) 
Day 3 : ฟุกุโอกะ 

 (บริการอาหารเช!า ณ โรงแรมท่ีพัก) 
10.00-12.00 น. ศึกษาดูงานโรงงานท่ี 3 
12.00-13.00 น. (บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ แบบเบ็นโตwะบนรถ) (ม้ือท่ี 4) 
14.00-16.00 น. ศึกษาดูงานโรงงานท่ี 4 
17.00-18.00 น. (บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร) (ม้ือท่ี 5) 

20.00 น. ท่ีพัก : โรงแรม...................... หรือระดับเดียวกัน (ระดับ Deluxe โรงแรมระดับ 4 ดาว) 
Day 4 : ฟุกุโอกะ-โตเกียว 
 (บริการอาหารเช!า ณ โรงแรมท่ีพัก) 

7.00 น. คณะเดินทางออกจากโรงแรมสู�สนามบินนานาชาติ ฟุกุโอกะ 
9.00 น. ออกเดินทางสู�สนามบิน ฮาเนดะ 

10.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน ฮาเนดะ โตเกียว 
12.00-13.00 น. (บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร) (ม้ือท่ี 6) 

14.00 น. นําคณะสู�ท่ีพัก : โรงแรม..................  หรือระดับเดียวกัน (ระดับ Deluxe โรงแรมระดับ 4 ดาว) 
15.00-19.00 น. นําเสนอสถานท่ีท�องเท่ียว หรือ อิสระ-ช!อปป@yง 

19.00 น. (บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร) (ม้ือท่ี 7) 
 
 
 

 
 
 

*หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโดยสถาบันอาหารและเท่ียวบินสามารถเปล่ียนแปลงได# 

 



 

 

(รDาง) กําหนดการเดินทาง Foodex Expo and Factories Visit in Japan 2017 
ณ ประเทศญี่ปุ�น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว)  

 
Day 5 : โตเกียว 

 (บริการอาหารเช!า ณ โรงแรมท่ีพัก) 
08.30 น. นําคณะเดินทาง Makuhari Messe Convention Hall ชมงาน Foodex Japan 2017 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
13.00-17.00 น. Foodex Japan 2017 

19.00 น. (บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร) (ม้ือท่ี 8) 
20.00 น. ท่ีพัก : โรงแรม...................... หรือระดับเดียวกัน (ระดับ Deluxe โรงแรมระดับ 4 ดาว) 

 
Day 6 เสนอ 2 แบบ ดังนี ้ 
 
แบบท่ี 1 
Day 6 : โตเกียว-กทม 

 (บริการอาหารเช!า ณ โรงแรมท่ีพัก) 
08.30 น. นําคณะเดินทาง Makuhari Messe Convention Hall ชมงาน Foodex Japan 2017 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
15.30 น. เดินทางสู�สนามบิน นาริตะ 
17.30 น. ออกเดินทางสู�กรุงเทพฯ TG 677 
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

แบบท่ี 2 
Day 6-7 : โตเกียว-กทม 

 (บริการอาหารเช!า ณ โรงแรมท่ีพัก) 
08.30 น. นําคณะเดินทาง Makuhari Messe Convention Hall ชมงาน Foodex Japan 2017 

12.00-13.00 น. อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย 
17.00 -20.30น. (บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร) (ม้ือท่ี 9) 

21.30 น. เดินทางสู�สนามบิน ฮาเนดะ 
00.20 น. วันท่ี 11 มีนาคม 60 ออกเดินทางสู�กรุงเทพฯ TG 661 
05.25 น. วันท่ี 11 มีนาคม 60 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 
 

 

 

 

*หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงโดยสถาบันอาหารและเท่ียวบินสามารถเปล่ียนแปลงได# 

 



 

 

ข้ันตอนการดําเนินการ 
งานจ�างเหมาบริการจัดการ ณ ประเทศญ่ีปุ�น (ฟุกุโอกะ-โตเกียว) 
สําหรับ Foodex Expo and Factories Visit in Japan 2017 

Foodex Japan 2017 The 42nd International Food and Beverage Exhibition 
ระหวDางวันท่ี  5 -11 มีนาคม 2560 

 

 ผู�วDาจ�างสDง TOR ให�ผู�รับจ�างเสนอราคา  
      
 ผู�รับจ�างเสนอแผนการดําเนินงานและราคา 

ภายในเวลาที่กําหนด 
 

      
 ผู�วDาจ�างทําการเป_ดซองสอบราคา  
      
 ผู�วDาจ�างแจ�งผลการสอบราคา  
      
 ผู�วDาจ�างประชาสัมพันธLและหาลูกค�า  
      
 ผู�วDาจ�างและผู�รับจ�างลงนามสัญญาวDาจ�าง  
      
 ผู�รับจ�างเสนอแผนการดําเนินการงาน (เบิกจDาย 40%)  
      
 ผู�รับจ�างดําเนินการจัดงาน  
      
 ผู�รับจ�างสDงมอบงาน (เบิกจDาย 60 %)  
      

 

 


