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ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชน
ณ วันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การรวมลงทุนกับเอกชนหรือใหเอกชนเปนผูลงทุนใน
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F
การทาเรือแหงประเทศไทย ("กทท.") ไดกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยูบนชายฝงทะเลตะวันออกของอาว
ไทย หางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 110 กิโลเมตร เปนทาเรือน้ําลึกที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการขนสงสินคาทางทะเลตาม
แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก และรองรับความแออัดของทาเรือกรุงเทพ เริ่มเปดดําเนินการ ตั้งแต
ป พ.ศ. 2534 และมีปริมาณการขนถายตูสินคาผานทาเรือมากขึ้นอยางตอเนื่องจวบจนปจจุบัน โดยจากการศึกษาพบวา
ปริมาณตูสินคามีแนวโนมที่จะเพิ่มเกินกวาขีดความสามารถของทาเรือแหลมฉบังทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 รวมกันที่
ประมาณ 11 ลานทีอียูตอป ในป พ.ศ. 2566 สงผลใหมีความจําเปนที่จะตองมีการเรงพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ไม เ พี ย งเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถโดยรวม แต เ พื่ อ ส ง เสริ ม การพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก
และยกระดับประเทศไทยใหเปนศูนยกลางทางดานโลจิสติกสของภูมิภาค โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
กทท. มีนโยบายใหดําเนินโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F (“โครงการฯ”) เปน
ลําดับแรก ภายใตกรอบการรวมทุนกับเอกชนหรือใหเอกชนลงทุนออกแบบ กอสราง ใหบริการ และซอมบํารุงรักษา โดย
เอกชนรายเดียว เพื่อใหทาเทียบเรือ F แลวเสร็จทันตอการรองรับการขยายตัวของปริมาณตูสินคา โดยมีหลักเกณฑในการ
คัดเลือกเอกชนที่มีคุณสมบัติและมีความสามารถในการบริหารจัดการทาเทียบเรือที่มีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับในระดับโลก (World
Class) และแผนการดํ า เนิ น การบริ ห ารจั ด การท า เที ย บเรื อ ที่ จ ะก อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ ประเทศชาติ โดย
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“คณะกรรมการนโยบาย”) ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่
4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติเห็นชอบหลักการของโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 และคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ไดมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ดัง นั้ น กทท. จึ งมี ความประสงคที่จ ะเชิ ญชวนเอกชนผูสนใจยื่น ข อเสนอเข า ร ว มลงทุ น ออกแบบ ก อ สร าง
ใหบริการ และซอมบํารุงรักษาโครงการฯ (ประกอบดวยทาเทียบเรือ F1 และ F2) ทั้งนี้ กทท. จะรวมลงทุนกับเอกชนที่
ไดรับการคัดเลือกในโครงการฯ เปนระยะเวลา 35 (สามสิบหา) ป โดยผูยื่นขอเสนอทุกรายจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขใน
ประกาศเชิญ ชวนการคัดเลือกเอกชนนี้และเงื่ อนไขในเอกสารการคัดเลื อกเอกชน (Request for Proposal) อยา ง
เครงครัด
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สรุปสาระสําคัญของโครงการฯ

1.1 วัตถุประสงคของโครงการฯ
(1)

เพื่อเปนการเพิ่มขีดความสามารถ (Capacity) ของทาเรือแหลมฉบัง ใหเพียงพอที่จะรองรับอุปสงคในการ
ใชทาเรือแหลมฉบังจากปริมาณตูสินคาที่คาดวาจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งจะอยูในระดับที่มากกวาขีด
ความสามารถในปจจุบัน

(2)

เพื่อจัดใหมีโครงสรางพื้นฐานทาเทียบเรือและสิ่งอํานวยความสะดวกในการรองรับการขนสงตูสินคาผาน
ทาทางรถไฟเพื่อพัฒนาระบบการขนสง และระบบโลจิสติกสของประเทศใหไดมาตรฐานในระดับสากล

(3)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการบริหารจัดการของทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยเนน
ใหมีความสามารถในการรองรับการขนถายดวยเครื่องมือขนสินคาประเภทตูสินคาที่ทันสมัย และใชระบบ
จั ด การตู สิ น ค า แบบอั ต โนมั ติ (Automation) ในส ว นที่ มี ค วามเหมาะสม โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ
สภาพแวดลอมหรือเปนทาเรือสีเขียว (Green Port) ในเวลาเดียวกัน

(4)

เพื่อสนับสนุนการเปนประตูการคา (Gateway) สําหรับสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการคาของ
ประเทศไทยที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และ เพิ่มพูนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1.2 ขอบเขตของโครงการฯ
โครงการฯ ตั้งอยูบนพื้นที่ประมาณ 2,846 (สองพันแปดรอยสี่สิบหก) ไร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของทาเรือแหลมฉบัง และอยู
ติดกับทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 2 โดยโครงการฯ มีความลึกที่ -18.5 (ลบสิบแปดจุดหา) เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง (รทก.) ซึ่งทาเทียบเรือ F ประกอบดวยทาเทียบเรือ F1 และ F2 ที่มีความยาวหนาทารวม 2,000 (สองพัน) เมตร
และความกวางโดยประมาณ 550 (หารอยหาสิบ) เมตร โดยอิงจาก รูปภาพ 1

รูปภาพ 1 – ขอบเขตโครงการฯ
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ภายใตขอบเขตของโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 จะมีการออกแบบและกอสราง และการใหบริการ
และการซอมบํารุงรักษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1)

งานในสวนของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure)
(ก) งานขุดลอกและถมทะเล (Reclamation) เพื่อรองรับงานกอสรางทาเทียบเรือและโครงสรางพื้นฐาน เชน
1) ทาเทียบเรือตูสินคา 4 (สี่) ท า พื้ น ที่ป ระมาณ 1,336 (หนึ่งพั น สามรอยสามสิ บหก) ไร ไดแก
ทาเทียบเรือ F จํานวน 2 (สอง) ทา และทาเทียบเรือ E จํานวน 2 (สอง) ทา
2) ทาเทียบเรือเอนกประสงค E0 พื้นที่ประมาณ 221 (สองรอยยี่สิบเอ็ด) ไร จํานวน 1 (หนึ่ง) ทา
3) ทาเทียบเรือชายฝง พื้นที่ประมาณ 63 (หกสิบสาม) ไร จํานวน 1 (หนึ่ง) ทา
4) ทาเทียบเรือบริการ พื้นที่ประมาณ 14 (สิบสี่) ไร จํานวน 1 (หนึ่ง) ทา
5) งานระบบรางและยานรถไฟ พื้นที่ประมาณ 168 (หนึ่งรอยหกสิบแปด) ไร
(ข) พื้นที่ ในอนาคต (Future Extension) พื้น ที่ ประมาณ 947 (เกา รอยสี่ สิบ เจ็ ด) ไร และพื้ นที่เก็ บกัก
ตะกอน พื้นที่ประมาณ 1,899 (หนึ่งพันแปดรอยเกาสิบเกา) ไร
(ค) งานขุดลอกรองน้ําและแองกลับเรือ (Maneuvering Basin) ไดแก
1) ทาเทียบเรือ F และ E ที่ระดับความลึก -18.5 (ลบสิบแปดจุดหา) เมตร รทก.
2) ทาเทียบเรือ E0 ที่ระดับความลึก -14.5 (ลบสิบสี่จุดหา) เมตร รทก.
3) ทาเทียบเรือชายฝง ที่ระดับความลึก -9 (ลบเกา) เมตร รทก.
(ง) งานออกแบบและกอสรางเขื่อนกันคลื่นจํานวน 3 (สาม) เขื่อน ไดแก
1) เขื่อนกันคลื่นบริเวณพื้นที่พัฒนาทาเรือแหลมฉบังในอนาคต ความยาวประมาณ 1,000 (หนึ่งพัน) เมตร
2) เขื่อนกันคลื่นบริเวณทาเรือชายฝง ความยาวประมาณ 1,600 (หนึ่งพันหกรอย) เมตร
3) เขื่อนกันคลื่นบริเวณปากรองน้ําคลองบางละมุง ความยาวประมาณ 411 (สี่รอ ยสิบเอ็ด) เมตร
(จ) งานออกแบบและก อ สรางระบบสาธารณู ปโภคที่ใ ชรวมกั น เช น ระบบประปา ระบบระบายน้ํา
เครือขายสายไฟฟา สถานีไฟฟายอย ระบบน้ําดับเพลิง ระบบระบายน้ําทิ้ง ระบบระบายน้ําเสีย ระบบ
แสงสวางภายในทาเรือ และระบบการขนสง ทั้งภายในและนอกทาเรือ เชน ระบบรางและยานรถไฟ
และเครือขายถนนภายในทาเรือ
(ฉ) งานติดตั้งอุปกรณเครื่องหมายเดินเรือภายในบริเวณทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
(ช) พื้นที่สวนกลางและอาคารประกอบทา เชน อาคารสํานักงานทาเรือ อาคารสถานีขนถายสินคาทาง
รถไฟ และพื้นที่จอดรถบรรทุก
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(ซ) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโครงสรางพื้นฐาน
(2)

งานในสวนของทาเทียบเรือ (Superstructure) รวมทั้งเครื่องจั กรและอุ ปกรณ ที่เกี่ ยวข องกับท าเที ยบเรื อ
สํ าหรั บท าเที ยบเรือตู สิ นค าและท าเที ยบเรื ออเนกประสงค รวมถึ งระบบจั ดการตู สิ นค าแบบอั ตโนมั ติ
(Automation) ไดแก
(ก) ทาเทียบเรือ F จํานวน 2 (สอง) ทา (ประกอบดวยทาเทียบเรือ F1 และทาเทียบเรือ F2) ความยาว
หนาทาของแตละทาประมาณ 1,000 (หนึ่งพัน) เมตร รวมเปน 2,000 (สองพัน) เมตร
(ข) ทาเทียบเรือ E จํานวน 2 (สอง) ทา (ประกอบดวยทาเทียบเรือ E1 และทาเทียบเรือ E2) ความยาว
หนาทาของแตละทาประมาณ 750 (เจ็ดรอยหาสิบ) เมตร รวมเปน 1,500 (หนึ่งพันหารอย) เมตร
(ค) ทาเทียบเรืออเนกประสงค E0 จํานวน 1 (หนึ่ง) ทา ความยาวหนาทาประมาณ 920 (เการอยยี่สิบ) เมตร

(3)

งานในสวนของทาเทียบเรือชายฝงและทาเรือบริการ รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ

ทั้งนี้ ภายใตขอบเขตของโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ขางตน กทท. จะรวมลงทุนกับเอกชนในสวนที่
เกี่ยวกับทาเทียบเรือ F เท านั้น ซึ่งรวมถึงการออกแบบและกอสร าง และการใหบริ การและการซอมบํารุงรักษา
("การดําเนินโครงการฯ")
1.3 หนาที่และความรับผิดชอบของหนวยงานของรัฐและเอกชนในการดําเนินโครงการฯ
(1)

หนาที่และความรับผิดชอบของ กทท.
(ก) กทท. จะใหสิทธิรวมลงทุนแกเอกชนในการดําเนินโครงการฯ
(ข) กทท. จะมีการดําเนินงานในสวนของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เพื่อรองรับการดําเนินโครงการฯ
(ค) กทท. จะจั ด เตรี ย มและส ง มอบพื้ น ที่ ข องโครงการฯ และงานในส ว นของโครงสร า งพื้ น ฐาน
(Infrastructure) ใหเอกชนเพื่อรองรับการดําเนินโครงการฯ
(ง) กทท. จะจัดหาและจัดจําหนายบริการทั่วไปภายในทาเทียบเรือ F เชน การจัดหาและใหบริการดาน
สาธารณูปโภคที่กําหนดไวในสัญญารวมลงทุน
(จ) กทท. จะออกแบบ กอสราง ใหบริการ และบํารุงรักษาทาเทียบเรือชายฝงและทาเทียบเรือบริการ
รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อใหบริการแกทาเทียบเรือ F
(ฉ) กทท. จะปฏิบั ติหนาที่อื่ นตามที่ กํา หนดไวในสัญ ญารวมลงทุ น ของโครงการฯ เพื่ อ ให การดํ า เนิน
โครงการฯ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯ

(2)

หนาที่และความรับผิดชอบของเอกชน
(ก) เอกชนเป น ผู อ อกแบบ ก อ สร า ง ให บ ริ ก าร และบํ า รุ ง รั ก ษาในงานส ว นโครงสร า งหน า ท า
(Superstructure) รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ และระบบจัดการตูสินคาแบบอัตโนมัติ
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(Automation) สําหรับโครงการฯ รวมทั้งโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนในทาเทียบเรือ F ทั้งบนดิน ใต
ดิน และใตน้ํา เชน โครงสราง สิ่งปลูกสราง อาคารเหนือทาเรือที่ไมสามารถเคลื่อนยายไดในทาเทียบเรื อ
และการขุดลอกหนาทาเปนระยะ 60 (หกสิบ) เมตรจากขอบเขื่อนทาเทียบเรือตลอดระยะหนาทา
(ข) เอกชนเปนผูขอรับใบอนุญาต การไดรับอนุมัติ หรือใบรับรองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจากหนวยงาน
ตา งๆ ที่เกี่ย วขอ งในการดํา เนิ นกิจ การของตน รวมถึ ง ต อ งจัด ทํา รายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) และรายงานดังกลาวตองไดรับการเห็นชอบกอนเริ่มดําเนินการกอสรางทาเทียบเรือ
(ค) เอกชนเปนผูชําระค าภาษี อากร ภาษี โรงเรือน และคา ธรรมเนียมสิ่ง ล วงล้ํา ลํ าน้ํ าตามที่ก ฎหมาย
กําหนด รวมถึงอากรศุลกากรสินคาขาเขาและคาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวก
สิ่งของ อุปกรณและเครื่องมือตางๆ ทั้งหมดที่บริษัทนําเขาจากตางประเทศเพื่อปฏิบัติงาน (หากมี)
(ง) เอกชนเปนผูจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินโครงการฯ ในสวนโครงสรางหนาทาของทาเทียบเรือ F
รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของในการใหบริการทาเทียบเรือตูสินคา
(จ) เอกชนเปน ผู ชํ า ระค า ให สิ ท ธิการร ว มลงทุ น และชํ า ระผลประโยชน ต อบแทน ให แ ก กทท. ตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ จะตกลงกับเอกชน
(ฉ) เอกชนเปนผูโ อนกรรมสิท ธิ์ในทรัพยสิน ที่ทั้งหมดในท าเทียบเรื อ ให แก กทท. ตามที่กํา หนดไวใน
สัญญารวมลงทุนของโครงการฯ ตามขอ 1.5 และชําระคาเสียหายในความชํารุดบกพรองในบรรดา
ทรัพยสินที่ตกเปนกรรมสิทธิ์ของ กทท. เปนเวลา 2 (สอง) ป นับจากวันที่สัญญารวมลงทุนมีผลสิ้นสุด
ลง
(ช) เอกชนเปนผูถายทอดความรูใ นการพัฒนาและใชเทคโนโลยีที่ใชในการพัฒนา บริหาร และดําเนินงาน
ทาเทียบเรือ แก กทท. หนวยงานของรัฐ และบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนไทยอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหการดําเนินโครงการฯ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
(ซ) เอกชนเปนผูปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดไวในสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ เพื่อใหการดําเนิน
โครงการฯ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการฯ
1.4 ระยะเวลาของโครงการฯ
ภายใตขอบเขตของโครงการฯ ระยะเวลาของโครงการฯ เทากับระยะเวลา 35 (สามสิบหา) ป โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1)

ระยะเวลาการออกแบบและการกอสรางและเปดใหบริการ ทาเทียบเรือ F ทั้งหมด รวมทั้งจัดซื้อและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของเปนระยะเวลาไมเกิน 6 (หก) ป นับจากวันที่ระบุไวในหนังสือแจงใหเริ่ม
งาน (Notice to Proceed) โดยเอกชนมี หนาที่ออกแบบและก อสรางและเป ดใหบริ การ ท าเทียบเรือ F1
พรอมจัดซื้อและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 2 (สอง) ป นับ
จากวันทีร่ ะบุไวในหนังสือแจงใหเริ่มงาน (Notice to Proceed)
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ระยะเวลาการใหบริการและการบํา รุง รักษาทา เที ยบเรื อ F รวมทั้งการใหบริ การและการบํ า รุง รั ก ษา
เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของ เปนระยะเวลาไมเกิน 35 (สามสิบหา) ป นับจากวันที่ระบุไวในหนังสือ
แจงใหเริ่มงาน (Notice to Proceed)

1.5 กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เปนสาระสําคัญ
ภายใตขอบเขตของโครงการฯ กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งหมายถึงทรัพยสินที่จําเปนในการดําเนิน
โครงการฯ ตลอดชวงระยะเวลาของโครงการฯ ตามที่กําหนดไวในขอ 1.4 สามารถแบงออกตามงานแตละสวน ดังนี้
(1)

งานในสวนของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และงานในสวนของทาเทียบเรือชายฝงและทาเทียบ
เรื อบริการ รวมทั้งเครื่องจักรและอุป กรณที่เกี่ยวข อง จะตกเปน กรรมสิท ธิ์ของหนวยงานของรั ฐตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด

(2)

ในช ว งระยะเวลาของโครงการฯ เอกชนมี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นทรั พ ย สิ น โครงสร า งหน า ท า ในส ว นที่ เ ป น
อสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยทั้งหมด (เชน อาคารและสิ่งปลูกสรางเหนือทาเทียบเรือที่ไมสามารถ
เคลื่อนยายไดในทาเทียบเรือ ทั้งบนดินและใตดิน ซึ่งออกแบบและกอสรางโดยเอกชน หรือเครื่องมือและ
อุปกรณที่ เกี่ ยวของ) โดย กทท. มีสิท ธิ์เด็ดขาดในการเลื อกรับโอนทรัพยสินบางสวนหรือทั้งหมด และ
เอกชนตองโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินดังกลาวใหแก กทท. ภายในวันที่สิ้นสุดสัญญารวมลงทุน ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญารวมลงทุน (Build-Operate-Transfer: BOT)

ทั้ง นี้ เอกชนเปน ผู รับ ผิดชอบชํ า ระบรรดาภาษี อากร คา ธรรมเนี ย ม ค า ใช จ า ยใดๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การโอน
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยทั้งหมดใหแก กทท.
1.6 การแบงผลประโยชนตอบแทนระหวางรัฐและเอกชน
รายละเอียดของการแบงผลประโยชนตอบแทนระหวางรัฐและเอกชนภายใตโครงการฯ สามารถสรุปไดดังนี้
(1)

รายไดและรายจายของ กทท.
(ก) รายไดของ กทท.
1) คาใหสิทธิการรวมลงทุน (คาสัมปทานคงที่)
2) สั ด ส ว นรายได ข องโครงการฯ ซึ่ ง จะเป น ไปตามการแบ ง รายได ที่ กทท. ตกลงกั บ เอกชน

(คาสัมปทานผันแปร)
3) รายไดจากการดําเนินงานทาเรือ ไดแก คาภาระเรือเขาทา (Port Due) และคาภาระเรือลากจูง
4) รายไดอื่นๆ ตามที่จะกําหนดไวในสัญญารวมลงทุน
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(ข) รายจายของ กทท.
1) ค า ก อ สร า งและค า จั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ต า งๆ ในส ว นงานภายใต ความ

รับผิดชอบของ กทท.
2) คาใชจายในการใหบริการและบํารุงรักษารองน้ํา
3) คาตรวจติดตามสิ่งแวดลอม
4) คาใชจายอื่นๆ ตามที่จะกําหนดไวในสัญญารวมลงทุน

(2)

รายไดและรายจายของเอกชน
(ก) รายไดของเอกชน
1) รายไดจ ากการประกอบกิ จการทาเรือ เช น คา ภาระการใชท าของเรือ คา ภาระยกขนตูสินคา
คาภาระการใชทาของตูสินคา คาบริการตูสินคาหองเย็น คาภาระฝากตูสินคา เปนตน
2) รายไดอื่นๆ ตามที่จะกําหนดไวในสัญญารวมลงทุน
(ข) รายจายของเอกชน
1) คาใหสิทธิการรวมลงทุน (คาสัมปทานคงที่)
2) การแบงสัดสวนรายไดของโครงการฯ ซึ่งจะเปนไปตามการแบงรายไดที่ กทท. ตกลงกับเอกชน
(คาสัมปทานผันแปร)
3) ค า ก อ สร า งและค า จั ด ซื้ อ และติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ต า งๆ ในส ว นงานภายใต ความ
รับผิดชอบของเอกชน
4) คาใชจายในการใหบริการและบํารุงรักษาโครงการฯ รวมถึงคาใชจายในการบํารุงรักษารองน้ําใน
สวนงานภายใตความรับผิดชอบของเอกชน
5) คาใชจายอื่นๆ ตามที่จะกําหนดไวในสัญญารวมลงทุน

1.7 มาตรการสนับสนุนโครงการฯ ทั้งทางการเงินและไมใชทางการเงิน
(1)

มาตรการสนับสนุนโครงการฯ ทางการเงิน
กทท. จะลงทุนงานในสวนของโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) และงานในสวนของทาเทียบเรือชายฝง
และทาเทียบเรือบริการ และอุปกรณที่เกี่ยวของ

(2)

มาตรการสนับสนุนโครงการฯ อื่นๆ
สิทธิประโยชนตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการลงทุน
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รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

2.1 ผูยื่นขอเสนอตองมีสถานะอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) นิติบุคคลรายเดียว
หรือ
(2)

นิติบุคคลหลายรายรวมกันเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม

2.2 ผูยื่นขอเสนอตองมีสถานะตามที่กลาวมาขางตน และตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) นิติบุคคลรายเดียวตองมีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทย 1 (หนึ่ง) ราย ถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 25
(ยี่สิบหา) ของจํานวนหุนทั้งหมด และตองมีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลไทยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 51
(หาสิบเอ็ด) ของจํานวนหุนทั้งหมด และนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลรายเดียวนั้นตองจดทะเบียนมาแลว
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 (สาม) ป นับถึงวันยื่นขอเสนอ
(2) นิติบุ คคลหลายรายรวมกั นเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ตองมีสมาชิกที่เปน
นิติบุคคลไทย 1 (หนึ่ง) ราย มีสัดสวนการลงทุนเกินกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของจํานวนเงินลงทุนทั้งหมด
และตองมี สมาชิกที่เป นนิติบุคคลไทยมีสัดสวนการลงทุน รวมกัน เกิน กวาร อยละ 51 (ห าสิ บเอ็ด) ของ
จํานวนเงินลงทุนทั้งหมด และสมาชิกรายอื่นแตละรายตองมีสัดสวนการลงทุนไมนอยกวารอยละ 5 (หา)
ของจํานวนเงินลงทุนทั้งหมด โดยสมาชิกแตละรายตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนมาแลวเปนระยะเวลาไม
นอยกวา 3 (สาม) ป นับถึงวันยื่นขอเสนอ ทั้งนี้ สมาชิกแตละรายของกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลใหมตองรวมกันรับผิดรวมกันอยางลูกหนี้รว ม
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอที่เปนนิติบุคคลรายเดียว และผูยื่นขอเสนอที่เปนสมาชิกทุกรายของกิจการรวมคาที่ไมไดจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองเปนผูซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนทุกราย และจะตองแสดงหลักฐานการซื้อ
เอกสารการคัดเลือกเอกชนของสมาชิกทุกรายเมื่อยื่นขอเสนอ
2.3 ผูยื่นขอเสนอตองไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
(1)

ผูยื่นขอเสนอเปน ผูได รับ เอกสิทธิ์หรือความคุมกันจากอํานาจศาลไทยทําให ไม ตองขึ้นศาลไทย เวน แต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันดังกลาวมีหนังสือแสดงเจตนาการสละเอก
สิทธิ์และความคุมกันจากอํานาจศาลไทยนั้น

(2)

ผูยื่นขอเสนอเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ กทท. หรือของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือเป นผูที่ไดรับผลของการสั่ ง ให นิ ติบุคคลหรือบุ คคลอื่น เปน ผูทิ้งงานตามระเบี ยบของทาง
ราชการ

(3)

ผูยื่นขอเสนอเปนผูที่กระทําการเขาขายตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
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ผูยื่นขอเสนอไมลงนามในขอตกลงคุณธรรมซึ่งเปนเอกสารที่ยื่นพรอมกับขอเสนอ
หากผูยื่นขอเสนอรายใดไมลงนามในขอตกลงคุณธรรม คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ จะไมรับ
พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายดังกลาว

(5)

ผูยื่นขอเสนอมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กทท. หรือมีสวนไดเสีย
ระหวางกัน ณ วันที่ยื่นขอเสนอ
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐซึ่งรัฐบาลตางประเทศเดียวกันเปนเจาของ ตั้งแต 2 (สอง) รายขึ้นไปเปนผูยื่น
ขอเสนอ หนวยงานของรัฐแตละรายนั้นตองออกหนังสือรับรองความเปนอิสระในการบริหารจัดการของ
หนวยงานของรัฐนั้นเอง นอกจากนี้ คํารับรองดังกลาวตองไดรับการยืนยันจากสถานทูตหรือหนวยงาน
รัฐบาลของประเทศดังกลาว รวมทั้งใหการยืนยันวาการยื่นขอเสนอของหนวยงานของรัฐแตละรายนั้นไม
อยูภายใตการครอบงําหรือควบคุม ของรัฐบาลตางประเทศดังกลาวหรือหนวยงานของรัฐหนวยงานใด
หน ว ยงานหนึ่งของต างประเทศดั งกลา ว ในกรณี นี้ มิ ให ถือ วา หนว ยงานของรั ฐซึ่ งรั ฐบาลต างประเทศ
เดียวกันเปนเจาของและไดยื่นขอเสนอในโครงการมีผลประโยชนรว มกันหรือมีสวนไดเสียระหวางกัน

2.4 คุณสมบัติดานเทคนิค
ผูยื่นขอเสนอตองมีประสบการณที่สอดคลองตามที่กําหนดในขอ 2.6 และจะแสดงความสามารถทางเทคนิคที่
เพียงพอเพื่อที่จะดําเนินโครงการฯ ใหสอดคลองกับขอกําหนดเทคนิคของ กทท. ตามที่กําหนดไวในเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน
2.5 คุณสมบัติดานการเงิน
(1) มูลคาสุทธิของกิจการ (Net Worth)
(ก) ผูยื่ น ข อเสนอที่ เปน นิ ติบุ คคลรายเดี ย ว ตอ งมีมู ล ค า สุ ท ธิ ข องกิ จ การรายป โดยคิ ดเฉลี่ ย ในรอบ
ระยะเวลา 3 (สาม) ป ลาสุด ไมต่ํากวา 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันหารอยลานบาท) หรือ
(ข) ผูยื่นขอเสนอที่เปนนิติบุคคลหลายรายรวมกันเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
สมาชิ กทุ กรายที่ มีสัดสว นการลงทุน เกิ น กว าร อ ยละ 25 (ยี่สิ บ ห า ) ของกิ จ การร ว มค าที่ ไมไ ดจด
ทะเบีย นเป น นิติบุ คคลใหม จะถู ก นํ า มาคํ า นวณคุ ณสมบั ติ ท างการเงิ น โดยสมาชิ ก ทุ ก รายที่นํ า
คุณสมบัติดานการเงินมาคํานวณตองมีมูลคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสัดสวนการถือหุนของนิติบุคคล
เฉพาะกิจที่จะจัดตั้งขึ้นใหมตามขอ 15 โดยมีมูลคาสุทธิรวมของกิจการรายปภายหลังการคํานวณ
ตามมู ลคาถัวเฉลี่ ยถวงน้ําหนักของสมาชิกทุ กรายรวมกันแลว เฉลี่ ยตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ป
ลาสุด นับจากวันที่ยื่นขอเสนอ ตองไมต่ํากวา 7,500,000,000 บาท (เจ็ดพันหารอยลานบาท)
(2)

ความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพื่อใชในการดําเนินโครงการฯ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอแผนการระดม
เงินทุน (Financing Plan) ที่แสดงมูลคาโครงการฯ อยางนอย 30,000,000,000 บาท (สามหมื่นลานบาท)
พร อ มกั บ ระบุ อั ต ราส ว นหนี้ สิ น ต อ ส ว นของผู ถื อ หุ น (Debt to Equity Ratio: สั ด ส ว น D/E) ที่ ไ ม เ กิ น
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อัตราสวน 2:1 (สองตอหนึ่ง) นอกจากนี้ ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงหลักฐานเพื่อแสดงความสามารถในการ
ระดมทุนในสวนของหนี้ (Debt Financing) และในสวนของทุน (Equity Financing) อยางนอยดังตอไปนี้
(ก) ดานการระดมทุนในสวนของหนี้ (Debt Financing)
หนังสือแสดงเจตจํานงที่จะใหการสนับสนุนเงินกู (Letter of Intent) เปนจํานวนรวมแลวเทากับ
สัดสวนของการกอหนี้ภายใต สัดสวน D/E ที่กําหนดไวสําหรับประมาณการเงินลงทุนทั้งหมดเพื่อใช
ในการดําเนินโครงการฯ
ทั้ ง นี้ หนั ง สือ ดัง กลา วจะตอ งออกโดยสถาบั น การเงิน ไทยที่ ไ ด รั บ การจั ดอั น ดั บ ความน า เชื่ อถื อ
(Credit Rating) โดยสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) อยูในระดับไมต่ํา
กวา
1)
2)
3)
4)

BBB- โดย Standard and Poor's หรือ
BBB- โดย TRIS Rating หรือ
Baa3 โดย Moody's หรือ
BBB- โดย Fitch ratings

หรือสถาบันการเงินตางประเทศที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) โดยสถาบัน
จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating Agency) อยูในระดับไมต่ํากวา
1)
2)
3)
4)

BBB+ โดย Standard and Poor's หรือ
BBB+ โดย TRIS Rating หรือ
Baa1 โดย Moody's หรือ
BBB+ โดย Fitch ratings

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นหนังสือแสดงเจตจํานงที่จะใหการสนับสนุนเงินกู (Letter of Intent) จาก
สถาบันการเงินมากกวา 1 (หนึ่ง) สถาบัน สามารถรวมวงเงินได ทั้งนี้ หนังสือแสดงเจตจํานงที่จะให
การสนับสนุนเงินกู (Letter of Intent) ตองออกในนามผูยื่นขอเสนอเทานั้น
(ข) ดานการระดมทุนในสวนของทุน (Equity Financing)
หนังสือแสดงเจตจํานงที่จะใหการสนับสนุนเงินทุน (Letter of Commitment) เปนจํานวนรวมแลว
เทากับสัดสวนของทุนในสวนของผูถือหุนภายใต สัดสวน D/E ที่กําหนดไวสําหรับประมาณการเงิน
ลงทุนทั้งหมดเพื่อใชในการดําเนินโครงการฯ โดยหนังสือดังกลาวจะออกโดยผูยื่นขอเสนอ
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ทั้งนี้ ตองแนบหลั กฐานที่แสดงวา ผู ยื่น ขอเสนอและ/หรื อผู ถื อหุ น ของผู ยื่น ข อเสนอได รับ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบุคคลที่จะใหการสนับสนุนเงินทุนในสวนของทุน
ดังกลาวตามที่กฎหมายกําหนด และหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูยื่นขอเสนอหรือผูถือหุนของผูยื่น
ขอ เสนอมี ความสามารถในการระดมทุ น ในสว นของทุ น เช น งบการเงิ น รวม (Consolidated
Financial Statement) ของผู ยื่ น ข อ เสนอและ/หรื อ ผู ถื อ หุ น ของผู ยื่ น ข อ เสนอ ที่ ไ ด รั บ การ
ตรวจสอบ (Audited Financial Report) จากผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
รายงานของผูสอบบัญชี งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) งบกําไรขาดทุนและงบกระแส
เงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยอนหลัง 3 (สาม) ปลาสุด คือป พ.ศ. 2558 2559 และ
2560 นับจากวันที่ยื่นเอกสารขอเสนอ
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอระดมทุนในสวนของทุนโดยใชเงินทุนของผูถือหุ นของผูยื่นข อเสนอ หรือ
บริษัทในเครือ ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงหนังสือรับประกันที่จะใหการสนับสนุนเงินทุน (Letter of
Support) ที่ออกโดยผูถือหุนของผูยื่นขอเสนอ หรือบริษัทในเครือ พรอมแสดงหนังสือรับรองฐานะ
ทางการเงิน (Financial Status Certification) ของผูถือหุนของผูยื่นขอเสนอ หรือบริษัทในเครือ
ซึ่งออกโดยสถาบันการเงินไทยหรือตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือตามขอ 2.5 (2) (ก) ทั้งนี้
ตองแนบหลักฐานที่แสดงวาผูถือหุนของผูยื่นขอเสนอ หรือบริษัทในเครือ ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการและ/หรือผู ถือหุนของบุคคลที่จะใหการสนั บสนุนเงินทุน ในสวนของทุ นดังกลาว
ตามที่กฎหมายกําหนด
2.6 ประสบการณของผูยื่นขอเสนอ
(1)

นิติบุคคลรายเดียวที่เปนผูยื่นขอเสนอหรือสมาชิกในกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
อยางนอย 1 (หนึ่ง) ราย จะตองมีประสบการณในการประกอบการดานการบริหารจัดการทาเทียบเรือตู
สินคาระหวางประเทศ (จะตองเปนผูดําเนินการในสวนที่เปนสาระสําคัญของโครงการ) ภายใต 1 (หนึ่ง)
สัญญา มาไมนอยกวา 10 (สิบ) ปนับจนถึง ณ วันที่ยื่นขอเสนอ
ทั้ งนี้ ในกรณีที่ผู ยื่นเปนสมาชิกของกิ จการรวมคาที่ไมไดจ ดทะเบียนเปนนิติบุ คคลใหม คณะกรรมการ
คัดเลือกของโครงการฯ จะพิจารณาประสบการณของสมาชิกรายที่มีประสบการณสูงสุดรายเดียวเทานั้น
โดยผูยื่นขอเสนอไมสามารถนําประสบการณของสมาชิกรายอื่นของกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลใหมมานับรวมเปนประสบการณของผูยื่นขอเสนอได

(2)

นิติบุคคลรายเดียวที่เปนผูยื่นขอเสนอ หรือสมาชิกในกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
อยางนอย 1 (หนึ่ง) ราย จะตองมีประสบการณในการประกอบการดานการบริหารจัดการทาเทียบเรือตู
สินคาระหวางประเทศอยางนอย 1 (หนึ่ง) สั ญญาที่ มีปริม าณตู สินคาอยางนอย 1,000,000 (หนึ่งลาน)
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ทีอียูตอป ตลอดระยะเวลา 3 (สาม) ปลาสุด คือป พ.ศ. 2558 2559 และ 2560 โดยสามารถรวมปริมาณ
ตูสินคาจากหลายทาเทียบเรือได แตตองอยูภายใตสัญญาเดียวกันเทานั้น
ทั้ งนี้ ในกรณีที่ผู ยื่นเปนสมาชิกของกิ จการรวมคาที่ไมไดจ ดทะเบียนเปนนิติบุ คคลใหม คณะกรรมการ
คัดเลือกของโครงการฯ จะพิจารณาประสบการณของสมาชิกรายที่มีประสบการณสูงสุดรายเดียวเทานั้น
โดยผูยื่นขอเสนอไมสามารถนําประสบการณของสมาชิกรายอื่นของกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลใหมมานับรวมเปนประสบการณของผูยื่นขอเสนอได
ในการยื่นประสบการณทางดานเทคนิคตามขอ 2.6 จะตองเปนประสบการณของนิติบุคคลรายเดียวที่เปนผูยื่น
ขอเสนอหรือเปนประสบการณของสมาชิก ในกิจ การรว มคา ที่ไ มไ ด จดทะเบียนเปน นิ ติบุ คคลใหม เท านั้ น ไม
สามารถนําประสบการณของนิติบุคคลที่ไมไดยื่นขอเสนอหรือไมไดเปนสมาชิกในกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลใหม มายื่นได
ผูยื่นขอเสนอตองสามารถแสดงเอกสารการยืนยันประสบการณตางๆ เบื้องตนไดเมื่อทาง กทท. มีความประสงคที่
จะขอดูเอกสารเพิ่มเติมในกรณีใดๆ
2.7 ประสบการณของผูยื่นขอเสนอตองเปนไปตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1)

ผลงานที่นํา มายื่นสามารถใช ผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งตองเป น คูสั ญญาโดยตรงกั บ
หนวยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยผูยื่นขอเสนอสามารถยื่นเอกสารหลักฐานใดก็ไดที่สามารถ
พิสูจนใหคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ เห็นไดวาผูยื่นขอเสนอมีประสบการณตามที่ระบุไวในขอ
2.6 รวมถึง สัญญาวาจาง หรือหนังสือแจงใหเริ่มดําเนินงาน หรือหนังสือรับรองซึ่งออกโดยรัฐบาลหรือ
หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของวานิติบุคคลนั้นมีประสบการณ

(2)

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอเคยเปนสมาชิกของกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ผูยื่นขอเสนอ
จะตองเปนผูปฏิบัติงานที่เปนสวนที่เปนสาระสําคัญของผลงาน โดยผลงานของกิจการรวมคาที่ไมไดจด
ทะเบียนเป นนิติบุคคลใหม ที่นํา มายื่น ตองมี สําเนาหนั งสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสั ญญาจางที่ระบุ
สัดสวนกิจการรวมคาที่ออกใหโดยหนวยงานคูสัญญาของภาครัฐ หรือภาคเอกชน พรอมทั้งระบุวาผูยื่น
ขอเสนอเปนผูปฏิบัติงานที่เปนสวนสาระสําคัญของผลงานอยางชัดเจน

2.8 การรับรองขอมูลของผูยื่นขอเสนอ
เอกชนจะตองยื่นหลักฐานและรายละเอียดทั้งหมดวาตนเปนผูถูกฟองรองในคดีที่ยังไมสิ้นสุดในวันหรือกอนวันที่ผู
ยื่นขอเสนอเขายื่นขอเสนอ
หากเอกชนไมไดเปนผูถูกฟองรองในคดีที่ยังไมสิ้นสุดในวันหรื อกอนวันที่ผูยื่นข อเสนอเขายื่นข อเสนอ เอกชน
จะตองแสดงหนังสือรับรองวาไมไดเปนผูถูกฟองดวย
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การจัดทําขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นเอกสารขอเสนอโดยบรรจุลงในซองไมปดผนึก 1 (หนึ่ง) ซองและซองปดผนึก 4 (สี)่ ซอง ดังนี้

3.1 ซองที่ 1 (หนึ่ง) ซองไมปดผนึก: ซองเอกสารหลักฐานการยื่นขอเสนอ
(1) หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลนั้นไมไดมายื่นขอเสนอดวยตนเอง ผูยื่น
ขอเสนอจะตองยื่นหนังสือมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลนั้น โดยผูมีอํานาจกระทําการ
แทนตองลงนามมอบอํานาจใหผูรับมอบอํานาจ และประทับตราสําคัญของบริษัทของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของทั้งของกรรมการผูมีอํานาจของ
นิติบุคคลที่เปนผูมอบอํานาจและผูที่ไดรับมอบอํานาจ ทีร่ ับรองสําเนาถูกตอง
(2)

หลักฐานการซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน (ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลหลายรายรวมกันเปน
กิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมเทานั้น จะตองยื่นหลักฐานการซื้อเอกสารการคัดเลือก
เอกชนของสมาชิกทุกราย)

(3)

หนังสือยืนยันการไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันจากอํานาจศาลไทยทําใหไมตองขึ้นศาลไทยหรือ
หนังสือแสดงเจตนาการสละสิทธิ์และความคุมกันจากอํานาจศาลไทย สําหรับผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความ
คุมกันจากอํานาจศาลไทยทําใหไมตองขึ้นศาลไทย

(4)

หลักประกันซอง

(5)

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ที่ลงนามแลว

เอกสารทุกฉบับในซองที่ 1 (หนึ่ง) จะตองถูกจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย โดยสําหรับเอกสารที่มีแบบฟอรมบังคับใช
จะตองใชแบบฟอรมภาษาไทยตามเอกสารแนบทายของเอกสารการคัดเลือกเอกชน ในขณะที่เอกสารอื่นๆ ที่ทํา
ในตางประเทศหรือออกใหโดยหนวยงานตางประเทศ ตองมีการแปลเปนภาษาไทยแนบมาดวย
3.2 ซองที่ 2 (สอง) ซองปดผนึก: ซองคุณสมบัตขิ องผูยื่นขอเสนอ
(1)

เอกสารขอเสนอดานคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวยเอกสาร ดังนี้
(ก) ขอมูลทั่วไปของผูยื่นขอเสนอตามแบบฟอรมในเอกสารการคัดเลือกเอกชน พรอมแนบสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและหนังสือบริคณหสนธิของผูยื่นขอเสนอ
(ข) รายละเอียดผูบริหารและผูถือหุน บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ ยื่นพรอมกับสําเนารับรองถูกตองของทะเบียนผูถือหุนของบริษัทจํากัดและบริษัท
มหาชน ทั้งนี้ ผูถือหุนรายใหญหมายถึงผูถือหุนมากกวารอยละ 10 (สิบ) ของหุนทั้งหมดในบริษัท
(ค) มติใหยื่นขอเสนอของผูถือหุน และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ หนวยงานที่มีอํานาจในการ
อนุมัติซึ่งจะมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวของ

13/28

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ในสวนของทาเทียบเรือ F

ประกาศเชิญชวนการคัดเลือกเอกชน

(ง) สัญญากิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หรือหนังสือขอตกลงของกิจการรวมคาที่
ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยจะตองกําหนดใหสมาชิกทุกรายในกิจการรวมคารับผิดชอบ
รวมกันและแทนกัน
(จ) รายชื่อที่ปรึกษาทุกรายของผูยื่นขอเสนอสําหรับโครงการฯ
(ฉ) หลักฐานและรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับคดีที่ผูยื่นขอเสนอเปนผูถูกฟองรอง และยังไมสิ้นสุดในวัน
หรือกอนวันที่ผูยื่นขอเสนอเขายื่นขอเสนอ หรือ
หนังสือรับรองจากผูถือหุน และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ หนวยงานที่มีอํานาจในการ
อนุมัติซึ่งจะมีอํานาจผูกพันนิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวของถึงการไมเปนผูถูกฟองรองในคดีที่ยังไม
สิ้นสุด ในวันหรือกอนวันที่ผูยื่นขอเสนอเขายื่นขอเสนอ ตามขอ 2.8
(ช) หนั งสือยอมรับ คา สัมปทานคงที่ของโครงการฯ ที่มีการลงนามแลวตามแบบฟอรมในเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน
(2) เอกสารขอเสนอดานคุณสมบัติทางการเงิน ซึ่งประกอบไปดวยเอกสาร ดังนี้
(ก) สํ า เนารายงานประจํ า ป ข องผู ยื่ น ข อ เสนอ งบการเงิ น (Consolidated Financial Statement)
ที่ ไ ด รั บ การตรวจสอบจากผู ส อบบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ซึ่ ง รวมถึ ง รายงาน
ของผู ส อบบัญ ชี ง บแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet) งบกํ า ไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ยอนหลัง 3 (สาม) ปลาสุด คือป พ.ศ. 2558 2559 และ 2560
(ข) หลักฐานการชําระภาษียอนหลังอยางนอย 3 (สาม) ป ลาสุด คือป พ.ศ. 2558 2559 และ 2560
(ค) หนังสือแสดงเจตจํานงจะใหการสนับสนุนเงินกู (Letter of Intent) ตามอัตราสวนหนี้สินตอสวนของ
ผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: สัดสวน D/E) ที่ไมเกินอัตราสวน 2:1 (สองตอหนึ่ง) ที่แสดงจํานวน
มูลคาโครงการฯ อยางนอย 30,000,000,000 บาท (สามหมื่นลานบาท)
(ง) หนั งสือยืนยัน การหนั งสือแสดงเจตจํ านงที่จะใหการสนั บสนุนเงินทุ น (Letter of Commitment)
ตามอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio: สัดสวน D/E) ที่ไมเกินอัตราสวน
2:1 (สองตอหนึ่ง) ที่แสดงจํานวนมูลคาโครงการฯ อยางนอย 30,000,000,000 บาท (สามหมื่นลาน
บาท)
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอระดมทุนในสวนของทุนโดยใชเงินทุนของผูถือหุนของผูยื่นขอเสนอ หรือบริษัท
ในเครือ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งแสดงหนั ง สื อ รับ ประกั น ที่ จ ะให ก ารสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น (Letter of
Support) ที่ออกโดยผูถือหุนของผูยื่นขอเสนอ หรือบริษัทในเครือ พรอมแสดงหนังสือรับรองฐานะ
ทางการเงิน (Financial Status Certification) ของผูถือหุนของผูยื่นขอเสนอ หรือบริษัทในเครือ ซึ่ง
ออกโดยสถาบันการเงินไทยหรือตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือตามขอ 2.5 (2) (ก) ทั้งนี้ตอง
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แนบหลั ก ฐานที่ แ สดงว า ผูถือ หุ น ของผู ยื่ น ข อ เสนอ หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนของบุคคลที่จะใหการสนับสนุนเงินทุนในสวนของทุนดังกลาวตามที่
กฎหมายกําหนด
(3) เอกสารขอเสนอดานประสบการณของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งประกอบไปดวยเอกสาร ดังนี้
(ก) ประสบการณการบริหารจัดการทา เที ยบเรือตูสิน คา ระหวา งประเทศตามที่ กํา หนดในขอ 2.6 (1)
พรอมทั้งสําเนาหนังสือรับ รองผลงาน หรือสํ าเนาสัญ ญาจ างที่ ออกใหโ ดยหนวยงานคู สัญ ญาของ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน ทั้งนี้ในกรณีที่การรับจางอยูในลักษณะของกิจการรวมคาจะตองมีการรับรอง
วาผูยื่นขอเสนอเปนผูปฏิบัติงานสวนสาระสําคัญของผลงานพรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือสัญญากิจการ
รวมคาดวย
(ข) สําเนารายงานผลการดําเนินการตามที่กําหนดในขอ 2.6 (2) พรอมที่มีการระบุปริมาณตูสินคาทั้งหมด
ที่ไดดําเนินการในชวงเวลาดังกลาว พรอมทั้งระบุผูติดตอของคูสัญญาที่สามารถติดตอสอบถามได
พรอมรับรองสําเนา
เอกสารทุกฉบับในซองที่ 2 (สอง) จะตองถูกจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย โดยสําหรับเอกสารที่มีแบบฟอรมบังคับใช
จะตองใชแบบฟอรมภาษาไทยตามเอกสารแนบทายของเอกสารการคัดเลือกเอกชน ในขณะที่เอกสารอื่นๆ ที่ทํา
ในตางประเทศ หรือออกใหโดยหนวยงานตางประเทศ ตองมีการแปลเปนภาษาไทยแนบมาดวย
3.3 ซองที่ 3 (สาม) ซองปดผนึก: ขอเสนอทางเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการฯ
(1) แนวคิดการกอสรา งทา เทียบเรือ รวมถึงประเภท ความสามารถ และจํ านวนของเครื่องจั กร อุ ปกรณ
เทคโนโลยีอัตโนมัติตางๆ ที่จะนํามาใชในโครงการ พรอมทั้งแนวทางการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ การ
ดําเนินการ และการบํารุงรักษา ซึ่งอยางนอยตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) หลักการและแนวคิดในการออกแบบทาเทียบเรือ
(ข) จํานวนและราคาของเครื่องจักรและอุปกรณอัตโนมัติที่ใช
(ค) คุณสมบัติ ความสามารถ และประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ที่จะนํามาใช
(ง) แนวทางวิธีการบริการและบํารุงรักษา รวมถึงเอกสารดานเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทาเทียบ
เรื อและการนําเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation) มาประยุกต ใช พรอมทั้ งระบุตั วชี้วัดปริมาณตู
สินคาที่ปนจั่นแตละตัวสามารถยกไดโดยเฉลี่ ยตอชั่วโมง และ แผนการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เป น
ระยะ (Periodic Protective Maintenance) ที่ชัดเจนสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณในทาเทียบเรือ
(จ) แนวทางการพัฒนาความเปนอัตโนมัติของทาเทียบเรือ
(ฉ) แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนทาเรือสีเขียว (Green Port)
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(2) แผนงานการกอสราง (Construction Plan) กรอบระยะเวลา วิธีการดําเนินงานดานเทคนิคงานกอสราง
และมาตรการดานตางๆ สําหรับชวงเวลากอสราง รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ ซึ่งตองแสดง
รายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(ก) กรอบระยะเวลาการกอสรางทาเทียบเรือทั้งหมด รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณใหสมบูรณพรอม
ดําเนินงาน
(ข) แผนการดําเนินงานกอสราง ซึ่งแสดงสายงานวิกฤติ (Critical Path) ของการดําเนินงานกอสราง และ
ตองสอดคลองกับกรอบขอกําหนดดานเทคนิคในเอกสารการคัดเลือกเอกชน
(ค) ม าตรการรั ก ษ าควา ม ปลอด ภั ย ( Safety Control) ม าตรการควบ คุ ม ด า น สิ่ ง แ ว ดล อ ม
(Environmental Control) และมาตรการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระหวางการกอสราง
และการดําเนินงานของโครงการ รวมถึงแผนการทําความเขาใจกับชุมชน
(3) แบบจําลองประมาณการตูสินคารายปตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และการคาดการณรายไดจากตู
สินคา และประมาณการรายรับทั้งหมดตลอดระยะเวลาของโครงการฯ พรอมทั้งสมมติฐานที่ใช
(4) แนวทาง วิธีการดําเนินงาน และแผนธุรกิจดานการเพิ่มปริมาณตูสินคาผานทา โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณ
ตูสินคาถายลํา รวมถึงสัดสวนตูสินคาที่จะขนถายทางรางและทางทาเทียบเรือชายฝง
(ก) แผนการตลาดดานการดึงดูดสายเดินเรือและการเพิ่มปริมาณตูสินคา พรอมทั้งตัวชี้วัดตางๆ ที่เกี่ยวของ
(ข) แผนการตลาดดานการพัฒนาการเชื่อมตอหลังทา (Hinterland Strategy) พรอมทั้งตัวชี้วัดตางๆ ที่เกี่ยวของ
(ค) แผนการเพิ่มการขนสงทางราง พรอมทั้งระบุปริมาณรอยละของตูสินคาที่จะขนสงทางรางเมื่อการ
กอสรางยานรถไฟหลังทาเทียบเรือ F แลวเสร็จ
(ง) แผนการเพิ่มปริมาณตูสินคาแบบถายลํา (Transshipment)
(จ) แผนการเพิ่มปริมาณตูสินคาผานทาเทียบเรือชายฝง
(ฉ) แนวทางการแกปญหากรณีที่การดําเนินงานไมเปนไปตามแผนการดําเนินธุรกิจที่กําหนดไว
(5) แนวทาง และวิธีการดําเนินงานในการจัดการเคลื่อนยายสินคาภายในทาเรือ (Intraport Strategy) รวมถึง
มาตรการที่เกี่ยวกับการบรรเทาปญหาการจราจรในทาเทียบเรือและนอกทาเทียบเรือ
(6) โครงสร า งองค ก ร และความสามารถของบุ คลากรในการบริห ารงาน รวมถึ ง แผนการต างๆ ด า นการ
ถายทอดความรูทางเทคโนโลยี และกิจกรรมการฝกอบรม ซึ่งอยางนอยตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) โครงสรา งองคกร แผนผังผูบ ริหาร และจํ านวนบุคลากร รวมถึงคุณสมบั ติและประสบการณของ
ผูบริหารและบุคลากรหลัก
(ข) แผนการเปลี่ยนถายเปนบุคลากรไทย
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(ค) แผนการฝกอบรมและการถายทอดความรูทางเทคโนโลยีแกบุคลากรของ กทท.
(7) แผนการระดมทุ น แหล ง ที่ ม าและต น ทุ น ทางการเงิ น การคาดการณ ก ระแสเงิ น สด สมมติ ฐ านและ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้เปนอยางนอย
(ก) เงินลงทุนทั้งหมดเพื่อใชในการดําเนินโครงการฯ (Estimated Total Project Investment Cost) ซึ่ง
แสดงรายการลงทุนหลักในโครงการฯ ทั้งหมดที่รวมภาษีอากร คาธรรมเนียม และคาใชจายทั้งปวง
แลว รวมทั้งกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินที่ใชในการดําเนินโครงการฯ
(ข) แผนการระดมทุน (Financing Plan) ซึ่งสอดคลองกับหนังสือแสดงเจตจํานงจะใหการสนับสนุนเงินกู
(Letter of Intent) พรอมทั้งแนบสรุปเงื่อนไขและขอตกลงที่สําคัญของสัญญาที่จะใหการสนับสนุน
เงินกูแกผูยื่นขอเสนอ (Terms Sheet for Debt Financing) และจะตองสอดคลองกับหนังสือแสดง
เจตจํานงที่จะใหการสนับสนุนเงินทุน (Letter of Commitment) ตามรายละเอียดในขอ 2.5 (2) (ก)
และ (ข) รวมถึงแหลงที่มาของเงินทุน ตนทุนของเงินทุน การคาดการณกระแสเงินสดและสมมติฐาน
และผลตอบแทนทางการเงินทั้ง Financial IRR และ Equity IRR
เอกสารทุกฉบับในซองที่ 3 (สาม) จะตองถูกจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย โดยสําหรับเอกสารที่มีแบบฟอรมบังคับใช
จะตองใชแบบฟอรมภาษาไทยตามเอกสารแนบทายของเอกสารการคัดเลือกเอกชน ในขณะที่เอกสารอื่นๆ ที่ทํา
ในตางประเทศหรือออกใหโดยหนวยงานตางประเทศ ตองมีการแปลเปนภาษาไทยแนบมาดวย ยกเวน เอกสาร
ดานเทคนิคตางๆ สามารถจัดทําเปนภาษาอังกฤษได แบบจําลองตางๆ จะตองจัดสงไฟลอิเล็กทรอนิกส ซึ่งแกไข
ไดมาดวย (Editable format)
3.4

ซองที่ 4 (สี)่ ซองปดผนึก: ขอเสนอดานผลประโยชนตอบแทน
(1) ขอเสนอคาสัมปทานผันแปร
เอกสารนี้จะตองใชแบบฟอรมบังคับใชภาษาไทยตามเอกสารแนบทายของเอกสารการคัดเลือกเอกชน ตองใช
เอกสารตนฉบับที่มีการลงลายมือชื่อของประธานกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ เทานั้น

3.5

ซองที่ 5 (หา) ขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ
(1) ขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ
เอกสารชุดนี้สามารถจัดทําขึ้นเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษก็ได หากผูยื่นขอเสนอมีความประสงคที่จะไมยื่น
ขอเสนอใดๆ ในซองที่ 5 (หา) ผูยื่นขอเสนอจะตองระบุไวในเอกสารภายในซองที่ 5 (หา) วา “ไมมีขอเสนอ”
และยื่นซองที่ 5 (หา) มาพรอมกับเอกสารขอเสนอดวย
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หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกเอกชน

4.1 การพิจารณาหลักฐานของผูยื่นขอเสนอ (การประเมินขั้นที่ 1)
การประเมิน ในขั้ นที่ 1 จะประเมินโดยใชขอมู ลจากเอกสารขอเสนอ ซองที่ 1 (หนึ่ ง) โดยจะตรวจสอบความ
ครบถวนและความถูกตองจึงจะผานการพิจารณา ผูยื่นขอเสนอที่ผานการพิจารณาในขั้นนี้ จะไดรับการพิจารณา
ในขั้นที่ 2 ตามขอ 4.2 เปนลําดับถัดไป
4.2 การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป (การประเมินขั้นที่ 2)
การประเมิน ในขั้ นที่ 2 จะประเมินโดยใชขอมูลจากเอกสารขอเสนอ ซองที่ 2 (สอง) โดยจะตรวจสอบความ
ครบถวนและความถูกตอง ภายใต การประเมิน แบบ ผาน/ไมผ าน ตามเกณฑ ขั้น ต่ําที่กําหนดตามข อ 2 ผู ยื่น
ขอเสนอที่ผานการพิจารณาในขั้นนี้ จะไดรับการพิจารณาในขั้นที่ 3 ตามขอ 4.3 เปนลําดับถัดไป
ในกรณีที่ไมมีความประสงคจะใชแบบฟอรมใด เนื่องจากไมมีความเกี่ยวของกับผูยื่นขอเสนอ ใหผูยื่นขอเสนอสง
แบบฟอรมเปลาพรอมระบุใหชัดเจนวา ไมเกี่ยวของกับผูย ื่นขอเสนอ
4.3 การพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและแผนการลงทุนในโครงการฯ (การประเมินขั้นที่ 3)
การประเมินในขั้นที่ 3 จะประเมินโดยใชขอมูลจากเอกสารขอเสนอ ซองที่ 3 (สาม) โดยจะเปนการประเมินแบบ
ใหคะแนน มีคะแนนเต็มอยูที่ 100 (หนึ่งรอย) คะแนน โดยจะแบงการประเมินออกเปน 7 (เจ็ด) หมวดหมู ตามที่
กําหนดไวในขอ 3.3 (1) ถึงขอ 3.3 (7) โดยมีรายละเอียดสําหรับการประเมินแตละดานดังนี้
(ก)

หมวดหมูที่ 1 แนวคิดการสรางทาเทียบเรือ รวมถึงประเภท ความสามารถ และจํานวนของเครื่องจั กร
อุปกรณ เทคโนโลยีอัตโนมัติตางๆ ที่จะนํา มาใช ในโครงการฯ พรอมทั้ งแนวทางการจั ดซื้อเครื่องจั กร
อุปกรณ การดําเนินการ และการบํารุงรักษา

(ข)

หมวดหมูที่ 2 แผนงานการกอสราง (Construction Plan) กรอบระยะเวลา วิธีการดําเนินงานดานเทคนิค
งานกอสราง และมาตรการดานตางๆ สําหรับชวงเวลากอสราง รวมถึงการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ

(ค)

หมวดหมูที่ 3 แบบจําลองประมาณการตูสินคารายปตลอดระยะเวลาของโครงการฯ และการคาดการณ
รายไดจากตูสินคา และประมาณการรายรับทั้งหมดตลอดระยะเวลาของโครงการฯ พรอมทั้งสมมติฐานที่
ใช

(ง)

หมวดหมูที่ 4 แนวทาง วิธีการดําเนินงาน และแผนธุรกิจดานการเพิ่มปริมาณตูสินคาผานทา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งปริมาณตูสินคาถายลํา รวมถึงสัดสวนที่ไดรับการขนถายทางรางและทาเทียบเรือชายฝง

(จ)

หมวดหมูที่ 5 แนวทาง และวิธีการดําเนินงานในการจัดการเคลื่อนยายสินคาภายในทาเรือ (Intraport
Strategy) รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวกับการบรรเทาปญหาการจราจรในทาเทียบเรือและนอกทาเทียบเรือ
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(ฉ)

หมวดหมูที่ 6 โครงสรางองคกร และความสามารถของบุคลากรในการบริหารงาน รวมถึงแผนการตางๆ ดาน
การถายทอดความรูทางเทคโนโลยี และกิจกรรมการฝกอบรม

(ช)

หมวดหมูที่ 7 แผนการระดมทุน แหลงที่มาและตนทุนทางการเงิน การคาดการณกระแสเงินสด สมมติฐาน
และผลตอบแทนทางการเงิน

ผูยื่นขอเสนอที่ผานเกณฑการประเมินตามรายละเอียดทั้งหมดตอไปนี้ จะถือวาผานการประเมินขั้นที่ 3 (สาม)
(1) คะแนนในแตละหมวดหมูทั้ง 7 (เจ็ด) หมวดหมู จะตองไดอยางนอยรอยละ 70 (เจ็ดสิบ) และ
(2) คะแนนรวมของทุกหมวดหมูรวมกันจะตองไดอยางนอยรอยละ 80 (แปดสิบ) หรือ 80 (แปดสิบ) คะแนน
จากคะแนนรวมทั้งหมด 100 (หนึ่งรอย) คะแนน
ผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมินขั้นที่ 3 (สาม) จะไดรับการพิจารณา ขั้นที่ 4 ตามขอ 4.4 เปนลําดับถัดไป
4.4 การพิจารณาขอเสนอดานผลประโยชนตอบแทน (การประเมินขั้นที่ 4)
การประเมินในขั้นที่ 4 (สี่) จะประเมินโดยใชขอมูลจากเอกสารขอเสนอ ซองที่ 4 (สี่) โดยผูยื่นขอเสนอที่เสนอ
ผลประโยชนตอบแทนสูงทีส่ ุด จะเปนผูผานการพิจารณาและเขาสูขั้นตอนการเจรจาในลําดับถัดไป
ในกรณีที่มีผูยื่นขอเสนอที่ใหผลประโยชนตอบแทนสูงสุดเทากันมากกวา 1 (หนึ่ง) ราย ใหผูยื่นขอเสนอดังกลาว
ทั้งหมด ยื่นขอเสนอดานผลประโยชนตอบแทนใหม โดยขอเสนอดานผลประโยชนตอบแทนใหมนั้นหามต่ํากวา
ระดับขอเสนอดานผลประโยชนตอบแทนเดิม ตามกฎเกณฑที่กําหนดโดยคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ
4.5 ขอเสนอซองที่ 5 (หา) ขอเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการฯ จะไมถูกนํามาใชในการประเมินผูยื่น
ขอเสนอ อยางไรก็ตาม ขอเสนอซองที่ 5 (หา) ของผูยื่นขอเสนอที่ผานการพิจารณาในขอ 4.4 จะถูกเปดกอนจะ
เขาสูขั้นตอนการเจรจา และผูกพันผูผานการพิจารณารายนั้น
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอไมยื่นซองที่ 5 (หา) มาพรอมกับเอกสารขอเสนอให ครบถวนตามที่ระบุในเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน ถือวาเอกสารขอเสนอไมครบสมบูรณ และคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
เขาสูขั้นตอนการเจรจากับผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ผูยื่นขอเสนอที่ผานการพิจารณาและบรรลุขอตกลงในการเจรจาแลว จะเปนผูที่ไดรับคัดเลือก ซึ่งหากการเจรจา
ลมเหลวหรือผูยื่นขอเสนอสงเอกสารขอเสนอไมครบถวนตามวรรคสอง คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ จะ
เขาสูขั้นตอนการเจรจากับผูที่ไดรับผลการพิจารณาในขอ 4.4 ในลําดับรองลงมา จนกวาจะไดผูที่ไดรับคัดเลือก
5.

สถานที่ วัน เวลา ที่เปดและปดการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน
กําหนดเวลาการขายเอกสารการคัด เลือกเอกชน วัน จั น ทรที่ 5 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ถึง วัน จัน ทรที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. ถึง 15.00 น. ตามเวลามาตรฐาน
ประเทศไทย (โดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ) ณ
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กองแผนงาน อาคารบริหาร ทาเรือแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท: +66-3840-9135
โทรสาร: +66-3849-0146
6.

สถานที่ วันเวลา และวิธีการในการส งขอสัง เกต ขอเสนอแนะ หรือคําถามเกี่ยวกับ เอกสารการคั ดเลือก
เอกชน และการชี้แจงเอกสารการคัดเลือกเอกชน
กทท. จะจัดใหมีการประชุมชี้แจงจํานวน 1 (หนึ่ง) ครั้ง ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น.
ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (โดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ) ณ
หองโถงนิทรรศการ ศูนยสวัสดิการทาเรือแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท: +66-3840-9135
โทรสาร: +66-3849-0146
กทท. จะจัดใหผูยื่นขอเสนอไปดูสถานที่กอสรางของโครงการฯ ในวันเดียวกัน
กทท. จะเปดใหมีการสงขอสังเกต ขอเสนอแนะ หรือคําถามเกี่ยวกับเอกสารการคัดเลือกเอกชน ตั้งแตวันจันทรที่
5 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกรที่ 23 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ในเวลาราชการ โดยรูป แบบและแนว
ทางการสงขอสังเกต ขอเสนอแนะ หรือคําถามเกี่ยวกับเอกสารการคั ดเลือกเอกชนจะมีระบุไวในเอกสารการ
คัดเลือกเอกชน
หากผูยื่นขอเสนอไมเข ารวมกิจกรรมตามที่ระบุข างตน จะไมเป น เหตุให ผูยื่น ขอเสนอถู กตัดสิทธิจากการยื่ น
ขอเสนอแตอยางใด และถือวาผูยื่นขอเสนอรับทราบและเขาใจในขอกําหนดตางๆ ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน
ทั้งหมด หากมีความผิดพลาดในขอเสนอ ใหตกเปนความผิดพลาดของผูยื่นขอเสนอทั้งหมด
กทท. จะชี้แจงเอกสารการคัดเลือกเอกชนโดยจะตอบเปนลายลักษณอักษร และสงใหผูซื้อเอกสารการคัดเลือก
เอกชนทุกราย กอนวันรับซองเอกสารขอเสนอเปนเวลาไมนอยกวา 14 (สิบสี่) วัน
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สถานที่ วัน เวลา และวิธีการในการเปดใหมีการตรวจสอบขอมูล หรือรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการฯ
กทท. จะเปดใหมีการตรวจสอบขอมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.
2561 ถึ ง วั น พฤหั ส บดีที่ 29 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 ในวั น ทํ า การ เวลา 9.00 น. ถึ ง 15.00 น. ตามเวลา
มาตรฐานประเทศไทย (โดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ) ณ
หองประชุม 2 อาคารบริหาร ทาเรือแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท: +66-3840-9135
โทรสาร: +66-3849-0146
โดยจะมีการจัดเตรียมเอกสารที่แสดงขอมูลหรือรายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ตามที่ กทท. เห็นสมควร
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอตลอดจนที่ปรึกษาของผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามกฏเกณฑในการเขาตรวจสอบขอมูลหรือ
รายละเอียดที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ตามที่ กทท. กําหนด ทั้งนี้ กทท. จะไมรับรองความถูกตองของเอกสารที่
จัดเตรียมไวขางตน

8.

สถานที่ วัน เวลา เปดการรับซอง ปดการรับซอง และการเปดซองขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
กทท. มีกําหนดเปดการรับซอง ในวันจันทรที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา ตั้งแตเวลา 9.00 น และปดรับซอง
ในวันจันทรที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 ในเวลา 15.00 น ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย (โดยกรมอุทกศาสตร
กองทัพเรือ) โดยใหยื่นขอเสนอ ณ
หองโถงนิทรรศการ ศูนยสวัสดิการทาเรือแหลมฉบัง
ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท: +66-3840-9135
โทรสาร: +66-3849-0146
คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ มอบหมาย จะ
เปดซองขอเสนอปดผนึกในวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย
(โดยกรมอุทกศาสตร กองทัพเรือ) เปนตนไป ณ หองโถงนิทรรศการ ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
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คาธรรมเนียมการขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน
กทท. จะขายเอกสารการคัดเลือกเอกชน ใหแกผูสนใจยื่นขอเสนอ ในราคาชุดละ 535,000 บาท (หาแสนสาม
หมื่นหาพันบาท) ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยชําระเปนเงินสดในสกุลเงินบาท หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจาย
(Cashier Check) ในนาม ทาเรือแหลมฉบัง และเงินดังกลาวจะไมคืนใหในทุกกรณี โดยในกรณีที่ชําระเปนเช็คที่
ธนาคารสั่งจาย (Cashier Check) นั้นจะตองออกโดยธนาคารพาณิชยที่มีสาขาในจังหวัดชลบุรี โดยตองออกจาก
สาขาในจังหวัดชลบุรีเทานั้น มิเชนนั้นผูซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขึ้นเช็ค
ขามจังหวัด
ผูประสงคจะซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนจะตองแสดงหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจของนิติบุคคลที่เดินทางมาซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนดวย
ตนเอง
ในกรณีที่กรรมการผูมีอํานาจของนิติบุคคลนั้นไมไดมาซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนดวยตนเอง ผูประสงคจะซื้อ
เอกสารการคัดเลือกเอกชนจะตองแสดงหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือมอบอํานาจจากกรรมการผูมีอํานาจ
ของนิติบุคคลนั้นและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของทั้งของกรรมการผูมีอํานาจของ
นิติบุคคลที่เปนผูมอบอํานาจ และของผูที่ไดรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
นิติบุคคลที่ยื่นขอเสนอจะตองเปนนิติบุคคลรายเดียวกับที่ลงชื่อซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชนจาก กทท. ในกรณี
ที่ผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคลหลายรายรวมกันเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม สมาชิกทุก
รายของกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองเปนผูซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน โดยไมวา
ในกรณีใดๆ ผูยื่นขอเสนอจะตองแสดงหลักฐานการซื้อเอกสารการคัดเลือกเอกชน เมื่อทําการยื่นขอเสนอ

10. หลักประกันซอง
ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งยื่ น หลั ก ประกั น ซองพร อ มกั บ การยื่ น ซองเอกสารข อ เสนอ มู ล ค า 1,000,000,000 บาท
(หนึ่งพันลานบาท) โดยใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1)

หนังสือค้ําประกัน ตองเปนหนังสือจากสถาบันการเงินของไทย หรือธนาคารพาณิชยของไทย หรือธนาคาร
พาณิช ยตางประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย โดยต องออกจากสาขาในประเทศไทยเท านั้นหนังสือค้ํา
ประกันจากสถาบันการเงินหรือธนาคารซึ่งใชเปนหลักประกันซองนั้นตองมีอายุไมนอยกวา 210 (สองรอย
สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ยื่นขอเสนอ หรือ

(2)

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย

กทท. จะคืนหลักประกันซองใหแกผูยื่นขอเสนอ โดยมีเงื่อนไขการคืนหลักประกันตามผลการประเมินของผูยื่น
ขอเสนอแตละราย ดังนี้
(1)

กรณีที่ผูยื่นขอเสนอเปนผูที่ไมผานการคัดเลือก กทท. จะคืนหลักประกันซองของผูยื่นขอเสนอที่ไมได รับ
การคัดเลือกภายใน 15 (สิบหา) วันนับแตวันที่คณะกรรมการนโยบายฯ เห็นชอบผลการคัดเลือก หรือเมื่อ
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ครบ 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วันนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ มีมติพิจารณาคัดเลือกผู
ยื่นขอเสนอซึ่งไดรับการคัดเลือก แลวแตกรณีใดจะเกิดขึ้นกอน
(2)

กรณีที่ผูยื่นขอเสนอเป นผู ที่ไดรับ คัดเลื อก กทท. จะคืน หลักประกั นซองให แกผูที่ ไดรั บคั ดเลือก เมื่ อมี
การลงนามในสัญญารวมลงทุนแลวและไดยื่นหลักประกันสัญญาตามขอ 13.1 เปนที่เรียบรอยแลว

โดยในการคืนหลักประกั นซองไมวาในกรณีใดๆ กทท. จะคืน หลั กประกันซองโดยไม ชําระดอกเบี้ยให แกผูยื่น
ขอเสนอ หลักประกันซองจะถูกริบได ในกรณีดังนี้
(1)

ผูยื่นขอเสนอขอถอนเอกสารขอเสนอของตน ในชวงเวลาที่เอกสารขอเสนอยังไมหมดอายุ หรือ

(2)

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอเปนผูที่ไดรับคัดเลือก แตไมดําเนินการดังนี้
(ก) ลงนามสัญญารวมลงทุน หรือ
(ข) ยื่นหลักประกันสัญญา ตามขอ 13.1

11. คาธรรมเนียมการประเมินขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการประเมิ น ข อ เสนอให แ ก กทท. เป น จํ า นวนเงิ น 428,000 บาท
(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาท) ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ณ วันยื่นซองเอกสารขอเสนอ โดยสามารถชําระเปน
เงินสดในสกุลเงินบาท หรือเช็คที่ธนาคารสั่งจาย (Cashier Check) ในนาม ทาเรือแหลมฉบัง และจะไมคืนเงิน
ดัง กลา วในทุก กรณี โดยในกรณี ที่ ชํา ระเปน เช็ คที่ธนาคารสั่ง จา ย (Cashier Check) เช็ ค นั้ น จะต องออกโดย
ธนาคารพาณิชยที่มีสาขาในจังหวัดชลบุรี โดยตองออกจากสาขาในจังหวัดชลบุรีเทานั้น มิเชนนั้นผูยื่นขอเสนอ
จะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขึ้นเช็คขามจังหวัด
12. คาธรรมเนียมการลงนามในสัญญารวมลงทุน
ผูที่ไดรับคัดเลือกตองชําระคาธรรมเนียมการลงนามในสัญญารวมลงทุนเปนจํานวนเงินทั้งหมด 120,000,000
บาท (หนึ่ ง รอยยี่สิ บ ล า นบาท) โดยจะชํ า ระเป น เงิ น สดในสกุ ล เงิ น บาท หรื อ ชํ า ระเป น เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่งจ าย
(Cashier Check) โดยในกรณีนี้ จะตองชําระเปน 2 (สอง) ฉบับ ไดแก เช็คที่ธนาคารสั่งจาย (Cashier Check)
ในนาม ท าเรื อแหลมฉบัง เปนจํานวนเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งรอยล านบาท) และเช็คที่ ธนาคารสั่งจาย
(Cashier Check) ในนามสํา นั กงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒ นาพิ เศษภาคตะวั น ออกเป น จํ า นวนเงิ น
20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาท) ณ วันที่ลงนามในสัญญารวมทุน ทั้งนี้ กทท. หรือ สํานักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะไมคืนเงินคาธรรมเนียมการลงนามในสัญญารวมลงทุนในทุกกรณี
โดยในกรณีที่ชําระเปนเช็คที่ธนาคารสั่งจาย (Cashier Check) เช็คที่ธนาคารสั่งจายในนาม ทาเรือแหลมฉบัง
จะตองออกโดยธนาคารพาณิชยที่มีสาขาในจังหวัดชลบุรี โดยตองออกจากสาขาในจังหวัดชลบุรีเทานั้น และใน
สวนเช็คที่ธนาคารสั่งจายในนาม สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะตองออก
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โดยธนาคารพาณิชยที่มีสาขาในจังหวัดกรุงเทพฯ โดยตองออกจากสาขาในจังหวัดกรุงเทพฯ เทานั้น มิเชนนั้นผูที่
ไดรับคัดเลือกจะตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการขึ้นเช็คขามจังหวัด
13. หลักประกันสัญญาและหนังสือรับประกัน
13.1 หลักประกันสัญญา
นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตองวางหลักประกันสัญญาที่ออกโดยธนาคารใหกับ กทท. ทั้งหมด 2 (สอง) สวนไดแก
(1) หลักประกันสัญญาการกอสราง
นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตองวางหลักประกันสั ญญาในวันที่ เขาทําสัญ ญารวมลงทุน และเปนมูลคา เท า กั บ
3,000,000,000 บาท (สามพันลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญารวมลงทุนของเอกชน
ในสวนของการพัฒนากอสรางทาเทียบเรือ F ภายใตความรับผิดชอบเอกชน โดยเมื่อ กทท. ออกหนังสือ
หนังสือรับรองการใหบริการและบํารุงรักษาทาเทียบเรือ F1 แลว นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถลดมูลคา
หลักประกันสัญญาการกอสรางลงเหลือที่ 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาท) และ กทท. จะ
คืนหลักประกันสัญญาการกอสรางที่เหลือทั้งหมดอีก 1,500,000,000 บาท (หนึ่งพันหารอยลานบาท) เมื่อ
นิติบุ คคลเฉพาะกิ จพนจากขอผูกพันตามสัญญารวมลงทุน ในสวนของการกอสรางท าเทียบเรือ F และ
กทท. ไดออกหนังสือรับรองการใหบริการและบํารุงรักษาทาเทียบเรือ F2 แลว
(2) หลักประกันสัญญาการดําเนินงานตามสัญญา
นิ ติบุ ค คลเฉพาะกิจ จะตอ งวางหลัก ประกั น สัญ ญาในวัน ที่ร ะบุ ไ ว ในหนั งสื อแจ งให เริ่ มงาน (Notice to
Proceed) เพื่ อเปน หลักประกัน การปฏิบัติ ตามสั ญ ญารว มลงทุน ของเอกชนในส วนการใหบ ริ การและ
บํารุงรักษาทาเทียบเรือในสวนของเอกชน โดย กทท. จะคืนหลักประกัน สัญญาในสวนนี้เมื่อนิติบุ คคล
เฉพาะกิจพนจากขอผูกพันตามสัญญารวมลงทุน ทั้งนี้มูลคาของหลักประกันสัญญาในสวนนี้จะแตกตางกัน
ออกไปขึ้นอยูกับชวงเวลา โดยจะมีมูลคาดังนี้
(ก)

ชวงปลอดคาสัมปทานคงที่ (Grace Period) ระยะเวลา 2 (สอง) ป มูลคาหลักประกันสัญญาตองมี
จํานวนเทากับ 54,000,000 บาท (หาสิบสี่ลานบาท) ซึ่งคิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 50 (หาสิบ)
ของคาสัมปทานคงที่ในปที่ 3 (สาม) ตามสัญญารวมลงทุน

(ข)

ระยะเวลาของโครงการฯ หลังจากชวงปลอดคาสัมปทานคงที่ มูลคาหลักประกันสัญญาตองมีมูลคา
เทากับคาสัมปทานคงที่ในปนั้นตามสัญญารวมลงทุน โดยในปตามระยะเวลาของโครงการฯ ใดที่คา
สัมปทานคงที่เพิ่มขึ้น นิติบุคคลเฉพาะกิจตองดําเนินการใหธนาคารเพิ่มมูลคาของหลักประกันสัญญา
หรือนําหลักประกันสัญญาฉบับใหมที่มีมูลคาเทากับคาสัมปทานคงที่ในปนั้นมามอบใหแก กทท. ไม
นอยกวา 30 (สามสิบ) วันกอนวันเริ่มตนปตามระยะเวลาของโครงการฯ นั้นๆ เพื่อใหหลักประกัน
สัญญาเทากับคาสัมปทานคงที่ในแตละปตามระยะเวลาของโครงการฯ
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ทั้งนี้หลักประกันสัญญาตามขอ 13.1 จะตองเปนหลักประกันตามขออยางใดอยางหนึ่งดังนี้
(1) หนังสือค้ําประกัน ตองเปนหนังสือจากสถาบันการเงินของไทย หรือธนาคารพาณิชยของไทย หรือธนาคาร
พาณิชยตางประเทศที่มีสาขาในประเทศไทย โดยตองออกจากสาขาในประเทศไทยเทานั้น หรือ
(2)

พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจไทย

โดยในการคืนหลักประกันสัญญาไมวาในกรณีใดๆ กทท. จะคืนหลักประกันสัญญาโดยไมชําระดอกเบี้ยใหแกเอกชน
ทั้งนี้ ในกรณี กทท. ใชสิทธิเรียกรองใดๆ เอาจากหลักประกันสัญญา นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตองนําหลักประกัน
สัญญามาวางเพิ่มเติมใหแก กทท. หรือดําเนินการใหจํานวนเงินประกันตามหลักประกันสัญญาดังกลาว กลับเปนเทา
เดิมเต็มตามจํานวนที่กําหนดไวในขอนี้ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับตั้งแตวันที่มีการใชสิทธิเรียกรองโดย กทท.
13.2 หนังสือรับประกัน
ในวันที่เขาทําสัญญารวมลงทุน นิติบุคคลเฉพาะกิจตองสงมอบหนังสือรับประกันทุกฉบับที่ออกโดยผูยื่นขอเสนอ
ใหแก กทท. เพื่อรับประกันชดใชคาเสียหายจากการไมปฏิบัติหนาที่ของนิติบุคคลเฉพาะกิจตามที่กําหนดไวใน
สัญญารวมทุน โดยหนังสือรับประกันแตละฉบับจะระบุวาผูย ื่นขอเสนอที่ออกหนังสือรับประกันนั้นตองรวมกันรับ
ผิดกับ ผูยื่นขอเสนอรายอื่ นที่ ออกหนังสื อรับ ประกัน ฉบับ อื่น อยา งลูก หนี้ ร วม แตผูยื่น ข อเสนอที่อ อกหนั ง สื อ
รับประกันนั้นจะรับผิดไมเกินกวาจํานวนเงินสูงสุดที่รับประกันตามที่ระบุไวในหนังสือรับประกันนั้น ทั้งนี้ เมื่อรวม
จํานวนเงินสูงสุดที่รับประกันตามที่ระบุไวในหนังสือรับประกันทุกฉบับแลวจะตองมีมูลคาเทากับมูลคาเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการฯ ตามที่ระบุไวในขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
หนังสือรับ ประกันจะมีผลใชบั งคับ ตั้งแต วัน ที่ สัญ ญารวมลงทุ นมีผลใช บังคับ จนถึ งวัน ที่สิ้น สุ ดระยะเวลาของ
โครงการฯ และเอกชนปฏิบัติหนาที่ทั้งหมดในสัญญารวมลงทุนแลวเสร็จและหลุดพนจากภาระหนาที่ตางๆ ที่
กําหนดไวในสัญญารวมลงทุน เวนแตเกิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1)

(2)

กรณีนิติบุคคลเฉพาะกิจระดมทุนในตลาดทุนตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือ
กฎหมายต างประเทศ รวมถึ งการนําหุนของนิติบุคคลเฉพาะกิจ เขา จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพยใน
ประเทศไทยหรื อตา งประเทศ หรื อ การระดมทุ น ผ า นกองทุน รวมโครงสร า งพื้ นฐาน (Infrastructure
Fund) หรือทรัสตเพื่อการลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure Trust)
หรือ
กรณีผูถือหุนเดิมทั้งหมดในนิติบุคคลเฉพาะกิจลดสัดสวนการถือหุนทําใหผูถือหุนเดิมถือหุนรวมกันทั้งหมด
ในนิติบุคคลเฉพาะกิจนอยกวารอยละ 51 (หาสิบเอ็ด) ของจํานวนหุนทั้งหมดของนิติบุคคลเฉพาะกิจ

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนหรือสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจตามที่กําหนดไวใน
สัญญารวมลงทุน หากจะมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือรับประกันทีน่ ิติบุคคลเฉพาะกิจไดสงมอบใหแก กทท. เพื่อให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนหรือสัดสวนการถือหุนดังกลาว คูสัญญาตกลงใหนิติบุคคลเฉพาะกิจมีสิทธิ
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เปลี่ยนหนังสือรับประกันไดโดยอยูบนเงื่อนไขที่ กทท. เห็นวาภายหลังการเปลี่ยนหนังสือรับประกันนั้น เมื่อรวม
จํานวนเงินสูงสุดที่รบั ประกันตามที่ระบุไวในหนังสือรับประกันทุกฉบับแลว จะตองมีมลู คาเทากับมูลคาเงินลงทุน
ทั้งหมดของโครงการฯ ตามที่ระบุไวในขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
14. การสงวนสิทธิ์
14.1 การสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการคัดเลือกเอกชน
คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกาศเชิญชวน หรือการคัดเลือกเอกชน หรือจะ
ไมคัดเลือก และ/หรือ เจรจากับผูยื่นขอเสนอซองที่ 4 (สี่) ที่ผานการพิจารณา และ/หรือ รายที่เสนอใหผลประโยชน
ตอบแทนสูงสุดก็ได รวมถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี และ/หรือคณะกรรมการนโยบายมีมติยกเลิกโครงการฯ หรือไม
เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนหรือผลการเจรจาหรือรางสัญญารวมลงทุนของโครงการฯ หรือคณะรัฐมนตรีมีมติ
ใหยกเลิกการคัดเลือกเอกชน หรือกรณีที่เอกชนซึ่งเปนผูยื่นขอเสนอซองที่ 4 (สี่) ที่ผานการพิจารณาไมสามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมายไทยได โดยการยกเลิกดังกลาวนั้นผูยื่นขอเสนอไมสามารถเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ใดๆ จากรัฐบาลไทย กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ กทท. คณะกรรมการ กทท.
คณะกรรมการนโยบายฯ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวัน ออก (“สกพอ.”) และ
หนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของได
14.2 การสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเอกสารที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเอกชน
คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข และเพิ่มเติมรายละเอียด ประกาศเชิญ
ชวน เอกสารการคัดเลือ กเอกชน ซึ่ ง รวมถึ ง ร างสัญ ญาร วมลงทุ น และ/หรื อ ร า งสั ญ ญาที่เข า ทํา โดยตรงกั บ
ผูส นั บ สนุน ทางการเงิน นอกจากนี้ ยัง รวมถึ ง การแก ไ ข เปลี่ ยนแปลง และเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บมติ
คณะรัฐมนตรี และ/หรือ คณะกรรมการนโยบาย ผลการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ ผลการเจรจาตอรองระหวาง
คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ กับผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมิน ผลการพิจารณารางสัญญารวมลงทุน
และ/หรื อ ร า งสั ญ ญาระหว า งผู ถื อ หุ น ข อ สั ง เกตที่ ไ ด รั บ แจ ง จากสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ความเห็ น ของ
คณะกรรมการนโยบาย และความเห็นของคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แกไข และเพิ่มเติมรายละเอียดของ
เอกสารการคัดเลือกเอกชน ซึ่งรวมถึงรางสัญญารวมลงทุน และ/หรือ รางสัญญาที่เขาทําโดยตรงกับผูสนับสนุน
ทางการเงินใหแตกตางจากประกาศเชิญชวนก็ได และผูยื่นขอเสนอไมสามารถเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย
ใดๆ จากรัฐบาลไทย กระทรวงคมนาคม คณะกรรมการคัดเลื อกของโครงการฯ กทท. คณะกรรมการ กทท.
คณะกรรมการนโยบายฯ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพั ฒนาพิ เศษภาคตะวัน ออก (“สกพอ.”) และ
หนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของได
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14.3 การสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอที่มีหนวยงานของรัฐบาลไทยเปนผูถือหุนในนิติ
บุคคลที่ยื่นขอเสนอหรือเปนสมาชิกในผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ทั้งนี้
ในสัดสวนเกินกวารอยละ 50 (หาสิบ)
ในกรณีดังกลาว คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาข อเสนอของผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาว โดยผูยื่นขอเสนอไมสามารถเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากรัฐบาลไทย กระทรวงคมนาคม
คณะกรรมการคั ด เลื อ กของโครงการฯ กทท. คณะกรรมการ กทท. คณะกรรมการนโยบายฯ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (“สกพอ.”) และหนวยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวของได
14.4 การสงวนสิทธิ์ที่จะสอบถามหรือเรียกขอมูลเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอ
คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ สงวนสิทธิ์ในการสอบถามหรือเรียกขอมูลเพิ่มเติมจากผูยื่นขอเสนอ แตการ
สอบถามหรือเรียกขอมูลดังกลาวตองไมสงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในขอเสนอของผูยื่นขอเสนอที่ไดเสนอ
ไวอยางมีสาระสําคัญในกรณีที่ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอมีรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในสวนที่
มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการคัดเลื อกสามารถพิจารณาผอนปรนใหผูยื่น ขอเสนอโดยไมตัดสิทธิผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นออก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กทท. และคณะกรรมการคัดเลือกกําหนดไว โดยใหบันทึกขอมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารตางๆ ไวเปนลายลักษณอักษรดวย
14.5 การสงวนสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา
กทท. สงวนสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาที่มีลักษณะของแบบรูปและเอกสารทั้งปวงที่จําหนายใหผูยื่นขอเสนอ
สิทธิในทรัพยสินทางปญญาของเอกสารการคัดเลือกเอกชน รวมทั้งขอมูลในเอกสารดังกลาวเปนทรัพยสินของ
กทท. แตเพียงผูเดียว ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิหรือนําไปหาผลประโยชนใดๆ จากเอกสารนี้ ดังนั้น ผูยื่นขอเสนอตอง
เก็บรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับโดยเครงครัด
15. การจัดตั้งนิตบิ ุคคลใหม
15.1 เงื่อนไขการจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ
(1) เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกของโครงการฯ เจรจากับผูยื่นขอเสนอรายที่ผานการประเมินขอเสนอแลว และ
กทท. ไดรับรางสัญญารวมลงทุนที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว กทท. จะเสนอ
ผลการคั ด เลื อ กเอกชน ผลการเจรจา และร า งสั ญ ญาร ว มลงทุ น ต อ สกพอ. เพื่ อ เสนอให
คณะกรรมการนโยบายพิจารณาเห็นชอบ
(2) เมื่อคณะกรรมการนโยบายไดใหความเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และรางสัญญารวม
ลงทุนแลว ใหผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมินขอเสนอและผานการเจรจาแลวจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
เฉพาะกิจที่จดทะเบียนในประเทศไทย (Special Purpose Vehicle [SPV]) โดยตองระบุวัตถุประสงคของ
นิติบุคคลเฉพาะกิจนั้นใหสามารถประกอบธุรกิจตามหนาที่และความรับผิดชอบของเอกชนตามที่ระบุใน
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สัญญารวมลงทุน ทั้งนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจจะตองปฏิบัติตามกฎหมายไทย ตองมีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
ไทย 1 (หนึ่ง) ราย ถือหุนในสัดสวนเกินกวารอยละ 25 (ยี่สิบหา) ของจํานวนหุนทั้งหมด และตองมีผูถือหุน
ที่เปนนิติบุคคลไทยถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 51 (หาสิบเอ็ด) ของจํานวนหุนทั้งหมด และผูถือหุนราย
ที่เหลือจะตองมีสัดสวนการถือหุนไมนอยกวารอยละ 5 (หา) ของทั้งหมด ทั้งนี้สัดสวนการถือหุนในนิติ
บุคคลเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นใหมจะตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ผ า นการประเมิ น ข อ เสนอและผ า นการเจรจาเป น นิ ติ บุ ค คลรายเดี ย ว
ผูถือหุนทุกรายของผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมินขอเสนอและผานการเจรจาจะตองรวมกัน จัดตั้ง
นิติบุคคลเฉพาะกิจ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย และถือครองหุนในสัดสวนเดียวกันกับสัดสวนการถือ
หุนในผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมินขอเสนอและผานการเจรจา
(ข) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ผานการประเมินขอเสนอและผานการเจรจาเปนนิติบุคคลหลายรายรวมกัน
เปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุ คคลใหม สมาชิกทุกรายของกิ จการรวมคาที่ไมได จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองรวมกันจัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ ใหเปนไปตามกฎหมายไทย และถือ
ครองหุนในสัดสวนเดียวกันกับสัดสวนการลงทุนในกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
15.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนของนิติบุคคลเฉพาะกิจ
ภายในระยะเวลา 10 (สิบ) ปนับจากลงนามในสัญญารวมลงทุน หามเอกชนเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุน เวน
แตจะตองไดรับอนุญาตจาก กทท. กอน
กรณีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนในนิติบุคคลเฉพาะกิจ หลังจากระยะเวลาบังคับหามตามวรรคแรก ตอง
ไดรับอนุญาตจาก กทท. กอนในทุกกรณี
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