ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การให้เช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา ของการไฟฟ้านครหลวง
1. ความเป็นมา
การไฟฟ้ า นครหลวง (กฟน.) เป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ จ าหน่ า ยไฟฟ้ า ครอบคลุ ม พื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีอาคารสานักงาน 22 แห่ง ที่ดินสาหรับก่อสร้างสถานีย่อย
ไฟฟ้า 4 แห่ง สถานีย่อยไฟฟ้า 45 แห่ง ซึ่งสินทรัพย์ของ กฟน. ตั้งอยู่ในทาเลที่สามารถนาไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้
กฟน. จึงมีความประสงค์จะให้ใช้พื้น ที่เพื่อติดตั้ง ป้ายโฆษณาในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีระยะเวลา
การใช้พื้นที่ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ กฟน. ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เช่าพื้นที่
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ให้แก่ กฟน.
3. คุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา
3.1 กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นนิติบุคคลไทย โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- ต้องมีประสบการณ์การดาเนินธุรกิจประเภทสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารขอเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณา โดยผู้ประสงค์จะเช่า ต้องแนบหลักฐานพร้อมใบเสนอ
ราคา
- ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเช่ารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
3.2 กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นหน่วยงานของรัฐ ในรูปแบบต่างๆ และมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล
4. รายละเอียดพื้นที่และพันธะหน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่
กฟน. ได้กาหนดพื้นที่และอนุญาตให้ติดตั้งป้ายโฆษณา รายละเอียดตามแผนผังของพื้นที่ใน
เอกสารแนบท้าย 1.5 ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นทีจ่ ะต้องปฏิบัติตามพันธะหน้าที่ ดังนี้
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4.1 ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่จะต้องดาเนินการให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุงหรือตกแต่งพื้นที่ตาม
รู ป แบบและตาแหน่ งที่ กฟน. เห็ น ชอบ และต้ องเป็ นผู้ ข ออนุญาตการก่ อสร้าง ปรับปรุง หรือ ตกแต่ง หรื อ
ดาเนินการใดๆ กับหน่วยงานหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่เอง และ
บรรดาส่วนที่ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือตกแต่ง ให้ตกเป็นของ กฟน. ทันทีเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง หาก กฟน. ไม่ประสงค์
จะให้คงไว้ซึ่งส่วนที่ก่อสร้าง ปรับปรุงหรือตกแต่ง ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า พื้นที่จะต้องรื้อถอนและปรับคืนสภาพ
พื้นที่ให้คงสภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นทีเ่ องทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่จะต้องส่งแบบรายละเอียดการก่อสร้างให้ กฟน. พิจารณา
ก่อนการก่อสร้างภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ กฟน. กาหนด
4.2 ในกรณีที่อาคาร พื้นที่ สิ่งปลูกสร้าง ส่วนควบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่ได้รับความเสียหาย
บุบสลาย ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ในระหว่างสัญญาเช่า ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ต้องทาการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ส่วนควบหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีตามมาตรฐานที่ กฟน .
กาหนดด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง
4.3 ผู้ได้รับสิ ทธิ์ในการเช่า พื้นที่จะติดตั้งป้ายโฆษณาเพื่อประชาสั มพัน ธ์กิจการของตนเองได้
เฉพาะภายในขอบเขตพื้นที่เท่านั้น
4.4 ผู้ ได้รั บ สิ ทธิ์ในการเช่า พื้นที่ จะต้องเป็ นผู้ ช าระภาษีทุ กประเภท ค่า ธรรมเนียม ค่ าอากร
แสตมป์ หรือเงินค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า
พืน้ ทีแ่ ละ/หรือ กฟน. มีหน้าที่ต้องชาระตามกฎหมาย ข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อกาหนดหรือ
ระเบียบอื่นใดที่ได้ออกใช้บังคับอยู่ในขณะนี้และที่จะออกใช้บังคับในภายหน้านับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาตลอด
อายุสัญญา และถ้ามีเหตุให้ กฟน. ต้องชาระแทนไปก่อน ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า พื้นที่ต้องชาระคืนให้ กฟน. ตาม
หลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา
4.5 ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า พื้นที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้ง และชาระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น ค่าน้า ค่าไฟฟ้า รวมทั้ง ค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ กฟน. กาหนด
หากมีร ายการใดที่ กฟน. ได้ช าระแทนไปก่อน ผู้ได้รับสิ ทธิ์ในการเช่า พื้นที่ต้องช าระคืนให้ แก่ กฟน. ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินกว่า 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กฟน.
4.6 ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า พื้นที่จะต้องทาความสะอาดและบารุงรักษาพื้น ที่พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ
ในพื้นที่รวมทั้งพื้นที่โดยรอบให้สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติและเรียบร้อยสวยงามตลอดเวลา ด้วยค่าใช้จ่าย
ของตนเอง ในกรณีที่พื้นที่หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในพื้นที่หรือพื้นที่โดยรอบได้รับความเสียหาย บุบสลาย ไม่ว่าด้วย
เหตุใดๆ ในระหว่างสัญญา ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่า พื้นที่ต้องทาการก่อสร้างหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี ตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่ กฟน. กาหนด ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง โดยแจ้ง
ระยะเวลาการซ่อมแซมเริ่มต้นและแล้วเสร็จให้ กฟน. ทราบล่วงหน้า
4.7 ผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นทีจ่ ะต้องจัดให้มีบุคคลที่มีอานาจในการกระทาการแทนผู้ได้รับสิทธิ์
ในการเช่าพื้นทีป่ ระจาในพื้นที่ เพื่อควบคุมดูแลความเรียบร้อยและประสานงานกับ กฟน. ได้ทันที
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5. ระยะเวลาในการใช้พื้นที่
3 ปี
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ที่อยู่ : ฝ่ายพัฒนาธุร กิจ การไฟฟ้านครหลวง 30 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุ มพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0 2256 3385, 0 2256 3529 , 09 9774 2663
โทรสาร : 0 2256 3712
E-mail : benjamaporn.kh@mea.or.th, anan.cha@mea.or.th
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