
 

 

เงือ่นไขการเสนอโครงการพฒันาทีด่นิในบรเิวณท่าเทยีบเรอืประมงภเูกต็ 
ต าบลรษัฎา อ าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ 

---------------------------------------- 
       ด้วยองค์การสะพานปลา รฐัวสิาหกิจสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มภีารกิจหลกัในการ
ใหบ้รกิารดา้นตลาดกลางสนิคา้สตัวน์ ้า ท่าเทยีบเรอืประมง ตลอดจนควบคุมและอ านวยบรกิารในดา้นกจิการแพ
ปลา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวขอ้ง ส านักงานใหญ่ตัง้อยู่เลขที ่149 ถนนเจรญิกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร  มหีน่วยงานเปิดให้บรกิารประกอบด้วยสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทยีบเรอืประมง 13 แห่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจงัหวดัชายทะเลในภาคใต้และภาคตะวนัออก รวมถึงท่าเทยีบเรอืประมงภูเก็ต 
บรเิวณเกาะสิเหร่ ถนนศรสีุทัศน์ อ าเภอเมืองภูเก็ต จงัหวัดภูเก็ต บนที่ดิน 371 ไร่ ซึ่งได้รบัอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากกรมป่าไม้เป็นระยะเวลา 30 ปี (30 กรกฎาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2585) ประสงค์ให้เอกชน
เสนอโครงการพฒันาทีด่นิบางส่วนของท่าเทยีบเรอืประมงภูเกต็ (ตามแผนทีส่งัเขปแนบทา้ย) โดยมรีายละเอยีด
วธิยีืน่ซองเสนอโครงการและเงนิค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามเงือ่นไขในการประมลูดงัต่อไปนี้ 

1. ลกัษณะโครงการ 

  เป็นการเสนอโครงการลงทุนพฒันาพื้นที่ส่วนหนึ่งในบรเิวณท่าเทยีบเรอืประมงภูเก็ต ตัง้อยู่รมิ
ถนน  ศรสีุทศัน์ ใกลท้างเขา้ท่าเทยีบเรอืประมงภูเกต็ เนื้อที่ประมาณ 185 ไร่ ตามที่แสดงขอบเขตไวใ้นแผนผงั
แนบทา้ย โดยแบ่งพืน้ทีพ่ฒันาเป็น 2 แปลง ดงันี้ 
  แปลงที ่1 เนื้อทีป่ระมาณ 100 ไร่ 
  แปลงที ่2 เนื้อทีป่ระมาณ 85 ไร ่

ทัง้นี้ เป็นการพฒันาทีด่นิในอตัรารอ้ยละ 60 ในพื้นทีข่องแต่ละแปลง ส่วนที่เหลอืใหจ้ดัการดูแล
รกัษาสภาพป่าใหม้คีวามสมบรูณ์ และไมก่ระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

โครงการทีเ่สนอจะต้องเป็นโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัภารกจิขององคก์ารสะพานปลา ซึง่ผูล้งทุนมี
สทิธ ิ ในการบรหิารจดัการโครงการเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัการลงทุน และเสนอค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ให้กบัองค์การสะพานปลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกนั โดยอาจเสนอเพยีงแปลงใดแปลงหนึ่งหรอืทัง้สอง
แปลงกไ็ด ้

2. คณุสมบติัของผูเ้ข้าย่ืนซองเสนอโครงการ 

 2.1 เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมทีุนจดทะเบยีนไม่ต ่ากว่า 50,000,000 บาท (ห้าสบิล้าน
บาทถ้วน) โดยทุนจดทะเบยีนดงักล่าว จะต้องเป็นทุนจดทะเบยีนทีไ่ด้ช าระแลว้ กรณีกจิการร่วมคา้เป็นการร่วม
ทุนธุรกจิของธุรกจิมมีลูค่าทุนจดทะเบยีนรวมกนัต ่ากว่า 50,000,000 บาท (หา้สบิลา้นบาทถว้น) โดยกรณผีูเ้สนอ
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การลงทุนต้องการเสนอในรปูแบบกจิการร่วมคา้จะต้องยื่นเอกสารและหลกัฐานแสดงความจ านงเป็นกจิการร่วม
คา้แนบมาดว้ย 
  2.2 จะตอ้งไม่เป็นผูไ้มเ่คยทิง้งานก่อสรา้งของทางราชการ ตามหนงัสอืแจง้เวยีนรายชื่อผูท้ิง้งาน
ของคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ กรมบญัชกีลาง มาก่อนจงึจะมสีทิธไิดร้บัการพจิารณา 

2.3 ต้องเป็นนิตบิุคคลที่มสีถานะการเงนิที่ม ัน่คง และมคีวามสามารถที่จะด าเนินการโครงการ       
ให้ส าเรจ็ตามเป้าหมายได้ โดยยื่นผลงานที่ประสบความส าเรจ็ยอ้นหลงัไม่เกนิ 3 ปี นับจากวนัยื่นซองเสนอการ
ลงทุน หรอืประสบการณ์ในลกัษณะการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ อย่างน้อย 1 โครงการ โดยจะเป็นผลงานหรอื
ประสบการณ์ของบรษิทัใดบรษิทัหนึ่งทีเ่ขา้รว่มธุรกจิกไ็ด ้พรอ้มกบัเอกสารแสดงสถานะทางการเงนิต่อเจา้หน้าที่
องคก์ารสะพานปลา     ทีไ่ดร้บัมอบหมายอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงนิยอ้นหลงัไม่เกนิ 
3 ปี (ตามรอบระยะเวลาบญัช)ี นับจากวนัยื่นซองเสนอการลงทุน ทีผ่่านการตรวจรบัรองโดยผูต้รวจสอบบญัชใีน
คราวเดยีวกนั 
  2.4 ต้องไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธหิรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศาลไทยเวน้แต่รฐับาล
ของ  ผูเ้สนอโครงการจะไดม้คี าสัง่ใหส้ละเอกสทิธหิรอืความคุม้กนัเช่นว่านัน้ 

 2.5 ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เข้ายื่นซองเสนอโครงการรายอื่นที่ยื่นประมูล                        
ณ วนัประกาศเชญิชวนหรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการยืน่ซอง
เสนอโครงการครัง้นี้ โดยองค์การสะพานปลาจะยดึถอืวธิกีารพจิารณาตามระเบยีบองค์การสะพานปลาว่าด้วย
การพสัดุ   พ.ศ. 2560 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิโดยอนุโลม 

3. การติดต่อขอซ้ือเอกสาร ผงัรปูท่ีดินและการย่ืนซองเสนอโครงการ 

 3.1 ผู้เข้ายื่นซองเสนอโครงการต้องซื้อผงัรูปที่ดนิ เงื่อนไขการเข้ายื่นซองเสนอโครงการ และ
แบบพมิพอ์ื่น ๆ ทีใ่ชใ้นการยื่นซองเสนอโครงการกบัใบเสนอราคาค่าธรรมเนียมแรกเขา้ รวมทัง้หมดในราคาชุด
ละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ ส านักงานองค์การสะพานปลา ถนนเจรญิกรุง 58 แขวงยานนาวา 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตัง้แต่วนัที่........................................ ถึงวนัที่.......................................(เว้น
วนัหยดุราชการ) ตัง้แต่เวลา 09.00 นาฬกิา ถงึ 15.00 นาฬกิา  

ส าหรบัเงนิค่าซือ้เอกสารดงักล่าว องคก์ารสะพานปลาจะไมค่นืใหไ้มว่่ากรณใีด ๆ  
   3.2 ผู้เขา้เสนอโครงการต้องไปยื่นซองเสนอโครงการด้วยตนเองโดยแสดงหลกัฐานว่าเป็นผู้มี

อ านาจกระท าแทนนิติบุคคล ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นซองเสนอโครงการด้วยตนเองได้ จะต้องมหีนังสอืมอบ
อ านาจของผู้เสนอโครงการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนในการยื่นซองเสนอโครงการ และท าการเจรจาตกลงในเงื่อนไข
รายละเอยีดต่าง ๆ แทน   ผู้เสนอโครงการได้ทุกอย่าง และมผีลผูกพนัเสมอืนว่าผู้เสนอโครงการได้กระท าด้วย
ตนเอง และให้ผู้รบัมอบอ านาจน าบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจไปแสดงต่อ
คณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอโครงการ พรอ้มทัง้น าต้นฉบบัหนังสอืมอบอ านาจไปไว้ต่อคณะกรรมการฯ 
ดว้ย 

4.ก าหนดเวลารบัฟังค าช้ีแจงและดสูถานท่ีบริเวณท่ีจะพฒันา 
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 4.1  ผู้เข้าเสนอโครงการหรือตัวแทนที่มีหนังสือมอบอ านาจจะต้องไปฟังค าชี้แจงของ
คณะกรรมการซึง่องคก์ารสะพานปลาแต่งตัง้ใหม้หีน้าทีช่ีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัเงือ่นไขการเสนอโครงการและดู
สภาพพื้นที่โครงการ ณ ส านักงานท่าเทยีบเรอืประมงภูเก็ต ในวนัที่ ...........................................เวลา 09.30 – 
12.00 นาฬิกา และลงชื่อไว้เป็นหลกัฐานต่อคณะกรรมการดงักล่าว โดยองค์การสะพานปลาจะได้จดัให้มกีาร
น าไปดสูถานทีด่ าเนินการตามโครงการ ในวนัเดยีวกนัน้ีดว้ย 

 4.2  ในกรณีทีผู่เ้สนอโครงการหรอืตวัแทนไมไ่ดไ้ปฟังค าชีแ้จงและดสูถานทีต่ามขอ้ 4.1 จะถอืว่า              
ผูเ้สนอโครงการไดร้บัทราบรายละเอยีดเงือ่นไขการเสนอโครงการ และสภาพพืน้ทีข่องทีต่ ัง้โครงการแลว้ 

 

 

5. การเสนอโครงการ 

5.1 ผู้เสนอโครงการต้องเสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นค่าได้สทิธใินการเขา้ท าประโยชน์ ซึ่ง
จ่ายครัง้เดยีวในวนัท าสญัญาใหอ้งค์การสะพานปลา ตามแบบใบเสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้ขององคก์ารสะพาน
ปลารายละเอยีดดงันี้  

แปลงท่ี 1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ต ่ากว่า 57,600,000.00 บาท (ห้าสิบเจด็ล้านหกแสน
บาทถ้วน) 

แปลงท่ี 2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไม่ต า่กว่า 48,000,000.00 บาท (ส่ีสิบแปดล้านบาทถ้วน) 

  5.2 ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคบั หรอื
กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคาร ตลอดจนกฎหมายด้านสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การออกแบบที่สอดคลอ้ง
กบัศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิน่อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ี รวมทัง้ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขของ
ประกาศกรมป่าไมเ้รื่องการก าหนดบรเิวณพืน้ทีใ่หส้่วนราชการหรอืองคก์ารของรฐัเขา้ใชป้ระโยชน์ภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาต ิฉบบัที ่23/2555 ลงวนัที ่30 กรกฎาคม 2555 ใหอ้งคก์ารสะพานปลาพจิารณาและต้องมเีอกสาร
แสดงรายละเอยีดดงันี้  

   1) ประเภท ลกัษณะ และขนาดของอาคารสิง่ปลกูสรา้งต่าง ๆ ตลอดจนการใชป้ระโยชน์ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินการตามโครงการทัง้หมด 

  2) ประมาณการมลูค่าโครงการ แปลงที่ 1 ( 100 ไร่ ) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท  แปลงที ่
2             ( 85 ไร่) ไม่น้อยกว่า 250 ล้านบาท และระยะเวลาการก่อสร้างอาคารแต่ละประเภทโดยแยก
รายละเอยีดสิง่ปลกูสรา้งและวสัดุอุปกรณ์แต่ละรายการ 

  3)  แผนธุรกิจในการบรหิารโครงการ ประมาณการรายได้และรายจ่ายในการบริหาร
โครงการ  โดยมรีายละเอยีดที่แสดงถงึผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการและรายละเอยีดในรปูแบบกระแสเงนิ
สด (CASH FLOW) แหล่งทีม่าของเงนิทุน ตลอดจนแผนการตลาด 
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  4)  ฐานะและความสามารถในเชงิธุรกจิ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ขา้ประมลูการจดัรปู
องคก์รการบรหิารงานบุคคลรวมถงึผลงานและประสบการณ์ของคณะผูบ้รหิารทีเ่กีย่วข้องกบัโครกงารทีเ่สนอ 
  5) แบบรา่งทางสถาปัตยกรรมประกอบดว้ย 
   (1) แผนผงับรเิวณที่ดนิแสดงต าแหน่งอาคารและภูมสิถาปัตย์ (Land Scape) มาตรา
ส่วน 
                                    1:500  
   (2) แผนผงัพืน้ทีแ่สดงการใชป้ระโยชน์ทุกชัน้ มาตราส่วน 1:200 
   (3) แบบรปูดา้นอยา่งน้อย 2 ดา้นมาตราส่วน 1:200 
   (4) แบบรปูตดัตามขวางและตามยาว อยา่งน้อย 2 รปู มาตราส่วน 1:200 
   (5) แผนการติดตัง้สาธารณูปโภคและการวางแผนแก้ไขระยะยาว เช่น การไฟฟ้า 
ประปา  
                                    ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบบ าบดัน ้าเสยี และสิง่ปฏกิูล เป็นตน้  
   (6) รายละเอยีดประกอบแผนผงัโครงการ 1 ชุด 
   (7) ผงัระบบการจราจรภายในบรเิวณและส่วนทีเ่ชื่อมต่อกบัถนนสาธารณะ 
   (8) ระยะเวลาก่อสรา้งที่จะเสรจ็สมบูรณ์ทัง้โครงการต้องไม่เกนิ 24 เดอืน นับแต่วนัปัก
ผงั 
                                    อาคารเป็นตน้ 
 6) หนังสอืรบัรองของส านักงานทะเบยีนหุน้ส่วนบรษิทั กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวง
พาณชิย ์หรอืส านกังานพาณชิยจ์งัหวดั ซึง่ออกใหใ้นปีที่มกีารประมลู 
 7) ใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ของกรมสรรพากร หรอืส านกังานสรรพากรพืน้ที่  
 8) ใบเสรจ็รบัเงนิทีแ่สดงว่าผูเ้ขา้ประมลูเป็นผูซ้ือ้เอกสารเสนอโครงการจากองคก์ารสะพาน
ปลา 
 9) รายละเอยีดอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

  ในกรณีที่เอกสารดงักล่าวข้างต้นเป็นภาพถ่ายผู้เขา้ประมูลจะต้องลงนามรบัรองความถูกต้อง
ของภาพถ่ายเอกสารนัน้ดว้ย และหากองคก์ารสะพานปลาประสงคจ์ะขอดูต้นฉบบัเอกสารเหล่านัน้เมื่อใดจะต้อง
สามารถน ามาใหด้ไูดท้นัท ี

  5.3 เอกสารตามขอ้ 5.1 จะตอ้งด าเนินการดงันี้ 

        1) ท าเป็นภาษาไทย 

  2) ขอ้ความในการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้จะต้องเป็นตวัพมิพ์ (ยกเวน้ลายมอืชื่อ) หรอื
หากจะใช้ตวัเขยีนจะต้องเป็นลายมอืซึ่งเขยีนโดยหมกึสเีดยีวกนัและผู้เขยีนคนเดยีวกนัตลอดทัง้ฉบบั (ยกเว้น
ลายมอืชื่อ) 
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 3) จ านวนเงนิในการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้จะต้องเป็นตวัเลขและตวัหนังสอืโดยไม่มี
รอยขูดลบ ขดีฆ่า ตกเติม หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้าตวัเลขและตวัหนังสอืไม่ตรงกนัใหถ้อืตวัหนังสอืเป็นส าคญั 
ส าหรบัรายละเอยีดอื่นใดนอกจากจ านวนเงนิ หากมรีอยขูดลบ ขดีฆ่า ตกเติม หรอืแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ เสนอ
โครงการหรอืตวัแทนจะต้องลงชื่อก ากบัรายดงักล่าวพรอ้มทัง้ประทบัตรา (ถ้าม)ี ไวเ้ป็นส าคญั แต่รอยขดูลบ ขดี
ฆา่ ตกเตมิ หรอืแกไ้ขเปลีย่นแปลงในกรณีนี้จะตอ้งกระท าก่อนยืน่ซองเสนอโครงการ 

6. การย่ืนซองเสนอโครงการ 

 6.1 ผู้เสนอโครงการต้องไปยื่นซองเสนอโครงการด้วยตนเอง โดยแสดงหลกัฐานว่าเป็นผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิตบิุคคล ในกรณีทีไ่ม่สามรถยื่นซองเสนอโครงการไดด้้วยตนเอง จะต้องมหีนังสอืของผู้
มอบอ านาจของผู้เสนอโครงการแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนในการยื่นซองเสนอโครงการ และท าการเจรจาตกลงใน
เงื่อนไขรายละเอยีดต่างๆ แทนผู้เสนอโครงการไดทุ้กอย่าง  และมผีลผูกพนัเสมอืนว่าผู้เสนอโครงการไดก้ระท า
ดว้ยตนเอง และใหผู้ร้บัมอบอ านาจน าบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ พรอ้มทัง้น า
ตน้ฉบบัหนงัสอืมอบอ านาจไปแสดงต่อคณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอโครงการทีอ่งคก์ารสะพานปลาแต่งตัง้ 

 6.2  ผู้เสนอโครงการจะต้องยื่นซองเสนอโครงการต่อคณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอ
โครงการทีอ่งคก์ารสะพานปลาแต่งตัง้ ดงันี้ 

       6.2.1 ซองเสนอเงนิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้ 5.1 
       6.2.2 ซองเสนอโครงการพฒันาทีด่นิใหอ้งคก์ารสะพานปลาพรอ้มเอกสารตามขอ้ 5.2 

 6.3 ซองเสนอโครงการต้องผนึกให้เรยีบร้อยก่อนยื่นต่อคณะกรรมการและผู้เสนอโครงการ
จะตอ้งจดัท าบญัชรีายการเอกสารทีไ่ดย้ื่นแนบไวน้อกซองแต่ละซองดว้ย 

 6.4 ซองเสนอโครงการที่คณะกรรมการ ฯ ลงทะเบยีนรบัซองแล้ว ผู้เสนอโครงการจะถอนคนื
หรอืขอยกเลกิมไิด ้

 6.5 ผูย้ ืน่ซองเสนอโครงการจะตอ้งอยูด่กูารเปิดซองของคณะกรรมการฯ และลงลายมอืชื่อไว้เป็น
หลกัฐานด้วย หากผู้เสนอโครงการไม่อยู่ดูการเปิดซองและลงลายมอืชื่อดงักล่าว จะถือว่าผู้ เสนอโครงการได้
รบัทราบผลการเสนอโครงการแลว้ 

7. หลกัประกนัซอง 

  ผูเ้ขา้ยืน่ซองเสนอโครงการจะตอ้งวางหลกัประกนัซองดงันี้ 
  แปลงที ่1 จ านวน 5,760,000.00 บาท (หา้ลา้นเจด็แสนหกหมืน่บาทถว้น) 
  แปลงที ่2 จ านวน 4,800,000.00 บาท (สีล่า้นแปดแสนบาทถว้น) 

โดยน าไปยื่นต่อคณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอโครงการ พร้อมกับการยื่นซองเสนอ
โครงการ โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 
  (1)  เงนิสด 
  (2)  หนังสอืค ้าประกนัธนาคารภายในประเทศ โดยมรีะยะเวลาการค ้าประกนัถงึวนัที่องค์การ            
สะพานปลาลงนามในสญัญา หรอืขอ้ตกลงกบัผูเ้สนอโครงการไดแ้ลว้ 
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  ถ้าผู้เสนอโครงการถอนหรอืแก้ไขเปลีย่นแปลงการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้ องค์การสะพาน
ปลาจะรบิหลกัประกนัซองโดยผูเ้สนอโครงการไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 
  องค์การสะพานปลาจะคืนหลกัประกันซองให้แก่ผู้ เสนอโครงการภายใน 15 วนั นับแต่วนัที่
คณะกรรมการพจิารณาผลไดพ้จิารณาคดัเลอืกผู้เสนอโครงการรายที่เสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้สงูสุด 3 รายไว้
แลว้ 
  และส าหรบัผู้เสนอโครงการที่ไดร้บัการคดัเลอืกไว้ในวรรคก่อน แต่ไม่ไดเ้ป็นผู้ได้รบัสทิธ ิจะคนื
หลกัประกนัซองให้ต่อเมื่อองค์การสะพานปลาไดท้ าสญัญาหรอืขอ้ตกลงกบัผู้เสนอโครงการทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก
แลว้ 
  องคก์ารสะพานปลาจะคนืหลกัประกนัซองของผู้ไดร้บัสทิธหิลงัจากผูไ้ดร้บัสทิธไิดท้ าสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงกบัองคก์ารสะพานปลาแลว้ 

8. ก าหนดวนั เวลา เปิดการรบัซอง ปิดการรบัซองและเปิดซองเสนอโครงการ 

  ผู้เสนอโครงการจะต้องยื่นซองเสนอโครงการต่อคณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอโครงการ                    
ณ ส านักงานองคก์ารสะพานปลา กรุงเทพ ในวนัที่................................................. ตัง้แต่เวลา 09.00 นาฬิกา                  
ถงึ 11.00 นาฬกิา และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองเสนอโครงการในวนัเดยีวกนั เวลา 11.00 นาฬกิา เป็นตน้ไป 
  คณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอโครงการจะเปิดซองเสนอโครงการและอ่านแจง้รายละเอยีด
หรอืรายการทีเ่สนอ พรอ้มบญัชรีายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ของผูเ้สนอโครงการทุกรายโดยเปิดเผยตามเวลา
และสถานที่ทีก่ าหนด และคณะกรรมการฯ ทุกคนจะลงลายมอืชื่อก ากบัไวใ้นเอกสารทุกแผ่นแลว้จดรายละเอยีด
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ไวใ้นบญัชเีปรยีบเทยีบ 
  เมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้ว คณะกรรมการรบัและเปิดซองเสนอโครงการจะส่งมอบ
เอกสารหลกัฐานทัง้หมดพรอ้มดว้ยบนัทกึรายงานการด าเนินการต่อคณะกรรมการพจิารณาผลโดยเรว็ 

9. วิธีพิจารณาคดัเลือก 

  คณะกรรมการพจิารณาผลจะพจิารณาคดัเลอืกผู้เสนอโครงการจากหลกัเกณฑอ์นัมสีาระส าคญั
ดงัต่อไปนี้ 

  (1)  ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ที่ผู้เสนอโครงการได้ยื่นไว ้หากพบว่าเป็นหลกัฐานทีไ่ม่
ถูกตอ้ง หรอืคลาดเคลื่อน และหรอืไมเ่ป็นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการพจิารณาผลจะไม่พจิารณาขอ้เสนอของผู้
เสนอโครงการรายนัน้ 

 

  (2)  คณะกรรมการพจิารณาผลจะพจิารณาซองเสนอเงนิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ และซองเสนอ
โครงการพฒันาทีด่นิใหอ้งคก์ารสะพานปลาตามขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 พรอ้มกนั 
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  (3)  ในการพจิารณาตดัสนิคณะกรรมการพจิารณาผลมไิดพ้จิารณาผลประโยชน์ในรปูตวัเงนิแต่
เพยีงอย่างเดยีว แต่จะพจิารณาผลประโยชน์ตอบแทนที่องค์การสะพานปลาจะได้รบัตามข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 
ประกอบกนัไป ดงันี้ 

        (3.1) ใหค้ะแนนค่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามขอ้ 6.2.1 รอ้ยละ 40 

        (3.2)  ให้คะแนนมูลค่าโครงการตามข้อ 6.2.2 และให้คะแนนคุณภาพของโครงการ 
สิง่ก่อสรา้งต่าง ๆ รวมทัง้รายละเอยีดอื่น ๆ รอ้ยละ 60 ดงันี้   

   -  รูปแบบโครงการ ซึ่งประกอบด้วยลกัษณะของอาคารสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ตลอดจน
มูลค่าอาคารและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่จะด าเนินโครงการทัง้หมดให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ที่องค์การ
สะพานปลาก าหนดรอ้ยละ 15 

   -  ประมาณการรายไดแ้ละรายจ่ายทีเ่ป็นไปไดใ้นการบรหิารโครงการ โดยมรีายละเอยีด
ที่แสดงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการ และรายละเอยีดในรูปกระแสเงนิสดหมุนเวยีน  (CASH FLOW) 
แหล่งทีม่าของเงนิทุนและแผนการตลาดรอ้ยละ 30  

   -  ฐานะ ความสามารถในเชงิธุรกจิ  รวมทัง้ผลงานและประสบการณ์ของคณะผูบ้รหิารที่
เกีย่วขอ้งกบัโครงการทีน่ าเสนอรอ้ยละ 15 

10. ข้อสงวนสิทธ์ิ 

           องค์การสะพานปลาทรงไว้ซึ่งสทิธิท์ี่จะเลอืกผู้เสนอโครงการรายหนึ่งรายใดให้เป็นผู้ได้รบัสทิธิ
โดยไม่จ าเป็นต้องเลอืกผู้เสนอค่าธรรมเนียมแรกเขา้หรอืมูลค่าโครงการสูงสุดเสมอไป รวมทัง้มอี านาจพจิารณา
ยกเลกิการเสนอโครงการหากมเีหตุซึ่งเชื่อได้ว่าการด าเนินการเสนอโครงการกระท าไปโดยไม่สุจรติ หรอืมกีาร
สมยอมกันในการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือมีผู้เสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้ามาเพียงรายเดียวหรือ
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ที่ผู้เสนอโครงการเสนอมานัน้ยงัไม่เหมาะสมกบัมูลค่าของที่ดนิ หรอืเหตุอื่นใดตามที่ทาง
องคก์ารสะพานปลาเหน็สมควรเพื่อประโยชน์ขององคก์ารสะพานปลา 
           กรณีทีม่ผีูเ้สนอโครงการเพยีงรายเดยีว ถ้าทางองค์การสะพานปลาเหน็ว่ามเีหตุผลสมควรจะไม่
ยกเลกิการเสนอโครงการกไ็ด ้
           หลงัจากการเสนอโครงการแลว้ แต่ยงัไมไ่ดท้ าสญัญา หรอืตกลงกบัผู้เสนอโครงการรายใด ถ้ามี
ความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การสะพานปลา เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัในรายละเอยีดหรอื
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศเสนอโครงการ ซึ่งท าให้เกดิความได้เปรยีบเสยีเปรยีบระหว่างผู้เสนอโครงการ
ดว้ยกนัทางองคก์ารสะพานปลาสงวนสทิธทิีจ่ะพจิารณายกเลกิการเสนอโครงการครัง้นี้ 
           ทัง้นี้การยกเลิกการเสนอโครงการดังกล่าวข้างต้น ผู้เสนอโครงการไม่มีสิทธิที่จะเรยีกร้อง
ค่าเสยีหาย ใด ๆ ทัง้สิน้กบัองคก์ารสะพานปลา 
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11. หน้าท่ีผูเ้สนอโครงการและผูไ้ด้รบัสิทธิ 

  11.1 หากไม่มปัีญหาอุปสรรคและขอ้ขดัขอ้งอื่นใดองคก์ารสะพานปลาจะแจง้ให้ผูไ้ด้รบัสทิธเิป็น
ผูไ้ดส้ทิธพิฒันาทีด่นิบรเิวณท่าเทยีบเรอืประมงภเูกต็ทราบภายใน 15 วนั นบัจากวนัเปิดซองเสนอโครงการ  
  11.2  เมื่อองค์การสะพานปลาพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการรายใดเป็นผู้ได้รบัสิทธิ องค์การ      
สะพานปลาจะยดึหลกัประกนัซองไว้ โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงนิค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อ 5.1 และผู้
ไดร้บัสทิธจิะตอ้งน าเงนิค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนทีเ่หลอืมาช าระในวนัท าสญัญา 
  ถ้าผู้ได้รบัสิทธิไม่น าเงนิค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามวรรคแรก มาช าระภายในก าหนดเวลา
ดงักล่าว              ให้ถือว่าสละสทิธใินการพฒันาที่ดนิ และองค์การสะพานปลาจะรบิหลกัประกนัซอง หรอื
เรยีกรอ้งจากธนาคาร                ผูค้ ้าประกนัตามขอ้ 7. พรอ้มทัง้จะด าเนินการตามทีเ่หน็สมควรต่อไป 
  11 .3   ในก รณี ที่ พื้ น ที่ ที่ เสนอ โค รงการอยู่ ใน เขตพื้ นที่ ที่ คณ ะรัฐมนตรีก าหนด ให้
คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร พิจารณาให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รบัสิทธิจะต้องจดัท า
รายละเอยีดเกี่ยวกบัผลกระทบต่อสภาพการจราจรทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการใช้ประโยชน์ในที่ดนิดงักล่าว และ
แนวทางแกไ้ขต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
  11.4 ในกรณีที่พื้นที่ที่จะพฒันามผีู้ประกอบธุรกิจอยู่เดมิ ผู้ได้รบัสทิธจิะต้องรบัผดิชอบในการ
เจรจา และรบัภาระค่าชดเชย หรอืจดัหาสถานทีท่ดแทนใหก้บัคู่กรณตีามความเหมาะสม 
  11.5 ผูไ้ดร้บัสทิธมิหีน้าทีต่้องปฏบิตัติามเงือ่นไขการเสนอโครงการน้ีทุกประการ หากไม่ยนิยอม
ปฏบิตัิตามหรอืปฏบิตัผิดิเงื่อนไขการเสนอโครงการขอ้หนึ่งขอ้ใดก็ด ีองค์การสะพานปลามสีทิธยิกเลกิผลการ
พจิารณาใหเ้ป็นผูไ้ดร้บัสทิธ ิและด าเนินการตามเงื่อนไขทีก่ าหนด เช่น รบิเงนิค่าธรรมเนียมแรกเขา้ หลกัประกนั
ซอง หรอืเรยีกรอ้งจากผู้ค ้าประกนัตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนเงนิอื่นใดที่ผู้ได้รบัสทิธชิ าระต่อองค์การสะพาน
ปลาไวแลว้ในทนัท ีโดยผูไ้ดร้บัสทิธไิมม่สีทิธเิรยีกรอ้งค่าทดแทนหรอืค่าเสยีหายใด ๆ ทัง้สิน้ 
  11.6  นอกจากเงื่อนไขดงักล่าวขา้งต้น ผูไ้ด้รบัสทิธจิะต้องยนิยอมปฏบิตัติามเงื่อนไขในสญัญา 
และระเบยีบองคก์ารสะพานปลา และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทุกประการ 

12. การท าสญัญาและการด าเนินการก่อสร้าง 

  12.1 เมื่อองค์การสะพานปลาพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ เสนอโครงการรายใดเป็นผู้ได้รบัสิทธิ
ลงทุนโครงการพฒันาทีด่นิแลว้ ผูไ้ดร้บัสทิธติ้องท าสญัญาตามแบบสญัญาและรายการก่อสรา้งทีอ่งคก์ารสะพาน
ปลาก าหนดภายใน 30 วนั นับแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอืแจง้จากองคก์ารสะพานปลา โดยองคก์ารสะพานปลาจะแจง้
ใหผู้ไ้ดร้บัสทิธมิาท าสญัญา หลงัจากผูไ้ดร้บัสทิธดิ าเนินการตามขอ้ 12.3 แลว้   

 12.2 ในวนัท าสญัญาผู้ได้รบัสทิธติ้องวางหลกัประกนัความเสยีหายอนัอาจจะเกดิขึ้นเนื่องจาก
การก่อสรา้งไม่ถูกต้องตามแบบแปลนรายการและเงื่อนไขในสญัญา หรอืเนื่องจากผูไ้ด้รบัสทิธปิฏบิตัผิดิสญัญา
ขอ้ใดขอ้หนึ่ง จ านวนรอ้ยละ 10 ของมูลค่าอาคารและองค์การสะพานปลาจะคนืหลกัประกนัดงักล่าวให้เมื่อครบ
ก าหนด 1 ปี นบัแต่วนัทีอ่งคก์ารสะพานปลาไดต้รวจรบัรองว่าไดก่้อสรา้งถูกตอ้งตามแบบแปลนทีเ่สนอไวแ้ลว้  
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  ส าหรบัชนิดของหลกัประกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้ 7.  
  12.3 ผูไ้ดร้บัสทิธพิฒันาทีด่นิใหอ้งคก์ารสะพานปลาจะต้องยื่นแบบแปลนการก่อสรา้งอาคารตาม
โครงการทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก พรอ้มเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งใหก้บัองคก์ารสะพานปลาภายใน 2 เดอืนนับแต่ไดร้บัแจง้
จากองค์การสะพานปลาว่าเป็นผู้ได้รบัสทิธิฯ์ ทัง้น้ี องค์การสะพานปลาจะท าการตรวจแบบแปลนอาคารให้แล้ว
เสรจ็ภายใน 1 เดอืน และจะแจง้ใหผู้้ไดร้บัสทิธิฯ น าแบบแปลนดงักล่าวพรอ้มเอกสารหลกัฐานไปยื่นขออนุญาต
ก่อสรา้งต่อ                  เจา้พนกังานเขต โดยผูไ้ดร้บัสทิธฯิ จะต้องช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตาม
อตัราที่องคก์ารสะพานปลาก าหนด และมหีน้าทีป่ระสานงาน และเร่งรดัให้เจา้พนักงานเขตตรวจพจิารณา และ
ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ยื่นค าขอและจะต้องป็นผู้ออก
ค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้า่ยอนัพงึมทีัง้สิน้                 เมือ่เจา้พนกังานเขตออกใบอนุญาตใหก่้อสรา้งอาคารแลว้
ให้แจ้งองค์การสะพานปลา และส่งหลกัฐานการได้รบัอนุญาตของเจา้พนักงานเขตให้แก่องค์การสะพานปลา
ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัไดร้บัอนุญาต 
  ในกรณีที่ผูไ้ด้รบัสทิธไิม่อาจเร่งรดัให้เจา้พนักงานเขตตรวจพจิารณาแบบแปลนอาคารและออก
ใบอนุญาตให้ก่อสรา้งอาคารใหแ้ล้วเสรจ็ภายในก าหนด ผู้ไดร้บัสทิธฯิ ต้องชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาต่อองคก์ารสะพานปลาภายใน 10 วนั ก่อนสิน้สุดก าหนดเวลาดงักล่าว 
  12.4  ผูไ้ด้รบัสทิธจิะต้องก่อสรา้งอาคารตามโครงการใหเ้สรจ็เรยีบรอ้ยภายใน 24 เดอืน นับแต่
วนัปักผงัอาคารเป็นต้นไป โดยต้องลงมอืก่อสรา้งอาคารภายในก าหนดเวลา 30 วนั นับตัง้แต่วนัทีเ่จา้หน้าทีข่อง
องคก์ารสะพานปลาไดท้ าการปักผงั ทัง้นี้ องคก์ารสะพานปลาจะส่งเจา้หน้าทีไ่ปท าการปักผงัภายใน 30 วนั นับ
แต่วนัลงนามในสญัญาเป็นต้นไป หากเริม่ลงมอืก่อสรา้งไม่ได้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ต้องแจง้ให้องค์การ
สะพานปลาทราบก่อนวนัครบก าหนด ถ้าไม่มเีหตุผลอนัสมควร องค์การสะพานปลาอาจบอกเลกิสญัญาและ
ด าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยผู้ได้รบัสิทธิไม่มสีิทธิเรยีกร้องค่า เสียหายหรอืค่าทดแทนใด ๆ จาก
องคก์ารสะพานปลา 
  12.5  ผู้ได้รบัสทิธติ้องเสยีค่าตอบแทนการใช้ที่ดนิตามผงัโครงการทัง้หมดในระหว่างก่อสร้าง
อาคารตามขอ้ 5.2 ในอตัราค่าตอบแทนที่ระบุไวใ้นขอ้ 13.1 นับตัง้แต่วนัลงนามในสญัญาเป็นต้นไปจนกว่าการ
ก่อสรา้งจะแล้วเสรจ็ โดยต้องก่อสรา้งให้แล้วเสรจ็ภายในเวลาที่ก าหนดตามขอ้ 12.4  หากก่อสรา้งไม่แลว้เสรจ็
ภายในเวลาทีก่ าหนดหรอืปฏบิตัผิดิเงือ่นไข หรอืสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด องคก์าร  สะพานปลามสีทิธบิอกเลกิสญัญา
และเมื่อบอกเลกิสญัญาแล้ว ให้บรรดาสิง่ก่อสรา้งทัง้หมดที่ก่อสรา้งแล้วเสรจ็หรอือยู่ในระหว่างก่อสรา้งตกเป็น
กรรมสทิธิข์ององคก์ารสะพานปลาทนัท ีโดยผูไ้ดร้บัสทิธ ิ ไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนใด ๆ จาก
องค์การสะพานปลา แต่ถ้าไม่บอกเลกิสญัญา ผู้ได้รบัสทิธติ้องเสยีค่าตอบแทนการใช้ที่ดนิเท่ากบัค่าตอบแทน
ตามขอ้ 13.1 ทัง้นี้ นบัแต่วนัทีล่่วงเลยก าหนดวนัแลว้เสรจ็จนถงึวนัทีผู่ท้ ีไ่ดร้บัสทิธ ิด าเนินการก่อสรา้งอาคารแลว้
เสรจ็สมบรูณ์ 
  อีกทัง้เงินใดๆ ก็ตามที่ผู้ได้รบัสิทธิได้ช าระหรือส่งมอบให้แก่องค์การสะพานปลา                        
อนัเน่ืองมาจากสญัญานี้แลว้นัน้ ผูไ้ดส้ทิธจิะไมเ่รยีกรอ้งคนืทัง้สิน้ 
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  หากองค์การสะพานปลาเห็นว่าผู้ได้รบัสทิธไิม่อาจปฏิบตัิตามสญัญาตามวรรคแรกต่อไปได ้
องค์การสะพานปลามสีทิธบิอกเลกิสญัญาและใช้สทิธติามวรรคแรก นอกเหนือจากการเรยีกค่าตอบแทนการใช้
ทีด่นิเท่ากบัค่าตอบแทนตามขอ้ 13.1 จนถงึวนับอกเลกิสญัญาดว้ย และหากเกดิความเสยีหายใด ๆ แก่องคก์าร
สะพานปลา                  ผูไ้ดร้บัสทิธติอ้งชดใชใ้หแ้ก่องคก์ารสะพานปลาจนครบถว้น 
  12.6 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมแบบแปลนและรายการก่อสร้างอาคารตามโครงการ
นอกเหนือจากแบบแปลนและรายการก่อสรา้งตามขอ้ 12.3 ไม่ว่าในระหว่างสญัญาก่อสรา้งหรอืสญัญาเช่ากต็าม
จะต้องได้รบัอนุญาตจากองค์การสะพานปลาก่อน และจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขที่องค์การสะพานปลาก าหนด                  
ทุกประการ เวน้แต่คู่สญัญาจะไดม้กีารตกลงกนัเป็นอยา่งอื่น 
  12.7 ผูไ้ดร้บัสทิธติ้องเป็นผูอ้อกค่าสมัภาระ แรงงาน ค่าใชจ้่ายในการควบคุมงานก่อสรา้งอาคาร
ของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารตามเงื่อนไขในสญัญาก่อสร้างอาคาร ตลอดจนค่าธรรมเนียมและ
ค่าใชจ้า่ยอนัพงึม ี 
เนื่องในการเตรยีมการและด าเนินการก่อสรา้งอาคารจนกว่าจะก่อสรา้งอาคารแล้วเสรจ็ หากเป็นกรณีทีอ่งคก์าร             
สะพานปลาจะด าเนินการจา้งวศิวกรทีป่รกึษาใหเ้ป็นผูค้วบคุมการก่อสรา้งอาคารสิง่ปลกูสรา้ง ตลอดจนสิง่อ านวย
ความสะดวกทัง้มวล ผูไ้ดร้บัสทิธติอ้งรบัภาระออกค่าใชจ้า่ยแทนทัง้สิน้ 
  12.8 ในกรณีทีอ่งคก์ารสะพานปลาไม่ส่งมอบทีด่ินใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัสทิธภิายในก าหนดเวลา หรอืส่ง
มอบที่ดนิให้ได้ไม่ครบตามจ านวนเนื้อที่ที่ก าหนดในเงื่อนไขการเขา้ประมูลหรอืผู้ได้รบัสทิธไิม่สามารถก่อสรา้ง
อาคารไดต้ามแบบแปลนหรอืเงือ่นไขการประมลูเพราะเหตุสุดวสิยัหรอืเหตุใด ๆ อนัมไิดเ้กดิจากองคก์ารสะพาน
ปลาหรอืมกีารโอนสทิธใินทีด่นิ ผูไ้ดร้บัสทิธจิะฟ้องรอ้งเรยีกค่าเสยีหายหรอืค่าทดแทนใด ๆ จากองคก์ารสะพาน
ปลาไมไ่ด ้
  12.9 ในกรณีที่ที่ดนิแปลงที่เปิดประมูลมไิด้เป็นที่ว่างหรอืมผีู้ครอบครองหรอืผู้อยู่อาศยัเดมิ ผู้
ไดร้บัสทิธติ้องเป็นผูด้ าเนินการใหบุ้คคลดงักล่าวออกไปเสยีจากทีด่ินแปลงดงักล่าวโดยต้องเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้า่ยใน
การด าเนินการเองทัง้สิน้ 
  12.10 ในกรณีทีท่ี่ดนิแปลงที่เปิดประมลูมอีาคารสิง่ปลูกสรา้งของทางราชการ และ/หรอืมตี้นไม้              
ยนืต้นทัง้ประเภทธรรมดาหรอืประเภทไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ทางราชการจะรื้อถอนโดยวิธี
ประมูลขาย หากประมูลขายไม่เป็นผลส าเรจ็ ผู้ได้รบัสทิธจิะต้องรบัซื้อและรือ้ถอนสิง่ดงักล่าวออกไปจากที่ดนิ
ภายในก าหนด 60 วนั นบัแต่ไดร้บัแจง้จากทางราชการตามราคาและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีท่างราชการก าหนด 

13. การส่งมอบอาคาร การท าสญัญา และการช าระค่าตอบแทน 

 13.1 เมื่อก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการเสรจ็สมบูรณ์ องค์การสะพานปลาได้
ตรวจรบัรองว่าได้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนที่เสนอไว้แล้ว  ผู้ได้รบัสิทธิจะต้องไปท าสัญญาให้สิทธิใช้
ประโยชน์ที่ดนิ พรอ้มทัง้จดทะเบยีนการเช่าต่อพนักงานเจา้หน้าที่ตามวนัที่ทางองค์การสะพานปลานัดหมาย 
โดยมีก าหนดอายุการ               ให้สิทธิ 20 ปี นับตัง้แต่วนัลงนามในสัญญา และผู้ได้รบัสิทธิต์้องช าระ
ค่าตอบแทนระยะ 3 ปีแรก ปีละ                  2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ส าหรบั
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ทีด่นิแปลงที่ 1 และปีละ 2,400,000 บาท                 (สองลา้นสีแ่สนบา้นถ้วน) ส าหรบัทีด่นิแปลงที ่2 ส าหรบั
อตัราค่าตอบแทนในทุกช่วงระยะ 3 ปี ถดัไปใหช้ าระเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 15 ของอตัราค่าตอบแทนเดมิในระยะ 
3 ปีที่แล้วมา เศษของสบิบาทให้ปัดเป็นสิบบาท โดยต้องช าระค่าตอบแทนล่วงหน้าเป็นรายปี และเมื่อครบ
ก าหนดระยะเวลาการไดส้ทิธใิชป้ระโยชน์ทีด่นิ 20 ปีแลว้ ใหย้กกรรมสทิธิอ์าคารและสิง่ปลูกสรา้งต่าง ๆ ตกเป็น
ขององคก์ารสะพานปลา 

 13.2 ผู้ได้รบัสทิธติ้องเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนการได้สทิธิ ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ ค่า
ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิหรอืภาษอีื่นใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ หรอืเงนิอื่นใดตามกฎหมายที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจบุนั หรอืทีจ่ะใชบ้งัคบัในอนาคต ตลอดอายสุญัญาแทนทางองคก์ารสะพานปลาทัง้สิน้ 

14. การโอนสิทธิการได้สิทธิ และ การโอนสิทธิการก่อสร้าง 

  14.1 ผู้ได้รบัสทิธจิะโอนสทิธกิารได้สทิธใิห้บุคคลอื่นมไิด้ เว้นแต่กรณีการโอนสทิธกิารได้สทิธิ
เนื่องจากผู้ได้รบัสทิธผิดิสญัญาเงนิกู้จากการท าเงื่อนไขผูกพนัตามข้อ 16.1 หรอื 16.2 ให้แก่สถาบนัการเงนิ                  
ผูเ้ป็นเจา้หนี้ หรอืผู้ได้รบัความเหน็ชอบจากสถาบนัการเงนินัน้ หรอืกรณีที่องค์การสะพานปลาเหน็ว่ามเีหตุอนั
ควร              โดยจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมและปฏบิตัติามเงือ่นไขทีอ่งคก์ารสะพานปลาก าหนดไวทุ้กประการ 
  14.2 ผูไ้ดร้บัสทิธจิะโอนสทิธกิารก่อสรา้งใหบุ้คคลอื่นมไิด ้เวน้แต่กรณีการโอนสทิธกิารก่อสรา้ง
เนื่องจากผู้ได้รบัสทิธผิดิสญัญาเงนิกู้จากการท าเงื่อนไขผูกพนัตามขอ้ 16.1 ให้แก่สถาบนัการเงนิผู้เป็นเจา้หนี้ 
หรอื            ผู้ไดร้บัความเหน็ชอบจากสถาบนัการเงนินัน้ หรอืกรณีที่องคก์ารสะพานปลาเหน็ว่ามเีหตุอนัควร 
โดยจะต้องช าระค่าธรรมเนียมและปฏบิตัติามเงื่อนไขที่องค์การสะพานปลาก าหนดไวทุ้กประการ  กรณีตามข้อ 
14.2 หากผู้ได้รบัสทิธก่ิอสร้างอาคารไม่แล้วเสรจ็ตามโครงการ สถาบนัการเงนิผู้เป็นเจา้หนี้หรอืผู้ได้รบัความ
เหน็ชอบจากสถาบนัการเงนินัน้  หรอืผู้ไดร้บัสทิธฯิ จะต้องก่อสรา้งอาคาร และสิง่ปลูกสรา้งตามขอ้ 5.2 ให้แล้ว
เสรจ็บรบิรูณ์ 

15. การประกนัภยั 

  15.1 ผูไ้ด้รบัสทิธจิะต้องรบัผดิชอบต่ออุบตัิเหตุ หรอืภยนัตรายความเสยีหายใดๆ ที่เกดิขึน้จาก
อุบตัเิหตุหรอืงานก่อสรา้ง และรบัผดิชอบในเหตุเสยีหายอนัเกดิแก่ทรพัยส์นิส่วนตวัของเจา้หน้าที่หรอืผู้ที่ไดร้บั
มอบหมายหรอืบุคคลภายนอกซึง่อยู่ในบรเิวณทีก่่อสรา้ง โดยการกระท าของคนงาน ช่าง หรอืบรวิารของผูไ้ดร้บั
สทิธ ิตามแบบ “การประกนัความรบัผดิชอบของงานตามสญัญา” (Contract Work Insurance) ในราคาไม่ต ่าว่า
มลูค่างานก่อสรา้งตลอดระยะเวลาของสญัญา  

16. การขอน าสิทธิตามโครงการไปท าเง่ือนไขผกูพนักบัสถาบนัการเงิน  

  16.1 การขอน าสทิธกิารก่อสรา้งอาคารและสิง่ปลกูสรา้งตามโครงการไปท าเงื่อนไขผูกพนัในการ
กูเ้งนิหรอืเบกิเงนิเกนิบญัช ีจะกระท าไดต่้อเมือ่มกีารท าสญัญาก่อสรา้งอาคารยกกรรมสทิธิใ์หอ้งคก์ารสะพานปลา
ตามขอ้ 12.1 แลว้ และจะต้องไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากองคก์ารสะพานปลา และจะตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใน
การอนุญาตตามระเบยีบขององคก์ารสะพานปลา และเงื่อนไขขององคก์ารสะพานปลาทุกประการ 
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  16.2 การขอน าสทิธกิารได้สทิธใิช้ประโยชน์ที่ดนิไปท าเงื่อนไขผูกพนัในการกู้เงนิเกนิบญัชจีะ
กระท าได้ต่อเมื่อมกีารท าสญัญาเรยีบรอ้ยแลว้ และต้องได้รบัอนุญาตเป็นหนังสอืจากองค์การสะพานปลา ทัง้นี้ 
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมตามระเบยีบองค์การสะพานปลา และจะต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขขององค์การสะพาน
ปลาดว้ย 

17. หน้าท่ีของผูไ้ด้รบัสิทธิเม่ือครบก าหนดระยะเวลาการได้สิทธิ 

  เมือ่สญัญาระงบัหรอืเมื่อครบก าหนดระยะเวลาการไดส้ทิธ ิและองคก์ารสะพานปลามไิดพ้จิารณา
ต่อสญัญาให ้ผูไ้ดร้บัสทิธจิะตอ้งออกจากพืน้ทีท่ีไ่ดส้ทิธติามสญัญา พรอ้มยกกรรมสทิธิ ์อาคาร สิง่ปลูกสรา้ง ตาม
โครงการ กบัจะต้องยกบรรดาส่วนควบและเครือ่งอุปกรณ์ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท า
ความเยน็    ตลอดทัง้เครื่องตกแต่ง เครื่องมอืเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจให้เป็น
กรรมสทิธิข์อง                องคก์ารสะพานปลาทัง้หมด  
  ก่อนครบก าหนดสญัญาผูไ้ด้สทิธติ้องรกัษาบ ารุงซ่อมแซมใหอ้าคาร สิง่ปลูกสรา้ง ตามโครงการ                 
กบับรรดาส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารและสิง่ปลูกสรา้ง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบท าความเยน็ ตลอดทัง้
เครื่องตกแต่ง เครื่องมอืเครื่องใช ้และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพเรยีบรอ้ยพรอ้มส าหรบัการใชง้านขององคก์าร
สะพานปลาต่อไป ดว้ยค่าใชจ้า่ยของผูไ้ดส้ทิธทิัง้สิน้ 

18. ข้อปฏิบติัในกรณีผิดสญัญา 
  หากผูไ้ดร้บัสทิธปิฏบิตัผิดิเงือ่นไขดงักล่าวขา้งต้นขอ้หนึ่งขอ้ใด หรอืปฏบิตัผิดิสญัญาที่ท าไวก้บั
องคก์ารสะพานปลา องคก์ารสะพานปลามสีทิธบิอกเลกิสญัญาได ้และผูไ้ดร้บัสทิธยินิยอมใหอ้งคก์ารสะพานปลา
รบิหลกัประกนัทีน่ ามาวางไวเ้ป็นจ านวนเงนิทัง้หมด หรอืบางส่วนกไ็ด ้แลว้แต่องคก์ารสะพานปลาจะเหน็สมควร
และองคก์าร                สะพานปลายงัมสีทิธเิรยีกค่าเสยีหายอื่น ๆ จากผูไ้ดร้บัสทิธ ิ(ถา้ม)ี ไดอ้กีดว้ย 


