
  

 

 

ประกาศองค์การสะพานปลา 

เรื่อง เปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิผลิตและจ้าหน่ายน ้าดื่มตราองค์การสะพานปลา (FMO) 

ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

--------------------------------------------------- 

      ด้วยองค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะท้าการเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าดื่มตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การ
สะพานปลา เพ่ือจ้าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว ชาวประมง และพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การสะพานปลา   

  ๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี  
   (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย โดยไม่เป็นผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ 
และคนเสมือนไร้ความสามารถ 
   (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
   (๔) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
   (๕) ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 
   (๖) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและ 
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
   (๗) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเช่ารายอ่ืน หรือไม่ เป็น
ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั งนี  
   (๘) ต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง ต้องมีเอกสารบ่งบอกสัญญาซื อขาย ใบเสนอราคา  
      ๑.๒ กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบต่าง ๆ และ 
มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  ๒. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
      ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
      ๒.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
   (๑) กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย โดย
ต้องน้าหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท มีอายุไม่เกิน ๒ เดือน นับถึงวันยื่นซองประมูลราคา 
และถ่ายเอกสารจ้านวน ๑ ชุด พร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อก้ากับทุกแผ่น 
 /(๒) ในกรณี... 

 



  

   (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาทะเบียนบ้าน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือ
สัญชาติไทย พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
      ๒.๒ ส่วนที่ ๒ ต้องมีใบรับรองดังนี  
   (๑) ใบรับรองตามมาตรฐานน ้าดื่มของกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๔) พ.ศ.๒๕๔๗ 

  ๓. การทดสอบคุณภาพน้้า 
      ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบอนุญาตให้ผลิตน ้าดื่มหรือใบรับรอง 
      ๓.๒ มีเอกสารแสดงรายงานการทดสอบตัวอย่างของน ้าดื่ม จ้านวน ๓๑ รายการตามตาราง
ที่รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หรือเทียบเท่า โดยจะต้องส่งผลการทดสอบภายใน
ระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาพร้อมบรรจุภัณฑ์ โดยแนบเอกสารรับรองดังกล่าวในวันที่ก้าหนด 
      ๓.๓ ผู้ได้สิทธิจะต้องควบคุมคุณภาพน ้าดื่มเป็นอย่างดี 
      ๓.๔ องค์การสะพานปลาขอสงวนสิทธิในการสุ่มตรวจตัวอย่างน ้าดื่มตามข้อก้าหนดนี 
ได้ทุกเมื่อ โดยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าวผู้ได้สิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั งสิ น  
องค์การสะพานปลาจะด้าเนินการยกเลิกสัญญาในทันที  หากองค์การสะพานปลาพิจารณาแล้วเห็นว่า 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน ้าดื่มที่ผู้ ได้สิทธิผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานน ้าดื่มตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๔) พ.ศ.๒๕๔๗ เรื่อง น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๕) ทีก่้าหนดไว้ 
      ๓.๕ ผู้ได้สิทธิต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๘๔) พ.ศ.๒๕๔๗  
เรื่อง น ้าบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (ฉบับที่ ๕) 

  ๔. การเสนอราคา 
    ๔.๑ ก้าหนดยื่นซองประมูลราคา ณ องค์การสะพานปลา ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘  

ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.  
โดยคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคาจะท้าการเปิดซองภายหลังเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยจะไม่รับพิจารณา
การยื่นซองหรือเอกสารใด ๆ ทางไปรษณีย์ทั งสิ น และเมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองประมูลแล้ว  
องค์การสะพานปลาจะไม่รับซองประมูลหรือเอกสารใด ๆ อย่างเด็ดขาด ทั งนี  ซองประมูลที่ยื่นต่อทางราชการ       
และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ และจะพิจารณาผลแล้วเสนอผู้อ้านวยการองค์การสะพานปลา
พิจารณาสั่งการต่อไป หากเอกสารส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ครบถ้วนตามประกาศนี  องค์การสะพานปลา 
จะด้าเนินการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น และผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องใด ๆ กับองค์การสะพานปลาหาได้ไม่ 

    ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรกเข้า  เป็นจ้านวนเงิน 
ไม่ต่้ากว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) และยื่นข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน  
ร้อยละ ๑๐ ของยอดขายแต่ละเดือน โดยเขียนลงในใบเสนอราคาตามแบบขององค์การสะพานปลา แล้วใส่ซอง
ปิดผนึก จ่าหน้าซอง “ใบเสนอราคาผลประโยชน์ตอบแทนและค่าเช่าในการด้าเนินกิจการผลิตและจ้าหน่าย
น ้าดื่มตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา”  
 /โดยไม่มี... 

-๒- 



  

โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ทุกแห่ง โดยปรับผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนทุก ๓๖ เดือน ในอัตรา 
ร้อยละ ๓ ของผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนที่เคยจ่ายให้แก่องค์การสะพานปลาครั งหลังสุด 

    ๔.๓ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท โดยเสนอราคารวม และหรือราคา  
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั งนี  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ  
โดยคิดราคารวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั งปวงไว้แล้ว 
      ๔.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
แต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการ  ฯ  
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ให้ผลการพิจารณา 
ถือเป็นที่สิ นสุด ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ 

    ๔.๕ หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลว่าก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และ  
คณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ  ฯ  
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่องค์การสะพานปลาจะพิจารณา  
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์  
ต่อการพิจารณาขององค์การสะพานปลา 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา จ้านวน 

๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี   
          (๑) เงินสด 

           (๒) เช็คธนาคารรับรองหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั นช้าระ
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั นไม่เกิน ๓ วันท้าการ โดยสั่งจ่ายในนามองค์การสะพานปลา   

               หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี  องค์การสะพานปลาจะคืนให้ แก่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ เมื่อทราบผลการประมูลราคาแล้วโดยเร็ว และจะคืนให้เมื่อผู้ที่ชนะการประมูลได้ลงนาม
สัญญากับองค์การสะพานปลาเรียบร้อยแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้
โดยไม่มีดอกเบี ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
    ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั งนี  องค์การสะพานปลาจะพิจารณาตัดสิน

โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา จะพิจารณาจากราคารวม 
 

/๖.๒ หากมีผู.้.. 

ข้อเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรกเข้า + ขอ้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนร้อยละ ๑๐ ของยอดขาย = ราคารวม 

-๓- 



  

    ๖.๒ หากมีผู้เสนอราคาเท่ากันมากกว่าหนึ่งราย คณะกรรมการเปิดซองประมูลราคา 
จะให้ผู้เสนอราคาสูงสุดเท่ากันเขียนเสนอให้องค์การสะพานปลาพิจารณาอีกครั งหนึ่งหรือหลายครั ง จนกว่า
จะเหลือผู้เสนอราคาสูงสุดเพียงรายเดียว  
      ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๑ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๒ และข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ เอกสาร
ทางเทคนิคไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การสะพานปลาก้าหนดไว้ใน
ประกาศในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญและความแตกต่างนั นไม่มีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการ ฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั น 
      ๖.๔ องค์การสะพานปลาสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
   (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารขององค์การสะพานปลา 
   (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารที่เป็นสาระส้าคัญ 
หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
      ๖.๕ ในการตัดสินการประกาศผลผู้ได้สิทธิหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลองค์การสะพานปลามีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ องค์การสะพานปลา 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
      ๖.๖ องค์การสะพานปลาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ หรืออาจจะยกเลิกการประกาศโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การสะพานปลาเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
      ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การสะพานปลาอาจประกาศยกเลิกการหาผู้ได้สิทธิ  
หากปรากฏว่ามีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้สิทธิหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

  ๗. การช้าระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรกเข้า 
      ผู้ที่ได้สิทธิหรือที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องช้าระเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรกเข้า
เป็นจ้านวนเงินตามที่เสนอราคาไว้ หลังจากองค์การสะพานปลาประกาศเป็นผู้ชนะ ภายใน ๗ วันท้าการ  
 
 
 
 
 

/๘. หลักการท้าสัญญา... 

-๔- 



  

  ๘. หลักประกันการท้าสัญญา 
      ผู้ที่ได้สิทธิหรือที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องท้าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ  
องค์การสะพานปลา ภายใน ๗ วันท้าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ผู้ชนะการเสนอราคาต้อง
วางเงินประกันสัญญาการได้สิทธิ เป็นจ้านวนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหม่ืนบาทถ้วน) ในวันท้าสัญญา 
โดยองค์การสะพานปลาจะยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
      ๘.๑ เงินสด 
      ๘.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่องค์การสะพานปลา ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั น
ช้าระต่อเจ้าหน้าทีก่่อนวันท้าสัญญา ไมน่้อยกว่า ๓ วันท้าการ 

  ๙. เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ 
      ๙.๑ ผู้ได้สิทธิจะมีสิทธิในการจ้าหน่ายน ้าดื่มในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
ขององค์การสะพานปลาและพื นที่ส้านักงานใหญ่ ตามระเบียบการจัดหาผลประโยชน์ขององค์การ 
สะพานปลาฯ 
      ๙.๒ ผู้ได้สิทธิจะต้องรับภาระค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการประกอบกิจการจ้าหน่ายน ้าดื่มทั งสิ น 

      ๙.๓ ผู้ได้สิทธิจะต้องจ้าหน่ายน ้าดื่มตามท่ีกฎหมายก้าหนด 

      ๙.๔ ผู้ ได้สิทธิจะต้องผลิตน ้าดื่มส้ารองไว้เ พ่ือจ้าหน่ายให้องค์การสะพานปลา 

ให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื อทุกวัน ถ้าวันใดปรากฏว่าน ้าดื่มไม่เพียงพอจ้าหน่ายหรือมีเหตุขัดข้อง

จากเครื่องผลิตน ้าดื่มไม่สามารถจ้าหน่ายให้แก่ผู้ซื อได้ องค์การสะพานปลามีสิทธิให้ผู้เดือดร้อน น้าน ้าดื่ม

จากภายนอกเข้ามาจ้าหน่าย เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนได้ทันที จนกว่าผู้ได้สิทธิ

พร้อมที่จะบริการจ้าหน่ายตามความต้องการของผู้ซื อ 

      ๙.๕ ผู้ได้สิทธิจะต้องเป็นผู้ช้าระภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์   

หรือเงินค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนที่เกิดขึ นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ และ/หรือ 

องค์การสะพานปลา มีหน้าที่ต้องช้าระตามกฎหมาย ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อก้าหนด

หรือระเบียบอ่ืนใดที่ได้ออกใช้บังคับอยู่ในขณะนี และที่จะออกใช้บังคับในภายหน้านับตั งแต่วันที่ลงนาม 

ในสัญญาตลอดอายุสัญญา และถ้ามีเหตุให้องค์การสะพานปลาต้องช้าระแทนไปก่อน ผู้ได้รับสิทธิต้องช้าระคืน

ให้องค์การสะพานปลา ตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่ก้าหนดในสัญญา 

      ๙.๖ ผู้ได้สิทธิจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบติดตั ง และช้าระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น  

ค่าน ้า ค่าไฟฟ้า รวมทั งค่าบริการและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์การสะพานปลา

ก้าหนด หากมีรายการใด ที่องค์การสะพานปลาได้ช้าระแทนไปก่อน ผู้ได้รับสิทธิต้องช้าระคืน ให้แก่องค์การ

สะพานปลา ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากองค์การสะพานปลา 

 

 

 

/๙.๗ ผู้ได้สิทธ.ิ.. 

-๕- 



  

      ๙.๗ ผู้ได้สิทธิจะต้องท้าความสะอาดและบ้ารุงรักษาพื นที่พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื นที่ 

รวมทั งพื นที่โดยรอบให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติและเรียบร้อยสวยงามตลอดเวลา ด้วยค่าใช้จ่าย  

ของตนเอง ในกรณีที่พื นที่หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในพื นที่หรือพื นที่โดยรอบได้รับความเสียหาย บุบสลาย ไม่ว่า

ด้วยเหตุใด ๆ ในระหว่างสัญญา ผู้ได้รับสิทธิต้องท้าการก่อสร้างหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้อยู่ในสภาพที่

ใช้การได้ดีตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่องค์การสะพานปลาก้าหนดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง  

โดยแจ้งระยะเวลาการซ่อมแซมเริ่มต้นและแล้วเสร็จให้องค์การสะพานปลา ทราบล่วงหน้า 

      ๙.๘ ผู้ได้สิทธิจะต้องท้าให้มั่นใจได้ว่าน ้าดื่มจะต้องมีบริการทุกวัน 

      ๙.๙ ในกรณีที่เป็นการให้บริการน ้าดื่มแบบตู้กดน ้า ผู้ได้สิทธิต้องรับผิดชอบต้องจัดเก็บ

ขยะและกวาดเก็บท้าความสะอาดบริเวณพื นที่จ้าหน่ายและหรือติดตั งบริการตู้กดน ้าตลอดเวลาท้าการขาย 

ตามหลักการของอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีและน้าขยะไปจัดเก็บตามที่องค์การสะพานปลาก้าหนดทุกวัน 

      ๙.๑๐ ในกรณีที่มีการติดตั งตู้กดน ้า ผู้ได้สิทธิจะต้องเสียค่าน ้าประปา และไฟฟ้าตามอัตรา 

ที่องค์การสะพานปลาก้าหนด 

       ๙.๑๑ ผู้ได้สิทธิต้องไม่ท้าการอันขัดต่อกฎระเบียบขององค์การสะพานปลา 

      ๙.๑๒ ทั งนี ผู้ได้สิทธิจะต้องส่งรูปแบบรายละเอียดขวดน ้า ให้แก่ องค์การสะพานปลา 

พิจารณาก่อน ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ลงนามสัญญา 

  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิขององค์การสะพานปลา 

        ๑๐.๑ องค์การสะพานปลาจะก้าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการลงทะเบียน 

โดยวิธีการเปิดซองหลังจากได้ประกาศผู้ที่ได้สิทธิหรือที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตและจ้าหน่ายน ้าดื่ม 

ตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

        ๑๐.๒ ผู้ที่ ได้สิทธิหรือที่ ได้ รับการคัด เลือก เป็นผู้ ผลิตและจ้ าหน่ ายน ้ าดื่ ม 

ตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา  

ซึ่งองค์การสะพานปลาได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาภายในวันที่ทางองค์การสะพานปลาก้าหนดไว้ องค์การ

สะพานปลาจะริบหลักประกันการเสนอราคาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  

        ๑๐.๓ องค์การสะพานปลา สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดใน

แบบสัญญาเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

  ผู้สนใจสามารถขอซื อเอกสารได้ที่ องค์การสะพานปลา ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘ ถนนเจริญกรุง 

แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ ฯ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ตั งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ (ตามเวลาราชการ) 

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.fishmarket.co.th หรือสอบถามทาง

โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๑๒ ๘๖๗๘ ในวันและเวลาราชการ 

/ผู้สนใจ... 

-๖- 
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ใบเสนอราคาค่าผลประโยชน์ตอบแทนเพ่ือประกอบการด้าเนินกิจการ 

ผลิตและจ้าหน่ายน ้าดื่มตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
ขององค์การสะพานปลา 

เขียนที.่.................................. 
วันที่ ........เดือน. ....................พ.ศ........ 
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ถนน............................................ต้าบล................. ..............................อ้าเภอ.................................................                                
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์................................ โทรศัพท์.......................... ........................ 
 ขอเสนอค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรกเข้าเพ่ือประกอบการด้าเนินกิจการผลิตและจ้าหน่ายน ้าดื่ม
ตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 
จ้านวน....................................................บาท (.....................................................................................................) 
และค่าผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือน จ้านวนร้อยละ ........................... (....................................................)  

ข้าพเจ้าได้วางหลักประกันการเสนอราคาเป็นจ้านวนเงินทั งสิ น...............................................บาท 
(........................................ ..............................) เปน็ 

  ก. เงินสด 

  ข. เช็คธนาคารรับรองหรือเช็คธนาคารสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั นช้าระ
ต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั นไม่เกิน ๓ วันท้าการโดยสั่งจ่ายในนามองค์การสะพานปลา 

  เลขที่..............................ลงวันที่..........เดือน.........................พ.ศ............ .............   
 ข้าพเจ้าขอให้ค้ารับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศเปิดประมูลหาผู้ได้สิทธิผลิตและจ้าหน่ายน ้าดื่ม
ตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 

 ลงวันที่............เดือน...................................พ.ศ.................... 
 

 

ลงชื่อ..................................ผู้เสนอราคา 

             (...................................................) 

                ประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

หนังสือมอบอ้านาจ 

 

เขียนที.่..................................... 
วันที่...............................................................  

 

โดยหนังสือฉบับนี  ข้าพเจ้า ...............................................อายุ...................ปี ส้านักงานตั งอยู่เลขท่ี/
บ้านเลขท่ี.............................หมู่ท่ี..........................ถนน............................ต้าบล........................................... 
อ้าเภอ...................................จังหวัด.................................... โทรศัพท์ .............................. ข อมอบอ้านาจให้ 
................................................อายุ...................ปี ส้านักงานตั งอยู่เลขท่ี/บ้านเลขท่ี................................... 
หมู่ที่.....................ถนน............................ต้าบล..................................... อ้า เภอ........................................
จังหวัด................................................. โทรศัพท์ ......................................... เป็นผู้รับมอบอ้านาจให้มีอ้านาจ 
กระท้าการแทนผู้มอบอ้านาจในกิจการต่อไปนี  

๑. ยื่นใบเสนอราคาค่าผลประโยชน์ตอบแทนแรกเข้าเพ่ือประกอบการด้าเนินกิจการผลิตและ
จ้าหน่ายน ้าดื่มตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงของ 
องค์การสะพานปลา 

๒. ยื่นวางเงินประกันการเสนอราคาต่อเจ้าหน้าที่รับซองประมูลราคา 

๓. รับทราบเงื่อนไข ค้าสั่งต่าง ๆ ต่อรองราคาและตกลงราคาเกี่ยวกับการเปิดประมูลราคาหาผู้ได้สิทธิ
เพ่ือประกอบการด้าเนินกิจการผลิตและจ้าหน่ายน ้าดื่มตราองค์การสะพานปลา (FMO) ในพื นที่สะพานปลาและ 
ท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลาต่อองค์การสะพานปลา และ/หรือคณะกรรมการเปิดซองประมูลราคา 

กิจการใดที่ผู้รับมอบอ้านาจกระท้าไปในขอบเขตแห่งการมอบอ้านาจนี  ให้มีผลผูกพันผู้มอบอ้านาจ
ทุกประการ 

เพ่ือเป็นหลักฐานในการมอบอ้านาจ ผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานข้างท้ายนี  

 

ลงชื่อ..............................................ผู้มอบอ้านาจ        ลงชื่อ..............................................ผู้มอบอ้านาจ  

(.............................................................)                    (.............................................................)  

  

ลงชื่อ..............................................พยาน          ลงชื่อ..............................................พยาน  

(.............................................................)          (.............................................................)  

 

อาการแสตมป์ 

๓๐ บาท 


