เงือ่ นไขการเสนอโครงการพัฒนาทีด่ นิ ในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
---------------------------------------ด้วยองค์การสะพานปลา รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจหลักในการ
ให้บริการด้านตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ า ท่าเทียบเรือประมง ตลอดจนควบคุมและอานวยบริการในด้านกิจการแพ
ปลา และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สานักงานใหญ่ตงั ้ อยู่เลขที่ 149 ถนนเจริญกรุง 58 แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร มีหน่ วยงานเปิ ดให้บริการประกอบด้วยสะพานปลา 4 แห่ง และท่าเทียบเรือประมง 13 แห่ง
ในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชายทะเลในภาคใต้และภาคตะวันออก รวมถึงท่าเทียบเรือ ประมงภูเก็ต
บริเวณเกาะสิเหร่ ถนนศรีสุ ท ัศ น์ อ าเภอเมือ งภู เก็ต จังหวัด ภู เก็ต บนที่ดิน 371 ไร่ ซึ่งได้รบั อนุ ญ าตให้ใ ช้
ประโยชน์ จากกรมป่ าไม้เป็ นระยะเวลา 30 ปี (30 กรกฎาคม 2555 - 29 กรกฎาคม 2585) ประสงค์ให้เอกชน
เสนอโครงการพัฒนาทีด่ นิ บางส่วนของท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (ตามแผนทีส่ งั เขปแนบท้าย) โดยมีรายละเอียด
วิธยี น่ ื ซองเสนอโครงการและเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามเงือ่ นไขในการประมูลดังต่อไปนี้
1. ลักษณะโครงการ
เป็ นการเสนอโครงการลงทุนพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ตัง้ อยู่รมิ
ถนน ศรีสุทศั น์ ใกล้ทางเข้าท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เนื้อที่ประมาณ 185 ไร่ ตามที่แสดงขอบเขตไว้ในแผนผัง
แนบท้าย โดยแบ่งพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาเป็ น 2 แปลง ดังนี้
แปลงที่ 1 เนื้อทีป่ ระมาณ 100 ไร่
แปลงที่ 2 เนื้อทีป่ ระมาณ 85 ไร่
ทัง้ นี้ เป็ นการพัฒนาทีด่ นิ ในอัตราร้อยละ 60 ในพื้นทีข่ องแต่ละแปลง ส่วนที่เหลือให้จดั การดูแล
รักษาสภาพป่ าให้มคี วามสมบูรณ์ และไม่กระทบต่อสิง่ แวดล้อม
โครงการทีเ่ สนอจะต้องเป็ นโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับภารกิจขององค์การสะพานปลา ซึง่ ผูล้ งทุนมี
สิทธิ ในการบริหารจัดการโครงการเพื่อให้ได้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับการลงทุน และเสนอค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ ให้กบั องค์การสะพานปลาตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน โดยอาจเสนอเพียงแปลงใดแปลงหนึ่งหรือทัง้ สอง
แปลงก็ได้
2. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ายื่นซองเสนอโครงการ
2.1 เป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ ากว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้าน
บาทถ้วน) โดยทุนจดทะเบียนดังกล่าว จะต้องเป็ นทุนจดทะเบียนทีไ่ ด้ชาระแล้ว กรณีกจิ การร่วมค้าเป็ นการร่วม
ทุนธุรกิจของธุรกิจมีมลู ค่าทุนจดทะเบียนรวมกันต่ากว่า 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยกรณีผเู้ สนอ
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การลงทุนต้องการเสนอในรูปแบบกิจการร่วมค้าจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานแสดงความจานงเป็ นกิจการร่วม
ค้าแนบมาด้วย
2.2 จะต้องไม่เป็ นผูไ้ ม่เคยทิง้ งานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผูท้ ง้ิ งาน
ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง มาก่อนจึงจะมีสทิ ธิได้รบั การพิจารณา
2.3 ต้องเป็ นนิตบิ ุคคลที่มสี ถานะการเงินที่มนคง
ั ่ และมีความสามารถที่จะดาเนินการโครงการ
ให้สาเร็จตามเป้ าหมายได้ โดยยื่นผลงานที่ประสบความสาเร็จย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี นับจากวันยื่นซองเสนอการ
ลงทุน หรือประสบการณ์ ในลักษณะการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อย่างน้ อย 1 โครงการ โดยจะเป็ นผลงานหรือ
ประสบการณ์ของบริษทั ใดบริษทั หนึ่งทีเ่ ข้าร่วมธุรกิจก็ได้ พร้อมกับเอกสารแสดงสถานะทางการเงินต่อเจ้าหน้าที่
องค์การสะพานปลา ทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินย้อนหลังไม่เกิน
3 ปี (ตามรอบระยะเวลาบัญชี) นับจากวันยื่นซองเสนอการลงทุน ทีผ่ ่านการตรวจรับรองโดยผูต้ รวจสอบบัญชีใน
คราวเดียวกัน
2.4 ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทยเว้นแต่รฐั บาล
ของ ผูเ้ สนอโครงการจะได้มคี าสังให้
่ สละเอกสิทธิหรือความคุม้ กันเช่นว่านัน้
2.5 ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู้เข้ายื่น ซองเสนอโครงการรายอื่น ที่ย่นื ประมูล
ณ วันประกาศเชิญชวนหรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการยืน่ ซอง
เสนอโครงการครัง้ นี้ โดยองค์การสะพานปลาจะยึดถือวิธกี ารพิจารณาตามระเบียบองค์การสะพานปลาว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2560 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมโดยอนุโลม
3. การติ ดต่อขอซื้อเอกสาร ผังรูปที่ดินและการยื่นซองเสนอโครงการ
3.1 ผู้เข้ายื่นซองเสนอโครงการต้องซื้อผังรูปที่ดนิ เงื่อนไขการเข้า ยื่นซองเสนอโครงการ และ
แบบพิมพ์อ่นื ๆ ทีใ่ ช้ในการยื่นซองเสนอโครงการกับใบเสนอราคาค่าธรรมเนียมแรกเข้า รวมทัง้ หมดในราคาชุด
ละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ณ สานักงานองค์การสะพานปลา ถนนเจริญ กรุง 58 แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตัง้ แต่ วนั ที่........................................ ถึงวัน ที่.......................................(เว้น
วันหยุดราชการ) ตัง้ แต่เวลา 09.00 นาฬิกา ถึง 15.00 นาฬิกา
สาหรับเงินค่าซือ้ เอกสารดังกล่าว องค์การสะพานปลาจะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
3.2 ผู้เข้าเสนอโครงการต้องไปยื่นซองเสนอโครงการด้วยตนเองโดยแสดงหลักฐานว่าเป็ นผู้ ม ี
อานาจกระทาแทนนิติบุคคล ในกรณีท่ไี ม่ส ามารถยื่นซองเสนอโครงการด้วยตนเองได้ จะต้องมีหนังสือ มอบ
อานาจของผู้เสนอโครงการแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนในการยื่นซองเสนอโครงการ และทาการเจรจาตกลงในเงื่อนไข
รายละเอียดต่าง ๆ แทน ผู้เสนอโครงการได้ทุกอย่าง และมีผลผูกพันเสมือนว่ าผู้เสนอโครงการได้กระทาด้วย
ตนเอง และให้ผู้รบั มอบอานาจนาบัต รประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจไปแสดงต่ อ
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองเสนอโครงการ พร้อมทัง้ นาต้นฉบับหนังสือมอบอานาจไปไว้ต่อคณะกรรมการฯ
ด้วย
4.กาหนดเวลารับฟังคาชี้แจงและดูสถานที่บริ เวณที่ จะพัฒนา
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4.1 ผู้ เ ข้ า เสนอโครงการหรือ ตัว แทนที่ ม ีห นั ง สือ มอบอ านาจจะต้ อ งไปฟั งค าชี้แ จงของ
คณะกรรมการซึง่ องค์การสะพานปลาแต่งตัง้ ให้มหี น้าทีช่ แ้ี จงรายละเอียดเกี่ยวกับเงือ่ นไขการเสนอโครงการและดู
สภาพพื้นที่โครงการ ณ สานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ในวันที่ ...........................................เวลา 09.30 –
12.00 นาฬิกา และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานต่อคณะกรรมการดังกล่าว โดยองค์การสะพานปลาจะได้จดั ให้มกี าร
นาไปดูสถานทีด่ าเนินการตามโครงการ ในวันเดียวกันนี้ดว้ ย
4.2 ในกรณีทผ่ี เู้ สนอโครงการหรือตัวแทนไม่ได้ไปฟั งคาชีแ้ จงและดูสถานทีต่ ามข้อ 4.1 จะถือว่า
ผูเ้ สนอโครงการได้รบั ทราบรายละเอียดเงือ่ นไขการเสนอโครงการ และสภาพพืน้ ทีข่ องทีต่ งั ้ โครงการแล้ว

5. การเสนอโครงการ
5.1 ผู้เสนอโครงการต้องเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นค่าได้สทิ ธิในการเข้าทาประโยชน์ ซึ่ง
จ่ายครัง้ เดียวในวันทาสัญญาให้องค์การสะพานปลา ตามแบบใบเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าขององค์การสะพาน
ปลารายละเอียดดังนี้
แปลงที่ 1 ค่ าธรรมเนี ยมแรกเข้าไม่ต่ากว่า 57,600,000.00 บาท (ห้ าสิ บเจ็ดล้านหกแสน
บาทถ้วน)
แปลงที่ 2 ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้าไม่ตา่ กว่า 48,000,000.00 บาท (สี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)
5.2 ผู้เสนอโครงการจะต้องเสนอรายละเอียดโครงการที่ถู กต้อ งตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคาร ตลอดจนกฎหมายด้านสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การออกแบบที่สอดคล้อง
กับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่ อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี รวมทัง้ ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของ
ประกาศกรมป่ าไม้เรื่องการกาหนดบริเวณพืน้ ทีใ่ ห้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่ า
สงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2555 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ให้องค์การสะพานปลาพิจารณาและต้องมีเอกสาร
แสดงรายละเอียดดังนี้
1) ประเภท ลักษณะ และขนาดของอาคารสิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์ใน
พืน้ ทีท่ จ่ี ะดาเนินการตามโครงการทัง้ หมด
2) ประมาณการมูลค่าโครงการ แปลงที่ 1 ( 100 ไร่ ) ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท แปลงที่
2
( 85 ไร่) ไม่น้ อ ยกว่ า 250 ล้านบาท และระยะเวลาการก่ อ สร้างอาคารแต่ ล ะประเภทโดยแยก
รายละเอียดสิง่ ปลูกสร้างและวัสดุอุปกรณ์แต่ละรายการ
3) แผนธุ รกิจ ในการบริห ารโครงการ ประมาณการรายได้แ ละรายจ่า ยในการบริห าร
โครงการ โดยมีรายละเอียดที่แสดงถึงผลประโยชน์ตอบแทนของโครงการและรายละเอียดในรูปแบบกระแสเงิน
สด (CASH FLOW) แหล่งทีม่ าของเงินทุน ตลอดจนแผนการตลาด
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4) ฐานะและความสามารถในเชิงธุรกิจ ผลงานและประสบการณ์ของผูเ้ ข้าประมูลการจัดรูป
องค์กรการบริหารงานบุคคลรวมถึงผลงานและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหารทีเ่ กีย่ วข้องกับโครกงารทีเ่ สนอ
5) แบบร่างทางสถาปั ตยกรรมประกอบด้วย
(1) แผนผังบริเวณที่ดนิ แสดงตาแหน่ งอาคารและภูมสิ ถาปั ตย์ (Land Scape) มาตรา
ส่วน
1:500
(2) แผนผังพืน้ ทีแ่ สดงการใช้ประโยชน์ทุกชัน้ มาตราส่วน 1:200
(3) แบบรูปด้านอย่างน้อย 2 ด้านมาตราส่วน 1:200
(4) แบบรูปตัดตามขวางและตามยาว อย่างน้อย 2 รูป มาตราส่วน 1:200
(5) แผนการติด ตัง้ สาธารณู ป โภคและการวางแผนแก้ ไขระยะยาว เช่ น การไฟฟ้ า
ประปา
ระบบป้ องกันอัคคีภยั ระบบบาบัดน้าเสีย และสิง่ ปฏิกูล เป็ นต้น
(6) รายละเอียดประกอบแผนผังโครงการ 1 ชุด
(7) ผังระบบการจราจรภายในบริเวณและส่วนทีเ่ ชื่อมต่อกับถนนสาธารณะ
(8) ระยะเวลาก่อสร้างที่จะเสร็จสมบูรณ์ท ัง้ โครงการต้องไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วนั ปั ก
ผัง
อาคารเป็ นต้น
6) หนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุน้ ส่วนบริษทั กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ หรือสานักงานพาณิชย์จงั หวัด ซึง่ ออกให้ในปี ท่มี กี ารประมูล
7) ใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ ของกรมสรรพากร หรือสานักงานสรรพากรพืน้ ที่
8) ใบเสร็จรับเงินทีแ่ สดงว่าผูเ้ ข้าประมูลเป็ นผูซ้ อ้ื เอกสารเสนอโครงการจากองค์การสะพาน
ปลา
9) รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีท่เี อกสารดังกล่าวข้างต้นเป็ นภาพถ่ายผู้เข้าประมูลจะต้องลงนามรับรองความถูกต้อง
ของภาพถ่ายเอกสารนัน้ ด้วย และหากองค์การสะพานปลาประสงค์จะขอดูต้นฉบับเอกสารเหล่านัน้ เมื่อใดจะต้อง
สามารถนามาให้ดไู ด้ทนั ที
5.3 เอกสารตามข้อ 5.1 จะต้องดาเนินการดังนี้
1) ทาเป็ นภาษาไทย
2) ข้อความในการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะต้องเป็ นตัวพิมพ์ (ยกเว้นลายมือชื่อ) หรือ
หากจะใช้ตวั เขียนจะต้องเป็ นลายมือซึ่งเขียนโดยหมึกสีเดียวกันและผู้เขียนคนเดียวกันตลอดทัง้ ฉบับ (ยกเว้น
ลายมือชื่อ)
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3) จานวนเงินในการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าจะต้องเป็ นตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่ม ี
รอยขูดลบ ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถอื ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ
สาหรับรายละเอียดอื่นใดนอกจากจานวนเงิน หากมีรอยขูดลบ ขีดฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ผู้ เสนอ
โครงการหรือตัวแทนจะต้องลงชื่อกากับรายดังกล่าวพร้อมทัง้ ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญ แต่รอยขูดลบ ขีด
ฆ่า ตกเติม หรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงในกรณีน้จี ะต้องกระทาก่อนยืน่ ซองเสนอโครงการ
6. การยื่นซองเสนอโครงการ
6.1 ผู้เสนอโครงการต้อ งไปยื่น ซองเสนอโครงการด้ว ยตนเอง โดยแสดงหลักฐานว่าเป็ น ผู้ม ี
อานาจกระทาการแทนนิตบิ ุคคล ในกรณีทไ่ี ม่สามรถยื่นซองเสนอโครงการได้ด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือของผู้
มอบอานาจของผู้เสนอโครงการแต่งตัง้ ให้เป็ นตัวแทนในการยื่นซองเสนอโครงการ และทาการเจรจาตกลงใน
เงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ แทนผู้เสนอโครงการได้ทุกอย่าง และมีผลผูกพันเสมือนว่าผู้เสนอโครงการได้กระทา
ด้วยตนเอง และให้ผรู้ บั มอบอานาจนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ พร้อมทัง้ นา
ต้นฉบับหนังสือมอบอานาจไปแสดงต่อคณะกรรมการรับและเปิ ดซองเสนอโครงการทีอ่ งค์การสะพานปลาแต่งตัง้
6.2 ผู้ เสนอโครงการจะต้อ งยื่น ซองเสนอโครงการต่ อ คณะกรรมการรับ และเปิ ด ซองเสนอ
โครงการทีอ่ งค์การสะพานปลาแต่งตัง้ ดังนี้
6.2.1 ซองเสนอเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อ 5.1
6.2.2 ซองเสนอโครงการพัฒนาทีด่ นิ ให้องค์การสะพานปลาพร้อมเอกสารตามข้อ 5.2
6.3 ซองเสนอโครงการต้อ งผนึ ก ให้เรีย บร้อ ยก่ อ นยื่น ต่ อ คณะกรรมการและผู้ เสนอโครงการ
จะต้องจัดทาบัญชีรายการเอกสารทีไ่ ด้ย่นื แนบไว้นอกซองแต่ละซองด้วย
6.4 ซองเสนอโครงการที่คณะกรรมการ ฯ ลงทะเบียนรับซองแล้ว ผู้ เสนอโครงการจะถอนคืน
หรือขอยกเลิกมิได้
6.5 ผูย้ น่ ื ซองเสนอโครงการจะต้องอยูด่ กู ารเปิ ดซองของคณะกรรมการฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็ น
หลักฐานด้วย หากผู้เสนอโครงการไม่อยู่ดูการเปิ ดซองและลงลายมือชื่อดังกล่าว จะถือว่าผู้ เสนอโครงการได้
รับทราบผลการเสนอโครงการแล้ว
7. หลักประกันซอง
ผูเ้ ข้ายืน่ ซองเสนอโครงการจะต้องวางหลักประกันซองดังนี้
แปลงที่ 1 จานวน 5,760,000.00 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนหกหมืน่ บาทถ้วน)
แปลงที่ 2 จานวน 4,800,000.00 บาท (สีล่ า้ นแปดแสนบาทถ้วน)
โดยน าไปยื่น ต่ อ คณะกรรมการรับ และเปิ ด ซองเสนอโครงการ พร้อ มกับ การยื่น ซองเสนอ
โครงการ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) หนังสือค้าประกันธนาคารภายในประเทศ โดยมีร ะยะเวลาการค้าประกันถึงวันที่องค์การ
สะพานปลาลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงกับผูเ้ สนอโครงการได้แล้ว
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ถ้าผู้เสนอโครงการถอนหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงการเสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้า องค์การสะพาน
ปลาจะริบหลักประกันซองโดยผูเ้ สนอโครงการไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
องค์ก ารสะพานปลาจะคืนหลักประกันซองให้แก่ ผู้ เสนอโครงการภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ที่
คณะกรรมการพิจารณาผลได้พจิ ารณาคัดเลือกผู้ เสนอโครงการรายที่เสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด 3 รายไว้
แล้ว
และสาหรับผู้เสนอโครงการที่ได้รบั การคัดเลือกไว้ในวรรคก่อน แต่ไม่ได้เป็ นผู้ได้รบั สิทธิ จะคืน
หลักประกันซองให้ต่อเมื่อองค์การสะพานปลาได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ เสนอโครงการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
แล้ว
องค์การสะพานปลาจะคืนหลักประกันซองของผู้ได้รบั สิทธิหลังจากผูไ้ ด้รบั สิทธิได้ทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับองค์การสะพานปลาแล้ว
8. กาหนดวัน เวลา เปิ ดการรับซอง ปิ ดการรับซองและเปิ ดซองเสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการจะต้องยื่นซองเสนอโครงการต่อคณะกรรมการรับและเปิ ดซองเสนอโครงการ
ณ สานักงานองค์การสะพานปลา กรุงเทพ ในวันที่................................................. ตัง้ แต่เวลา 09.00 นาฬิกา
ถึง 11.00 นาฬิกา และคณะกรรมการฯ จะเปิ ดซองเสนอโครงการในวันเดียวกัน เวลา 11.00 นาฬิกา เป็ นต้นไป
คณะกรรมการรับและเปิ ดซองเสนอโครงการจะเปิ ดซองเสนอโครงการและอ่านแจ้งรายละเอียด
หรือรายการทีเ่ สนอ พร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูเ้ สนอโครงการทุกรายโดยเปิ ดเผยตามเวลา
และสถานที่ทก่ี าหนด และคณะกรรมการฯ ทุกคนจะลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกแผ่นแล้วจดรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าไว้ในบัญชีเปรียบเทียบ
เมื่อได้ดาเนินการตามวรรคสองแล้ว คณะกรรมการรับและเปิ ดซองเสนอโครงการจะส่ งมอบ
เอกสารหลักฐานทัง้ หมดพร้อมด้วยบันทึกรายงานการดาเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลโดยเร็ว
9. วิ ธีพิจารณาคัดเลือก
คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณาคัดเลือกผู้ เสนอโครงการจากหลักเกณฑ์อนั มีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้เสนอโครงการได้ย่นื ไว้ หากพบว่าเป็ นหลักฐานทีไ่ ม่
ถูกต้อง หรือคลาดเคลื่อน และหรือไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข คณะกรรมการพิจารณาผลจะไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผู้
เสนอโครงการรายนัน้
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลจะพิจารณาซองเสนอเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และซองเสนอ
โครงการพัฒนาทีด่ นิ ให้องค์การสะพานปลาตามข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 พร้อมกัน
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(3) ในการพิจารณาตัดสินคณะกรรมการพิจารณาผลมิได้พจิ ารณาผลประโยชน์ในรูปตัวเงินแต่
เพียงอย่างเดียว แต่จะพิจารณาผลประโยชน์ ตอบแทนที่องค์การสะพานปลาจะได้รบั ตามข้อ 6.2.1 และ 6.2.2
ประกอบกันไป ดังนี้
(3.1) ให้คะแนนค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อ 6.2.1 ร้อยละ 40
(3.2) ให้ ค ะแนนมูล ค่ า โครงการตามข้อ 6.2.2 และให้ ค ะแนนคุ ณ ภาพของโครงการ
สิง่ ก่อสร้างต่าง ๆ รวมทัง้ รายละเอียดอื่น ๆ ร้อยละ 60 ดังนี้
- รูปแบบโครงการ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะของอาคารสิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ ตลอดจน
มูล ค่ าอาคารและการใช้ประโยชน์ ในพื้ นที่ท่จี ะดาเนินโครงการทัง้ หมดให้เป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ท่ีอ งค์การ
สะพานปลากาหนดร้อยละ 15
- ประมาณการรายได้และรายจ่ายทีเ่ ป็ นไปได้ในการบริหารโครงการ โดยมีรายละเอียด
ที่แสดงถึงผลประโยชน์ ตอบแทนของโครงการ และรายละเอียดในรูปกระแสเงินสดหมุนเวียน (CASH FLOW)
แหล่งทีม่ าของเงินทุนและแผนการตลาดร้อยละ 30
- ฐานะ ความสามารถในเชิงธุรกิจ รวมทัง้ ผลงานและประสบการณ์ของคณะผูบ้ ริหารที่
เกีย่ วข้องกับโครงการทีน่ าเสนอร้อยละ 15
10. ข้อสงวนสิ ทธิ์
องค์การสะพานปลาทรงไว้ซ่งึ สิทธิ ์ที่จะเลือกผู้เสนอโครงการรายหนึ่งรายใดให้เป็ นผู้ได้รบั สิทธิ
โดยไม่จาเป็ นต้องเลือกผู้เสนอค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือมูลค่าโครงการสูงสุดเสมอไป รวมทัง้ มีอานาจพิจารณา
ยกเลิกการเสนอโครงการหากมีเหตุซ่งึ เชื่อได้ว่าการดาเนินการเสนอโครงการกระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการ
สมยอมกัน ในการเสนอค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า หรือ มีผู้ เสนอค่ า ธรรมเนี ย มแรกเข้า มาเพีย งรายเดีย วหรือ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าที่ผู้เสนอโครงการเสนอมานัน้ ยังไม่เหมาะสมกับมูลค่าของที่ดนิ หรือเหตุอ่นื ใดตามที่ทาง
องค์การสะพานปลาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ขององค์การสะพานปลา
กรณีทม่ี ผี ูเ้ สนอโครงการเพียงรายเดียว ถ้าทางองค์การสะพานปลาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรจะไม่
ยกเลิกการเสนอโครงการก็ได้
หลังจากการเสนอโครงการแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ทาสัญญา หรือตกลงกับผู้เสนอโครงการรายใด ถ้ามี
ความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ขององค์การสะพานปลา เป็ นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในรายละเอียดหรือ
เงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศเสนอโครงการ ซึ่งทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ เสนอโครงการ
ด้วยกันทางองค์การสะพานปลาสงวนสิทธิทจ่ี ะพิจารณายกเลิกการเสนอโครงการครัง้ นี้
ทัง้ นี้ ก ารยกเลิก การเสนอโครงการดังกล่ าวข้างต้น ผู้ เสนอโครงการไม่ ม ีส ิท ธิท่ีจ ะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหาย ใด ๆ ทัง้ สิน้ กับองค์การสะพานปลา
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11. หน้ าที่ผเ้ ู สนอโครงการและผูไ้ ด้รบั สิ ทธิ
11.1 หากไม่มปี ั ญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องอื่นใดองค์การสะพานปลาจะแจ้งให้ผไู้ ด้รบั สิทธิเป็ น
ผูไ้ ด้สทิ ธิพฒ
ั นาทีด่ นิ บริเวณท่าเทียบเรือประมงภูเก็ตทราบภายใน 15 วัน นับจากวันเปิ ดซองเสนอโครงการ
11.2 เมื่อ องค์ก ารสะพานปลาพิจารณาให้ผู้เสนอโครงการรายใดเป็ นผู้ได้รบั สิท ธิ องค์การ
สะพานปลาจะยึดหลักประกันซองไว้ โดยถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามข้อ 5.1 และผู้
ได้รบั สิทธิจะต้องนาเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนส่วนทีเ่ หลือมาชาระในวันทาสัญญา
ถ้า ผู้ไ ด้รบั สิท ธิไ ม่ น าเงิน ค่ าธรรมเนี ย มแรกเข้า ตามวรรคแรก มาช าระภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว
ให้ถือว่าสละสิทธิในการพัฒนาที่ดนิ และองค์การสะพานปลาจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากธนาคาร
ผูค้ ้าประกันตามข้อ 7. พร้อมทัง้ จะดาเนินการตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
11.3 ใน ก รณี ที่ พ้ื น ที่ ท่ี เสน อ โค รงก ารอ ยู่ ใ น เข ต พื้ น ที่ ที่ ค ณ ะรั ฐ ม น ต รี ก าห น ด ให้
คณะกรรมการนโยบายและแผนการขนส่ งและจราจร พิจารณาให้ค วามเห็น ชอบ ผู้ได้รบั สิท ธิจะต้อ งจัดท า
รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาพการจราจรทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากการใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ดังกล่าว และ
แนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
11.4 ในกรณีท่พี ้นื ที่ท่จี ะพัฒนามีผู้ประกอบธุรกิจอยู่เดิม ผู้ได้รบั สิทธิจะต้องรับผิดชอบในการ
เจรจา และรับภาระค่าชดเชย หรือจัดหาสถานทีท่ ดแทนให้กบั คู่กรณีตามความเหมาะสม
11.5 ผูไ้ ด้รบั สิทธิมหี น้าทีต่ ้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการเสนอโครงการนี้ทุกประการ หากไม่ยนิ ยอม
ปฏิบตั ิตามหรือปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการเสนอโครงการข้อหนึ่งข้อใดก็ดี องค์การสะพานปลามีสทิ ธิยกเลิกผลการ
พิจารณาให้เป็ นผูไ้ ด้รบั สิทธิ และดาเนินการตามเงื่อนไขทีก่ าหนด เช่น ริบเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า หลักประกัน
ซอง หรือเรียกร้องจากผู้ค้าประกันตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้ได้รบั สิทธิชาระต่อองค์การสะพาน
ปลาไวแล้วในทันที โดยผูไ้ ด้รบั สิทธิไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ ทัง้ สิน้
11.6 นอกจากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผูไ้ ด้รบั สิทธิจะต้องยินยอมปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขในสัญญา
และระเบียบองค์การสะพานปลา และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทุกประการ
12. การทาสัญญาและการดาเนิ นการก่อสร้าง
12.1 เมื่อองค์ก ารสะพานปลาพิจารณาและแจ้งผลให้ผู้ เสนอโครงการรายใดเป็ นผู้ได้รบั สิทธิ
ลงทุนโครงการพัฒนาทีด่ นิ แล้ว ผูไ้ ด้รบั สิทธิต้องทาสัญญาตามแบบสัญญาและรายการก่อสร้างทีอ่ งค์การสะพาน
ปลากาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจากองค์การสะพานปลา โดยองค์การสะพานปลาจะแจ้ง
ให้ผไู้ ด้รบั สิทธิมาทาสัญญา หลังจากผูไ้ ด้รบั สิทธิดาเนินการตามข้อ 12.3 แล้ว
12.2 ในวันทาสัญญาผู้ได้รบั สิทธิต้องวางหลักประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจาก
การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบแปลนรายการและเงื่อนไขในสัญญา หรือเนื่องจากผูไ้ ด้รบั สิทธิปฏิบตั ผิ ดิ สัญญา
ข้อใดข้อหนึ่ง จานวนร้อยละ 10 ของมูลค่าอาคารและองค์การสะพานปลาจะคืนหลักประกันดังกล่าวให้เมื่อครบ
กาหนด 1 ปี นับแต่วนั ทีอ่ งค์การสะพานปลาได้ตรวจรับรองว่าได้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนทีเ่ สนอไว้แล้ว
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สาหรับชนิดของหลักประกันให้เป็ นไปตามข้อ 7.
12.3 ผูไ้ ด้รบั สิทธิพฒ
ั นาทีด่ นิ ให้องค์การสะพานปลาจะต้องยื่นแบบแปลนการก่อสร้างอาคารตาม
โครงการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก พร้อมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องให้กบั องค์การสะพานปลาภายใน 2 เดือนนับแต่ได้รบั แจ้ง
จากองค์การสะพานปลาว่าเป็ นผู้ได้รบั สิทธิ ์ฯ ทัง้ นี้ องค์การสะพานปลาจะทาการตรวจแบบแปลนอาคารให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 เดือน และจะแจ้งให้ผู้ได้รบั สิทธิฯ นาแบบแปลนดังกล่าวพร้อมเอกสารหลักฐานไปยื่นขออนุ ญาต
ก่อสร้างต่อ
เจ้าพนักงานเขต โดยผูไ้ ด้รบั สิทธิฯ จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตาม
อัตราที่องค์การสะพานปลากาหนด และมีหน้าทีป่ ระสานงาน และเร่งรัดให้เจ้าพนักงานเขตตรวจพิจารณา และ
ออกใบอนุ ญ าตให้ ก่ อ สร้า งอาคาร ให้ แ ล้ว เสร็จ ภายใน 45 วัน นั บ แต่ ว ัน ที่ย่ืน ค าขอและจะต้ อ งป็ นผู้ อ อก
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยอันพึงมีทงั ้ สิน้
เมือ่ เจ้าพนักงานเขตออกใบอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว
ให้แจ้งองค์การสะพานปลา และส่งหลักฐานการได้รบั อนุ ญ าตของเจ้าพนักงานเขตให้แก่องค์การสะพานปลา
ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ได้รบั อนุญาต
ในกรณีท่ผี ไู้ ด้รบั สิทธิไม่อาจเร่งรัดให้เจ้าพนักงานเขตตรวจพิจารณาแบบแปลนอาคารและออก
ใบอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายในกาหนด ผู้ได้รบั สิทธิฯ ต้องชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็ นเพื่อขอ
ขยายระยะเวลาต่อองค์การสะพานปลาภายใน 10 วัน ก่อนสิน้ สุดกาหนดเวลาดังกล่าว
12.4 ผูไ้ ด้รบั สิทธิจะต้องก่อสร้างอาคารตามโครงการให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 24 เดือน นับแต่
วันปั กผังอาคารเป็ นต้นไป โดยต้องลงมือก่อสร้างอาคารภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ จ้าหน้าทีข่ อง
องค์การสะพานปลาได้ทาการปั กผัง ทัง้ นี้ องค์การสะพานปลาจะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปทาการปั กผังภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ลงนามในสัญญาเป็ นต้นไป หากเริม่ ลงมือก่อสร้างไม่ได้ภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ต้องแจ้งให้องค์การ
สะพานปลาทราบก่อนวันครบกาหนด ถ้าไม่มเี หตุผลอันสมควร องค์การสะพานปลาอาจบอกเลิกสัญ ญาและ
ดาเนิน การตามที่เห็น สมควรต่ อ ไป โดยผู้ได้รบั สิทธิไม่มสี ิท ธิเรียกร้อ งค่ า เสีย หายหรือ ค่ าทดแทนใด ๆ จาก
องค์การสะพานปลา
12.5 ผู้ได้รบั สิทธิต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ท่ดี นิ ตามผังโครงการทัง้ หมดในระหว่างก่อสร้ าง
อาคารตามข้อ 5.2 ในอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ในข้อ 13.1 นับตัง้ แต่วนั ลงนามในสัญญาเป็ นต้นไปจนกว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จ โดยต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 12.4 หากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
ภายในเวลาทีก่ าหนดหรือปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไข หรือสัญญาข้อหนึ่งข้อใด องค์การ สะพานปลามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญา
และเมื่อบอกเลิกสัญญาแล้ว ให้บรรดาสิง่ ก่อสร้างทัง้ หมดที่ก่อสร้างแล้วเสร็จหรืออยู่ในระหว่างก่อสร้างตกเป็ น
กรรมสิทธิ ์ขององค์การสะพานปลาทันที โดยผูไ้ ด้รบั สิทธิ ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ จาก
องค์การสะพานปลา แต่ถ้าไม่บอกเลิกสัญญา ผู้ได้รบั สิทธิต้องเสียค่าตอบแทนการใช้ท่ดี นิ เท่ากับค่าตอบแทน
ตามข้อ 13.1 ทัง้ นี้ นับแต่วนั ทีล่ ่วงเลยกาหนดวันแล้วเสร็จจนถึงวันทีผ่ ทู้ ไ่ี ด้รบั สิทธิ ดาเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว
เสร็จสมบูรณ์
อีก ทัง้ เงิน ใดๆ ก็ต ามที่ผู้ไ ด้ร บั สิท ธิไ ด้ช าระหรือ ส่ งมอบให้ แ ก่ อ งค์ก ารสะพานปลา
อันเนื่องมาจากสัญญานี้แล้วนัน้ ผูไ้ ด้สทิ ธิจะไม่เรียกร้องคืนทัง้ สิน้
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หากองค์ก ารสะพานปลาเห็นว่าผู้ได้รบั สิท ธิไม่อ าจปฏิบตั ิต ามสัญ ญาตามวรรคแรกต่ อไปได้
องค์การสะพานปลามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาและใช้สทิ ธิตามวรรคแรก นอกเหนือจากการเรียกค่าตอบแทนการใช้
ทีด่ นิ เท่ากับค่าตอบแทนตามข้อ 13.1 จนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย และหากเกิดความเสียหายใด ๆ แก่องค์การ
สะพานปลา
ผูไ้ ด้รบั สิทธิตอ้ งชดใช้ให้แก่องค์การสะพานปลาจนครบถ้วน
12.6 การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่ม เติม แบบแปลนและรายการก่ อ สร้างอาคารตามโครงการ
นอกเหนือจากแบบแปลนและรายการก่อสร้างตามข้อ 12.3 ไม่ว่าในระหว่างสัญญาก่อสร้างหรือสัญญาเช่าก็ตาม
จะต้องได้รบั อนุ ญาตจากองค์การสะพานปลาก่อน และจะต้องปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่องค์การสะพานปลากาหนด
ทุกประการ เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้มกี ารตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
12.7 ผูไ้ ด้รบั สิทธิต้องเป็ นผูอ้ อกค่าสัมภาระ แรงงาน ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานก่อสร้างอาคาร
ของเจ้าหน้ าที่ผู้ค วบคุ มงานก่ อสร้างอาคารตามเงื่อนไขในสัญ ญาก่อ สร้างอาคาร ตลอดจนค่ าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จา่ ยอันพึงมี
เนื่องในการเตรียมการและดาเนินการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ หากเป็ นกรณีทอ่ี งค์การ
สะพานปลาจะดาเนินการจ้างวิศวกรทีป่ รึกษาให้เป็ นผูค้ วบคุมการก่อสร้างอาคารสิง่ ปลูกสร้าง ตลอดจนสิง่ อานวย
ความสะดวกทัง้ มวล ผูไ้ ด้รบั สิทธิตอ้ งรับภาระออกค่าใช้จา่ ยแทนทัง้ สิน้
12.8 ในกรณีทอ่ี งค์การสะพานปลาไม่ส่งมอบทีด่ ินให้แก่ผไู้ ด้รบั สิทธิภายในกาหนดเวลา หรือส่ง
มอบที่ดนิ ให้ได้ไม่ครบตามจานวนเนื้อที่ท่กี าหนดในเงื่อนไขการเข้าประมูลหรือผู้ได้รบั สิทธิไม่สามารถก่อสร้าง
อาคารได้ตามแบบแปลนหรือเงือ่ นไขการประมูลเพราะเหตุสุดวิสยั หรือเหตุใด ๆ อันมิได้เกิดจากองค์การสะพาน
ปลาหรือมีการโอนสิทธิในทีด่ นิ ผูไ้ ด้รบั สิทธิจะฟ้ องร้องเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนใด ๆ จากองค์การสะพาน
ปลาไม่ได้
12.9 ในกรณีท่ที ่ดี นิ แปลงที่เปิ ดประมูลมิได้เป็ นที่ว่างหรือมีผู้ครอบครองหรือผู้อยู่อาศัยเดิม ผู้
ได้รบั สิทธิต้องเป็ นผูด้ าเนินการให้บุคคลดังกล่าวออกไปเสียจากทีด่ ินแปลงดังกล่าวโดยต้องเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จา่ ยใน
การดาเนินการเองทัง้ สิน้
12.10 ในกรณีทท่ี ่ดี นิ แปลงที่เปิ ดประมูลมีอาคารสิง่ ปลูกสร้างของทางราชการ และ/หรือมีต้นไม้
ยืนต้นทัง้ ประเภทธรรมดาหรือ ประเภทไม้หวงห้ามตามกฎหมายว่าด้วยป่ าไม้ ทางราชการจะรื้อ ถอนโดยวิธ ี
ประมูลขาย หากประมูลขายไม่เป็ นผลสาเร็จ ผู้ได้รบั สิทธิจะต้องรับซื้อและรือ้ ถอนสิง่ ดังกล่าวออกไปจากที่ดนิ
ภายในกาหนด 60 วัน นับแต่ได้รบั แจ้งจากทางราชการตามราคาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีท่ างราชการกาหนด
13. การส่งมอบอาคาร การทาสัญญา และการชาระค่าตอบแทน
13.1 เมื่อ ก่ อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามโครงการเสร็จสมบูรณ์ องค์การสะพานปลาได้
ตรวจรับ รองว่าได้ก่ อ สร้างถู ก ต้อ งตามแบบแปลนที่เสนอไว้แล้ว ผู้ได้รบั สิท ธิจ ะต้อ งไปท าสัญ ญาให้ส ิท ธิใ ช้
ประโยชน์ ท่ดี นิ พร้อมทัง้ จดทะเบียนการเช่าต่อพนักงานเจ้าหน้ าที่ตามวันที่ทางองค์การสะพานปลานัดหมาย
โดยมีก าหนดอายุ ก าร
ให้ส ิท ธิ 20 ปี นั บ ตัง้ แต่ ว นั ลงนามในสัญ ญา และผู้ ไ ด้ร บั สิท ธิต์ ้ อ งช าระ
ค่าตอบแทนระยะ 3 ปี แรก ปี ละ
2,880,000 บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) สาหรับ
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ทีด่ นิ แปลงที่ 1 และปี ละ 2,400,000 บาท
(สองล้านสีแ่ สนบ้านถ้วน) สาหรับทีด่ นิ แปลงที่ 2 สาหรับ
อัตราค่าตอบแทนในทุกช่วงระยะ 3 ปี ถัดไปให้ชาระเพิม่ ขึน้ ในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราค่าตอบแทนเดิมในระยะ
3 ปี ท่ีแล้ว มา เศษของสิบ บาทให้ปั ดเป็ นสิบบาท โดยต้อ งชาระค่ า ตอบแทนล่ว งหน้ าเป็ นรายปี และเมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาการได้สทิ ธิใช้ประโยชน์ ทด่ี นิ 20 ปี แล้ว ให้ยกกรรมสิทธิ ์อาคารและสิง่ ปลูกสร้างต่าง ๆ ตกเป็ น
ขององค์การสะพานปลา
13.2 ผู้ได้รบั สิทธิต้องเป็ นผู้ชาระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการได้สทิ ธิ ค่าภาษีบารุงท้องที่ ค่า
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือภาษีอ่นื ใด ตลอดจนค่าธรรมเนียมและค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ หรือเงินอื่นใดตามกฎหมายที่
ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั หรือทีจ่ ะใช้บงั คับในอนาคต ตลอดอายุสญ
ั ญาแทนทางองค์การสะพานปลาทัง้ สิน้
14. การโอนสิ ทธิ การได้สิทธิ และ การโอนสิ ทธิ การก่อสร้าง
14.1 ผู้ได้รบั สิทธิจะโอนสิทธิการได้สทิ ธิให้บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่ กรณีการโอนสิทธิการได้สทิ ธิ
เนื่องจากผู้ได้รบั สิทธิผดิ สัญ ญาเงินกู้จากการทาเงื่อนไขผูกพันตามข้อ 16.1 หรือ 16.2 ให้แก่สถาบันการเงิน
ผูเ้ ป็ นเจ้าหนี้ หรือผู้ได้รบั ความเห็นชอบจากสถาบันการเงินนัน้ หรือกรณีท่ี องค์การสะพานปลาเห็นว่ามีเหตุอนั
ควร
โดยจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีอ่ งค์การสะพานปลากาหนดไว้ทุกประการ
14.2 ผูไ้ ด้รบั สิทธิจะโอนสิทธิการก่อสร้างให้บุคคลอื่นมิได้ เว้นแต่กรณีการโอนสิทธิการก่อสร้าง
เนื่องจากผู้ได้รบั สิทธิผดิ สัญญาเงินกู้จากการทาเงื่อนไขผูกพันตามข้อ 16.1 ให้แก่สถาบันการเงินผู้เป็ นเจ้าหนี้
หรือ
ผู้ได้รบั ความเห็นชอบจากสถาบันการเงินนัน้ หรือกรณีท่อี งค์การสะพานปลาเห็นว่ามีเหตุอนั ควร
โดยจะต้องชาระค่าธรรมเนียมและปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่องค์การสะพานปลากาหนดไว้ทุกประการ กรณีตามข้อ
14.2 หากผู้ได้รบั สิทธิก่อสร้างอาคารไม่แล้วเสร็จตามโครงการ สถาบันการเงินผู้เป็ นเจ้าหนี้หรือผู้ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสถาบันการเงินนัน้ หรือผู้ได้รบั สิทธิฯ จะต้องก่อสร้างอาคาร และสิง่ ปลูกสร้างตามข้อ 5.2 ให้แล้ว
เสร็จบริบรู ณ์
15. การประกันภัย
15.1 ผูไ้ ด้รบั สิทธิจะต้องรับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุ หรือภยันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ จาก
อุบตั เิ หตุหรืองานก่อสร้าง และรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่หรือผู้ท่ไี ด้รบั
มอบหมายหรือบุคคลภายนอกซึง่ อยู่ในบริเวณทีก่ ่อสร้าง โดยการกระทาของคนงาน ช่าง หรือบริวารของผูไ้ ด้รบั
สิทธิ ตามแบบ “การประกันความรับผิด ชอบของงานตามสัญญา” (Contract Work Insurance) ในราคาไม่ต่ าว่า
มูลค่างานก่อสร้างตลอดระยะเวลาของสัญญา
16. การขอนาสิ ทธิ ตามโครงการไปทาเงื่อนไขผูกพันกับสถาบันการเงิ น
16.1 การขอนาสิทธิการก่อสร้างอาคารและสิง่ ปลูกสร้างตามโครงการไปทาเงื่อนไขผูกพันในการ
กูเ้ งินหรือเบิกเงินเกินบัญชี จะกระทาได้ต่อเมือ่ มีการทาสัญญาก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ ์ให้องค์การสะพานปลา
ตามข้อ 12.1 แล้ว และจะต้องได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากองค์การสะพานปลา และจะต้องชาระค่าธรรมเนียมใน
การอนุญาตตามระเบียบขององค์การสะพานปลา และเงื่อนไขขององค์การสะพานปลาทุกประการ
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16.2 การขอนาสิทธิการได้สทิ ธิใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ไปทาเงื่อนไขผูกพัน ในการกู้เงินเกินบัญ ชีจะ
กระทาได้ต่อเมื่อมีการทาสัญญาเรียบร้อยแล้ว และต้องได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากองค์การสะพานปลา ทัง้ นี้
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมตามระเบียบองค์ การสะพานปลา และจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขขององค์การสะพาน
ปลาด้วย
17. หน้ าที่ของผูไ้ ด้รบั สิ ทธิ เมื่อครบกาหนดระยะเวลาการได้สิทธิ
เมือ่ สัญญาระงับหรือเมื่อครบกาหนดระยะเวลาการได้สทิ ธิ และองค์การสะพานปลามิได้พจิ ารณา
ต่อสัญญาให้ ผูไ้ ด้รบั สิทธิจะต้องออกจากพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้สทิ ธิตามสัญญา พร้อมยกกรรมสิทธิ ์ อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง ตาม
โครงการ กับจะต้องยกบรรดาส่วนควบและเครือ่ งอุปกรณ์ของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบทา
ความเย็น ตลอดทัง้ เครื่องตกแต่ ง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจให้เป็ น
กรรมสิทธิ ์ของ
องค์การสะพานปลาทัง้ หมด
ก่อนครบกาหนดสัญญาผูไ้ ด้สทิ ธิต้องรักษาบารุงซ่อมแซมให้อาคาร สิง่ ปลูกสร้าง ตามโครงการ
กับบรรดาส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของอาคารและสิง่ ปลูกสร้าง เช่น ระบบไฟฟ้ า ระบบทาความเย็น ตลอดทัง้
เครื่องตกแต่ง เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมสาหรับการใช้งานขององค์การ
สะพานปลาต่อไป ด้วยค่าใช้จา่ ยของผูไ้ ด้สทิ ธิทงั ้ สิน้
18. ข้อปฏิ บตั ิ ในกรณี ผิดสัญญา
หากผูไ้ ด้รบั สิทธิปฏิบตั ผิ ดิ เงือ่ นไขดังกล่าวข้างต้นข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาที่ทาไว้กบั
องค์การสะพานปลา องค์การสะพานปลามีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาได้ และผูไ้ ด้รบั สิทธิยนิ ยอมให้องค์การสะพานปลา
ริบหลักประกันทีน่ ามาวางไว้เป็ นจานวนเงินทัง้ หมด หรือบางส่วนก็ได้ แล้วแต่ องค์การสะพานปลาจะเห็นสมควร
และองค์การ
สะพานปลายังมีสทิ ธิเรียกค่าเสียหายอื่น ๆ จากผูไ้ ด้รบั สิทธิ (ถ้ามี) ได้อกี ด้วย

