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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

 

ข้อก ำหนดขอบเขตงำน (Terms of Reference: TOR)  

เอกสำรกำรประมูลเสนอค่ำตอบแทน เลขที่ 1/2560 

กำรให้สทิธิเช่ำพืน้ที่ประกอบกิจกำรร้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่ม  

ณ ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท กำรบินกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 

 

1. ควำมน ำ 

ด้วยบริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกวา่ “BA” ประกอบธุรกิจสายการบินและ

สนามบิน มีความต้องการพฒันาพืน้ที่ ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม บริเวณติดส านกังานขายตัว๋ ณ ส านกังานใหญ่ 

BA ให้มีความสะดวกสบาย และรองรับลกูค้าที่เข้ามาใช้บริการในบริเวณดงักลา่วได้ดีขึน้ 

 

2. วัตถุประสงค์ 

เพื่อคดัเลือกผู้ประกอบการเช่าพืน้ท่ีให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม และปรับปรุงทศันียภาพร้าน ให้

ดูสะอาด สวยงาม มีความทนัสมัย มีการบริหารจัดการและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน

จ าหนา่ยสนิค้าและให้บริการในราคาที่เหมาะสมแก่ผู้มาใช้บริการ 

 

3. คุณสมบัตขิองผู้มีสทิธิเข้ำร่วมประมูลเสนอค่ำตอบแทน 

3.1. ผู้มีสทิธิเข้าร่วมประมลูเสนอคา่ตอบแทนจะต้องเป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนพานิชย์ในประเทศไทย โดย

มีทนุจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000,000(หนึ่งล้าน) บาท และมิใช่คนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

ธุรกิจของตา่งด้าวและมีวตัถปุระสงค์ในการประกอบกิจการการร้านอาหาร และเคร่ืองดื่ม รวมทัง้ต้องไมเ่ป็นผู้ถกู 

BA บอกยกเลิกสัญญา ห รือมีหนี ส้ิน ค้างช าระ ห รือมี ปัญหาข้อพิพาทใดๆ กับ  BA ในชัน้ศาลห รือ

อนญุาโตตลุาการ ในขณะยื่นซองประมลูเสนอคา่ตอบแทน 

3.2. ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  และมี

ประสบการณ์ในการประกอบกิจการการร้านอาหารและเคร่ืองดื่มมาแล้วอยา่งน้อย 3(สาม) ปี 

3.3. ผู้ เสนอค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ถกูแจ้งเวียนช่ือเป็นผู้ทิ ง้งาน หรือห้ามติดต่อหรือเข้าประกวดราคา

กบัราชการและ/หรือ BA หรือผู้มีผลประโยขน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอคา่ตอบแทนรายอื่น ณ วนัท่ีประกาศนี ้หรือไมเ่ป็น

ผู้กระท าอนัขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการประมลูครัง้นี ้

3.4. ผู้ เสนอคา่ตอบแทนสามารถเร่ิมด าเนินการให้บริการได้ตามวนัเวลาที่ BA  ก าหนด 
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4. หลักฐำนกำรประมูลเสนอค่ำตอบแทน 

ผู้ เสนอคา่ตอบแทนจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานแสดงคณุสมบตัิ ดงันี ้

4.1. บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล หนงัสือ

บริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือคณะกรรมการ และบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือส าเนาบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้ นของ

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ออกให้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บคุคล 

4.2. หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอื่นลง

นามในใบเสนอคา่ตอบแทนแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 

ทัง้นี ้หลกัฐานดงักลา่วต้องมีอายไุมเ่กิน 6(หก) เดือน นบัถึงวนัยื่นซองประมลูเสนอคา่ตอบแทน 

4.3. ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)พร้อมรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติ

บคุคล 

4.4. เอกสารใบอนุญาตในการประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม  และหนังสือรับรองแสดง

ประสบการณ์ในการให้บริการมาไมน้่อยกวา่ 3 ปี 

4.5. รูปแบบร้านอาหารและเคร่ืองดื่มต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของทาง  BA ซึ่งผู้ ประมูลจะเสนอ

รายละเอียดรูปแบบร้าน รายการอาหารและเคร่ืองดื่ม ราคาขายสินค้าและบริการ และรายละเอียดการให้บริการ

ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มให้แก่ BA ในวนัท่ียื่นซองเสนอผลตอบแทน (เอกสำรหมำยเลข 2) 

4.6. บญัชีรายการเอกสารทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัซองประมลูเสนอคา่ตอบแทน (เอกสำรหมำยเลข 3) 

 

5. กำรยื่นซองเสนอค่ำตอบแทน 

5.1. ผู้ เสนอค่าตอบแทนต้องเสนอค่าตอบแทนโดยใช้ใบเสนอค่าตอบแทนที่แนบท้ายเอกสารนี ้ (เอกสำร

หมำยเลข 4) โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้ เสนอ

คา่ตอบแทนให้ชดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบใุห้ตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษรโดยไมม่ีการขดูลบหรือแก้ไข

การขดูลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้ เสนอคา่ตอบแทน พร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัไว้

ด้วยทกุแหง่ 

5.2. ในการแสนอคา่ตอบแทนให้เสนอเป็นเงินบาท ทัง้นีค้า่ตอบแทนรวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและ

ตวัหนงัสอื ถ้าไมต่รงกนัให้ถือตวัหนงัสอืเป็นส าคญั 

ผู้ เสนอค่าตอบแทนจะต้องก าหนดเวลายืนค าเสนอไมน้่อยกวา่ 30(สามสบิ) วนั นบัแตว่นัเปิดซองเสนอ

คา่ตอบแทน โดยภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้ เสนอคา่ตอบแทนต้องรับผิดชอบคา่ตอบแทนที่ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการประมลูเสนอคา่ตอบแทนมิได้ 
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5.3. ผู้ เสนอค่าตอบแทนต้องยื่นซองเสนอคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการรับซองเสนอคา่ตอบแทน ในวนัที่ 

2 พฤษภาคม 2560 ระหวา่งเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ณ ฝ่ายจดัซือ้ ชัน้ 6 ส านกังานใหญ่ BA ติดต่อคณุ วิทยา 

กอเจริญ หมายเลขโทรศพัท์ 02-265-5511 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองเสนอค่าตอบแทนแล้ว BA จะไม่รับซอง

เสนอคา่ตอบแทนเด็ดขาด 

5.4. ผู้ เสนอคา่ตอบแทนต้องยื่นซองเสนอคา่ตอบแทนที่ปิดผนกึซองเรียบร้อย โดยให้แยกเอกสารออกเป็น 3 

(สาม) ซอง 

 ซองที่ 1 ให้บรรจเุอกสารตา่งๆ ตามเอกสารหมายเลข 3 โดยระบหุน้าซองว่า “ซองที่  1 เอกสำรแสดง

คุณสมบัติผู้ให้บริกำร” 

 ซองที่ 2 ให้บรรจุเอกสารต่างๆ ตามเอกสารหมายเลข 4 โดยระบหุน้าซองว่า “ซองที่ 2 เอกสำรเสนอ

ค่ำตอบแทน” 

 ซองที่ 3 ให้บรรจุเอกสารต่างๆ ตามเอกสารหมายเลข 2 โดยระบหุน้าซองว่า “ซองที่  3 เอกสำรด้ำน

เทคนิค”  

5.5. เมื่อยื่นซองเสนอค่าตอบแทน และคณะกรรมการรับซองเสนอค่าตอบแทนของ BA ได้รับซองเสนอ

ค่าตอบแทนไว้แล้ว ผู้ เสนอค่าตอบแทนจะขอยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอค่าตอบแทนไม่ได้ ไม่ว่า ในกรณีใดๆ 

ทัง้สิน้ หากผู้ประมลูเสนอค่าตอบแทนขอยกเลิกหรือเพิกถอนการเสนอค่าตอบแทน BA จะริบหลกัประกนัซองที่

วางไว้ทัง้สิน้หรือใช้สทิธิเรียกร้องเอาจากผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนัซองทนัที 

5.6. คณะกรรมการรับซองเสนอค่าตอบแทนของ BA ได้รับซองเสนอค่าตอบแทนไว้แล้ว  ขอสงวนสิทธิใน

การพิจารณาคดัเลอืก และประกาศผู้ได้รับการพิจารณาคดัเลอืกภายใน 7 วนัท าการ 

6. หลักประกันซอง 

ผู้ เสนอค่าตอบแทนต้องวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื่นซองเสนอคา่ตอบแทน โดยใช้หลกัประกนั

อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้เป็นจ านวนเงิน 100,000 (หนึง่แสน) บาท 

6.1. แคชเชียร์เช็คของธนาคารที่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย โดยสัง่จ่าย “บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)” 

และลงวนัท่ีที่ยื่นซองเสนอคา่ตอบแทน 

6.2. หนงัสือค า้ประกันของธนาคารในประเทศไทย ซึ่งต้องมีอายุการค า้ประกันไม่น้อยกว่า 3(สาม) เดือน 

นบัตัง้แตว่นัยื่นซองเสนอคา่ตอบแทนเป็นต้นไป 

หลกัประกันซองตามข้อนี ้BA จะคืนให้ผู้ เสนอค่าตอบแทนภายใน 30(สามสิบ) วนั หลงัวนัที่ยื่นซอง

เสนอคา่ตอบแทน หรือตอ่เมื่อ BA ได้ท าสญัญากบัผู้ชนะการประมลูเรียบร้อยแล้ว 

การคืนหลกัประกนัซอง ไมว่า่กรณีใดๆ จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

7. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำข้อเสนอค่ำตอบแทน 

7.1. คณะกรรมการจะพิจารณาเอกสาร“ซองที่ 1 เอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้ให้บริกำร” เป็นล าดบั

แรก ว่าผู้ เสนอผลตอบแทนผ่านคุณสมบัติและยื่นเอกสารต่างๆ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยหรือไม่ หากไม่ผ่าน
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คณุสมบตัิ หรือเอกสารขาด ตก ไม่ครบ ตามที่ก าหนด คณะกรรมการจะไม่ท าการพิจารณา เอกสาร “ซองที่  2 

เอกสำรเสนอค่ำตอบแทน” โดยถือวา่ผู้ เสนอคา่ตอบแทนรายนัน้ไมผ่า่นคณุสมบตัิ 

7.2. คณะกรรมการจะพิจารณา เอกสาร“ซองที่  2 เอกสำรเสนอค่ำตอบแทน”เฉพาะผู้ เสนอผลตอบแทน

ที่ผา่นคณุสมบตัิเทา่นัน้ 

7.3. หลกัเกณฑ์การพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทน โดยพิจารณาจาก 

7.3.1. คา่เช่าขัน้ต ่ารวม ทีผู่้ประมลูเสนอเข้ามาตลอดสญัญา (72 เดือน) 

7.3.2. อัตราร้อยละ(%)ของผลตอบแทนรายเดือน จากยอดรายได้จากการประกอบกิจการการ

ร้านอาหารและเคร่ืองดื่มในรอบเดือนนัน้ๆ ก่อนหกัค่าใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ (ยอดรายได้ดงักล่าวเป็นยอด

ก่อนรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

7.3.3. การพิจารณา จะพิจารณาจากผู้ที่เสนอผลตอบแทนสงูสดุแก่ BA เพียงรายเดียวโดยพิจารณา

จากใบเสนอคา่ตอบแทนที่แนบท้ายเอกสารนี ้(เอกสำรหมำยเลข 4) 

7.3.4. การพิจารณาคดัเลอืกผู้ เสนอผลตอบแทนของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีสิน้สดุ 

(*หมำยเหตุ อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอจะต้องไมน้่อยกวา่อตัราขัน้ต ่าที่ BA ก าหนด) 

7.4. เงินค่าบริการ และเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษี

โรงเรือนและที่ดิน โดยที่ผู้ประมลูตกลงรับภาระเป็นผู้ช าระเองตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

8. กำรท ำสัญญำ 

8.1. ผู้ ได้รับการพิจารณาให้ชนะการประมูลเสนอค่าตอบแทน จะต้องช าระเงินมดัจ าเป็นจ านวน 2 เดือน

ลว่งหน้าของอตัราคา่เช่าที่ผู้ประมลูเสนอ ที่ระบไุว้ในข้อ 7.2 ภายใน 7(เจ็ด) วนั นบัถดัจากวนัที่ได้รับหนงัสอืแจ้ง

ให้ท าสญัญา 

8.2. ผู้ ได้รับการพิจารณาให้ชนะการประมูลเสนอค่าตอบแทน จะต้องท าสญัญาตามแบบที่ BA ก าหนด 

ภายใน 30(สามสบิ) วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งให้ท าสญัญา 

9. ข้อสงวนสิทธิในกำรประมูล 

9.1 ผู้ เสนอคา่ตอบแทน ซึง่ BA ได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบไุว้

ในข้อ 8.2 BA จะริบหลกัประกันซองทนัที หรือเรียกร้องเอาจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกันซอง และอาจพิจารณา

เรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณามิให้เข้าร่วมการประมลูเสนอค่าตอบแทนรับสิทธิ

ประกอบกิจกรรมเชิงพานิชย์ของ BA อีกต่อไป และ BA มีสิทธ์ิจะคดัเลือกให้ผู้ เสนอค่าตอบแทนรายอื่นที่เสนอ

ค่าตอบแทนสงูเป็นล าดบัถัดไป เป็นผู้ชนะการประมลูเสนอค่าตอบแทน หรือจะยกเลิกการแข่งขนัในครัง้นีก็้ได้ 

ทัง้นีผู้้ เข้าเสนอผลตอบแทนไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของ BA และให้ถือว่าการ

ตดัสนิของ BA เป็นเด็ดขาด 

9.2 BA สงวนสทิธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

เอกสำรหมำยเลข 1 

แนบท้ำยเอกสำรเสนอค่ำตอบแทน เลขที่ 1/2560 

 

รายละเอียดพืน้ท่ีเช่า ขอบเขตของงาน และเง่ือนไขการประกอบกิจการ 

ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

1. รายละเอียด ขอบเขตของงาน 

1.1. รายละเอียด และข้อก าหนดของพืน้ท่ีให้เชา่ส าหรับ 

1.1.1. ต าแหนง่ของพืน้ท่ีตัง้อยูต่ดิบนถนนวิภาวดีรังสติ บริเวณพืน้ท่ีให้เช่าเป็นพืน้ปนูคอนกรีตทัง้หมด บนพืน้ท่ี

เช่าบางสว่นมีอาคารเดิม(ตู้คอนเทรนเนอร์ส าเร็จรูป) ตัง้อยู ่

1.1.2. ขนาดพืน้ท่ีให้เชา่ทัง้หมด 200 ตารางเมตร (กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร) บริเวณต าแหนง่ร้าน Caffe’ di 

Bangkokair เดิม (ดงัรูปท่ี1 ต าแหนง่พืน้ท่ีเชา่) 

 
1.1.3. ผู้ เช่าเป็นผู้ด าเนินการออกแบบ กอ่สร้าง และปรับปรุงพืน้ท่ีร้าน ภายในบริเวณพืน้ท่ีเชา่เองทัง้หมด (โดย

สามารถขอใช้อาคาร Caffé di Bangkokair เดิมจาก BA ได้ ดงัรูปท่ี2 อาคาร Caffé di Bangkokair) 

 
1.1.4. ร้านต้องมีพืน้ท่ีนัง่รับประทานอาหาร ไมน้่อยกวา่ 60 ที่นัง่ (ภายในอาคาร) 

 

             รูปท่ี2 อาคาร Caffé di Bangkokair 

 

 

                     รูปท่ี1 ต าแหนง่พืน้ที่เช่า 
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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

1.1.5. ร้านต้องมีห้องน า้ ชาย-หญิง 

1.1.6. ผู้ เช่าต้องปฏิบตัิตามกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ของการให้บริการร้านอาหาร

และเคร่ืองดื่มอยา่งเคร่งครัด และเป็นผู้ด าเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานภาครัฐเองทัง้หมด 

1.2. ขอบเขตงาน 

1.2.1. ห้ามจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอลล์ และสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกประเภท (รวมถึงไม่

อนญุาตให้น าเคร่ืองดื่มประเภทแอลกอฮอลล์เข้ามาทานในร้าน) และห้ามจ าหน่ายและให้บริการประเภท

อื่นท่ีนอกเหนือจากที่ BA ก าหนด 

1.2.2. ต้องควบคุมคณุภาพอาหารและเคร่ืองดื่ม และการให้บริการ ให้มีคณุภาพที่ดี ตามที่เสนอมาตลอดอายุ

สญัญาเช่า 

1.2.3. ต้องรับผิดชอบดูแลสถานที่เช่า มีแผนงานซ่อมบ ารุง และดูแลรักษา ท าความสะอาดในพืน้ที่เช่าและ

บริเวณโดยรอบที่ใช้ร่วมกบัผู้อื่น ให้อยูใ่นสภาพท่ีดีและสะอาดเรียบร้อย 

1.2.4. ต้องควบคมุดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานของ BA เช่น เร่ืองกลิ่น ควนั เสียง ฝุ่ น หรือสิ่ง

อื่นใดอนัไมพ่งึประสงค์เป็นท่ีรบกวน 

1.2.5. ต้องปฏิบตัิตามมาตรฐานสขุอานามยัและข้อระเบียบของ BA ในการประกอบร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รวมถงึกฎหมายและข้อบงัคบัอื่นๆที่เก่ียวข้อง 

1.2.6. การโฆษณาหรือจดักิจกรรมสง่เสริมการขายต้องปฏิบตัิตามกฎระเบียบ หรือข้อบงัคบัของ BA ซึง่ต้องได้

อนญุาตแล้ว 

1.2.7. ห้ามน าพืน้ท่ีเชา่ทัง้หมดหรือบางสว่นไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นใด นอกจากการให้บริการท่ี BA ได้พิจารณา

เห็นชอบ และอนญุาตแล้ว 

 

2. เง่ือนไขการประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

2.1. ก าหนดระยะเวลาสญัญาเชา่ 6 ปี (นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมเข้าพืน้ท่ี) 

2.2. ก าหนด วนั-เวลา การให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

วนัจนัทร์ ถึง วนัวนัศกุร์   ตัง้แต ่07:00 น. ถึง 22:00 น. 

วนัเสาร์     ตัง้แต ่11:00 น. ถึง 22:00 น. 

วนัอาทิตย์   - ไมก่ าหนด ตามแตเ่สนอมา – 

2.3. ทาง BA ขอสงวนสิทธ์ิ ในการใช้พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบบางสว่นเพ่ือจัดกิจกรรมหรือตัง้บูธ เป็นครัง้คราว ซึ่งทาง 

BA จะแจ้งให้ผู้ เช่าทราบลว่งหน้า 
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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

เอกสำรหมำยเลข 2 

แนบท้ำยเอกสำรเสนอค่ำตอบแทน เลขที่ 1/2560 

 

แผนการการให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

 

ข้าพเจ้า................................................................................................................. .............ผู้ เข้าร่วม

ประมลูเสนอค่าตอบแทนงานให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท การบิน

กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ขอเสนอแผนให้บริการดงันี ้ 

(โดยเสนอตามหวัข้อที่ก าหนด พร้อมลงนามรับรองเอกสารทกุฉบบั) 

1. รายละเอียด รูปแบบร้าน แผนงานก่อสร้าง และอปุกรณ์ตกแตง่ภายในร้าน 

2. รายละเอียด อาหาร เคร่ืองดื่ม และราคา ที่จะให้บริการ 

3. รายละเอียด การบริหารจดัการ จ านวนพนกังาน และรูปแบบการให้บริการ 

4. ข้อเสนอพิเศษ (ถ้าม)ี 

 

ทัง้นีห้ากข้าพเจ้าได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ ให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ บริษัท การ

บินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามแผนการให้บริการที่เสนอข้างต้น และพร้อมให้บริการได้

ภายใน วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 และให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญาด้วย 

 

 

 

(ลงช่ือ) ......... ......... ......... 

    ผู้ เสนอคา่ตอบแทน 
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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

เอกสำรหมำยเลข 3 

แนบท้ำยเอกสำรเสนอค่ำตอบแทน เลขที่ 1/2560 

 

บญัชีเอกสาร 

ข้าพเจ้า ............................................................................................................... ขอยื่นหลกัฐาน

เอกสารตา่งๆ ตามเง่ือนไขหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกฯ ดงันี ้

1. หลกัฐานแสดงความเป็นนิติบคุคล 

(ก) บริษัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดั 

- ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล จ านวน ......... แผน่ 

- หนงัสอืบริคณห์สนธิ จ านวน ......... แผน่ 

2. อื่นๆ 

- ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) 

- ใบทะเบียนพานิชย์ (ถ้ามี) 

- หนงัสอืมอบอ านาจ และส าเนาบตัรประชาชน 

- เอกสารใบอนญุาตในการประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

- เอกสารแสดงการประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม มาแล้วอยา่งน้อย 3 ปี 

3. หลกัประกนัซองเสนอเงินคา่ตอบแทน 

- แคชเชียร์เช็ค ธนาคาร ................................... สาขา........................... ลงวนัท่ี.................. 

- หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคาร...................................... สาขา ............................... 

 

ขาพเจ้าขอรับรองวา่ เอกสารหลกัฐานท่ีข้าพเจ้าเสนอพร้อมซองใบเสนอเงินคา่ตอบแทน ถกูต้องและเป็นจริง

ทกุประการ 

 

 

 

ลงช่ือ............................................................... 

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

   ต าแหนง่...................................................... 

ประทบัตรา (ถ้ามี) 
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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

เอกสำรหมำยเลข 4 

แนบท้ำยเอกสำรเสนอค่ำตอบแทน เลขที่ 1/2560 

 

ใบเสนอคา่ตอบแทน 

เรียน รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ ส านกักรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

1. ข้าพเจ้า ................................................................................................................. ส านกังานใหญ่ตัง้อยู ่

เลขที่..................................................................................... ...............................................................................  

โดย ............................................................................................................................................................... ........ 

ผู้ลงนามข้างท้ายนี ้ได้พิจารณาเง่ือนไขตา่งๆ ในเอกสารการประมลูเสนอคา่ตอบแทน เลขที่ 1/2560 โดยตลอดและยอมรับ

ข้อก าหนดและเง่ือนไขนัน้แล้ว รวมทัง้รับรองวา่ข้าพเจ้ามีคณุสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอค่าตอบแทนให้แก่ BA เพื่อเข้ารับสิทธิเป็นผู้ ประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ 

ส านกังานใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ตามเอกสารการประมลูเสนอคา่ตอบแทนเลขที่ 1/2560 

2.1. คา่เช่าพืน้ท่ีเพื่อประกอบกิจการ 

รายละเอียด 
จ านวนพืน้ที่  
(ตร.ม.) 

คา่เชา่ขัน้ต า่ 
บาท/เดือน 

 

คา่บริการทีผู่้ประมลูเสนอ  
บาท/เดือน 

(1) 

คิดเป็นคา่บริการทัง้สิน้
บาท (36 เดือน) 

(1) x 72 

เช่าพืน้ท่ีเพื่อประกอบกิจการ
ร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 

200 70,000   

*หมำยเหตุ อตัราคา่เชา่ที่เสนอจะต้องไมน้่อยกวา่อตัราคา่เชา่ขัน้ต ่าที่ PG ก าหนด 

รวมเป็นเงินคา่เช่าพืน้ท่ีทัง้สิน้ตลอดอายสุญัญา(72เดือน) เป็นจ านวนเงิน ………………………………..บาท 

(.........................................................................................บาท) 

2.2. คา่ผลประโยชน์ตอบแทนรายเดือนในอตัราร้อยละ(%) ของยอดรายได้จากการประกอบกิจการในรอบเดือน

นัน้ๆ ก่อนหกัคา่ใช้จ่ายใดๆทัง้สิน้ (ยอดรายได้ดงักลา่วเป็นยอดก่อนรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

รายละเอียด อตัราร้อยละ(%) ขัน้ต ่า อตัราร้อยละ(%) ที่ผู้ประมลูเสนอ 
อตัราคา่ตอบแทนรายเดือน 1  

หมำยเหตุ อตัราคา่ตอบแทนที่เสนอจะต้องไมน้่อยกวา่อตัราขัน้ต ่าที่ BA ก าหนด 

3. เงินค่าเช่าพืน้ที่และเงินค่าผลประโยชน์ตอบแทนตามข้อ 2 ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าภาษีโรงเรือนและ

ที่ดิน โดยที่ผู้ประมลูตกลงรับภาระเป็นผู้ช าระเองตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

4. ค าเสนอนีจ้ะยืนอยู่เป็นเวลา 30(สามสิบ) วนันบัแต่วนัเปิดซองเสนอค่าตอบแทน และ BA อาจรับค าเสนอนี ้ณ 

เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตผุลอนัสมควรท่ี BA ร้องขอ 

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอคา่ตอบแทน ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
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ข้อก าหนดการให้สิทธิประกอบกิจการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ณ ส านกังานใหญ่ BA  
(Asset Management: ปรับปรุง 10 เมษายน 2560) 

5.1. ช าระเงินมดัจ า เป็นจ านวน 2(สอง)เดือน ลว่งหน้าของอตัราคา่เช่าท่ีข้าพเจ้าเสนอ ที่ระบไุว้ในข้อ 2.1 ภายใน 

7(เจ็ด) วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งให้ท าสญัญา 

5.2. ท าสญัญาตามแบบที่ทาง BA ก าหนดภายใน 30(สามสบิ)วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งให้ท าสญัญา 

5.3. สามารถเปิดให้บริการร้านอาหารและเคร่ืองดื่ม ได้ภายใน วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2560 

หากข้าพเจ้าไมป่ฏิบตัิให้ครบถ้วนตามที่ระบไุว้ในข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ BA  ริบหลกัประกนัซอง หรือให้ BA ใช้

สทิธิเรียกร้องเอาจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัซองรวมทัง้ยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก่ BA และ BA มีสิทธิจะให้ผู้

เสนอคา่ตอบแทนรายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอคา่ตอบแทนได้ หรือ BA อาจเรียกให้มีการเสนอคา่ตอบแทนใหมก็่ได้ 

6. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอค่าตอบแทนนีโ้ดยละเอียดแล้ว 

และเข้าใจดีวา่ BA ไมต้่องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน่ 

7. ใบเสนอค่าตอบแทนนีไ้ด้ยื่นเสนอโดยบริสทุธ์ิยตุิธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมายกบับคุคลใดบคุคลหนึง่ หรือหลายบคุคล หรือนิติบคุคลใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอคา่ตอบแทนในคราวเดียวกนันี ้

 

 

เสนอมา ณ วนัท่ี ......... เดือน .................. พ.ศ. ......... 

 

ลงช่ือ .................................... 

(         ) 

             ประทบัตรา (ถ้ามี) 


