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เอกสารสอบราคาเลขที่ EB 007/2564 

การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook  
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

 
เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การ
คุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก
ประกาศความเป็นส่วนตัว ดังรายละเอียดท่ีแสดงไว้ (QR Code) 
 

 
 
เมื่อผู้เสนอราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (เอ็กโก) (ผู้ว่าจ้าง) 

(1) ผู้เสนอราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง รับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ ท่ีผู้เสนอ
ราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ไว้แก่เอ็กโก และจะด าเนินการแจ้งเอ็กโกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลท่ีได้ให้ไว้โดย
ทันที  

(2) ผู้เสนอราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลท่ี ผู้เสนอราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง เปิดเผยแก่เอ็กโกไม่ได้ฝ่า
ฝืน และจะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด  

(3) ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติและจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึงไดร้ับ
ความยินยอม (ในกรณีท่ีจ าเป็น) หรือรับรองและรับประกันว่า ผู้เสนอราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่น
ส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และได้แจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องของ ผู้เสนอราคา/ผู้ซ้ือ/ผู้รับจ้าง แก่บุคคลท่ีเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าว  

(4) ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของเอ็กโก แก่บุคคลใดๆที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวตามท่ีเอ็กโกร้องขอ  

(5) ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า เอ็กโกสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่ว นบุคคล
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของเอ็กโก ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว และ
รวมถึงวัตถุประสงค์ท้ังหมดท่ีก าหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอ/สัญญาฉบับน้ีได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
ทั้งนี้ เอ็กโกไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละ เอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซ่ึง
กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล พ.ศ. 2562 หากเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มีข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวปรากฎอยู่ ขอให้
ท่านปกปิดหรือลบข้อมูลละเอียดอ่อนออกจากเอกสารที่จะจัดมอบให้บริษัท และมิให้ถือว่าเอ็กโกได้รับข้อมูลเช่นนั้นจากเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล 
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1. วัตถุประสงค์ 
 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จ านวน 6 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอสพีพี ทู จ ากัด, บริษัท เอสพีพี ทรี 
จ ากัด, บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ ากัด, บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ ากัด, บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ ากัด และ บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ ากัด        
ซึ ่งต่อไปในเอกสารสอบราคาฉบับนี้จะเรียกรวมกันว่า (“กลุ ่มเอ็กโก”) หรือ (“EGCO Group”) มีประสงค์จะท าการจัดหาเครื ่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC). และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ซึ่งต่อไป จะเรียกรวมกันว่า 
“อุปกรณ์” ด้วยวิธี Leasing ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในเอกสารนี้ และเอกสารแนบ ประกอบด้วย เอกสารแนบ 1: PC Specification 
for EGCO เอกสารแนบ 2: Notebook Specification for EGCO เอกสารแนบ 3: ข้อก าหนดการรักษาข้อมูลเป็นความลับ เอกสารแนบ 
4: จรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก และเอกสารแนบ 5: แบบฟอร์มหนังสือค ้าประกัน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเอกสารน้ี ท้ังนี้ กลุ่มเอ็กโกจะ
ท าสัญญาเช่าเป็น 4 สัญญา โดยสัญญาเช่าและค่าเช่าท่ีเกิดขึ้น แต่ละบริษัทของกลุ่มเอ็กโกจะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง 

 
กลุ่มเอ็กโกให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน ให้ความเคารพสิทธิ

มนุษยชน ดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด และ
กฎระเบียบ  ที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเอ็กโกจะด าเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้คู่ค้าพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน 

 
2. ก าหนดการจัดหา  
2.1  ผู้เสนอราคารับฟังการชี ้แจงรายละเอียดในเอกสารการสอบราคา ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง 

Microsoft Teams ซ่ึงกลุ่มเอ็กโกจะเป็นผู้ท าการนัดหมายอีกครั้ง  
 

ผู้เสนอราคาสามารถสอบถามรายละเอียดด้านเทคนิคเพิ่มเติม ได้ท่ีผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียด ดังน้ี 
      คุณบุญโชติ บุญเกื้อ 
      หมายเลขโทรศัพท์:     02-998-5221 
      อีเมล:          boonchot.boo@egco.com 
 
2.2  ผู้เสนอราคายื่นซองเทคนิค ซองราคา จรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก และเอกสารส าคัญของบริษัท ตามท่ีระบุในข้อ 5. ภายใน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 15:00 น. ณ อาคารเอ็กโก 
 
      โดยเอกสารการสอบราคา จ่าหน้าซองถึง  
      คณะกรรมการจัดหางานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ประจ าปี 2564   
      บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
      เลขท่ี 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
 
3. เง่ือนไขทั่วไป 
3.1 ผู้เข้าเสนอราคาจะต้องตรวจดูข้อก าหนด เงื่อนไข และรายละเอียดท้ังหมดของเอกสารน้ีอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
3.2 ผูเ้ข้าเสนอราคาต้องรับรองว่าสิ่งของท่ีเสนอเป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ และต้อง

เป็นของแท้ตามตัวอย่างและรูปแบบท่ีน ามาเสนอ 
3.3 การแปลความในเอกสารสอบราคาน้ี ในกรณีท่ีผู้รับเอกสารสงสัยในความหมายอันแท้จริงส่วนใดส่วนหน่ึง อาจขอให้ กลุ่มเอ็กโก

แปลความให้ได้ แต่จะผูกพันต่อเมื่อกลุ่มเอ็กโกได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่าน้ัน 
 

mailto:boonchot.boo@egco.com
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4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1  เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นซองไม่ต ่ากว่า 5 ปี  
4.2  มีทุนจดทะเบียนท่ีได้รับช าระแล้ว ไม่ต ่ากว่า 1,000,000 บาท โดยมีส านักงานอยู่ในประเทศไทย และ ประกอบการมาแล้วไม่ต ่ากว่า 

5 ปี ก่อนวันเสนอราคา ทั้งนี้ต้องมีวัตถุประสงค์ประกอบการตรงกับความต้องการของบริษัทในการเข้าเสนอราคาหรือเป็นตัวแทน
จ าหน่ายซ่ึงได้รับมอบอ านาจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

4.3  ต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้
ท้ิงงาน 

4.4  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
4.5  ผู้เสนอราคามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความช านาญและมีผลงานการเกี่ยวกับการ Leasing & MA ภายในระยะเวลา

ไม่เกิน 3 ปี โดยมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1 ล้านบาท จ านวนอย่างน้อย 1 โครงการ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองผลงาน
พร้อมการเสนอราคา 

 
5. เอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอ 
5.1  ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นๆ ประกอบด้วย 
  5.1.1  เอกสารด้านเทคนิคในรูปแบบ Hard Copy จ านวน 3 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส าเนา 2 ชุด) และรูปแบบ Soft File โดย

    ใส่ Thumb Drive จ านวน 1 ชุด  
  5.1.2  หลักฐานประกอบการเสนอราคาตามข้อ 5.5 
 

 โดยเอกสารตามข้อ 5.1.1 และ 5.1.2 ให้ใส่รวมมาในซองที่ 1 และปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอด้านเทคนิค และ
ข้อเสนออื่นๆ” 

 
5.2  ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย ใบเสนอราคา ซึ่งกรอกรายละเอียดการเสนอราคา และผู้เสนอราคาต้องลงนามในใบเสนอ

ราคาให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งระบุระยะเวลาด าเนินงาน ก าหนดยืนราคา เอกสารด้านราคาในรูปแบบ (Hard Copy) ต้นฉบับ
จ านวน 1 ชุด และส าเนาจ านวน 2 ชุดและรูปแบบ Soft File โดยใส่ Thumb Drive จ านวน 1 ชุด และเอกสารจรรยาบรรณคู่ค้า
ของเอ็กโก ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีนาจลงนาม และประทับตราบริษัท ให้ใส่เอกสารในซองแล้วปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้า
ซองว่า “ข้อเสนอด้านราคา” 

 
5.3 ให้จัดท าแผนงานแสดงระยะเวลาด าเนินงานท้ังหมด 
 
5.4 รายละเอียดการเสนอราคาจะต้องระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ เช่น ชนิด, ยี่ห้อ, รุ่น เป็นต้น  
 
5.5 ถ้าผลลัพธ์ของราคาต่อหน่วยกับจ านวนสิ่งของท่ีเสนอมา ไม่ตรงกับจ านวนเงินรวม ผู้เสนอราคายอมให้กลุ่มเอ็กโก ถือเอาจ านวนเงินท่ี

ต ่ากว่าเป็นราคาที่เสนอ และในกรณีที่มีการขูดลบ แต่งเติม หรือแก้ไขข้อความที่กรอกในใบเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องลงลายมือ
ชื่อก ากับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่ง ของข้อความท่ีเป็นแบบพิมพ์ของใบเสนอราคาน้ัน โดยราคาท่ีเสนอ ให้เสนอราคาเป็นเงินสด 

 
5.6 ผู้เสนอราคา จะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เสนอ กับรายการตามรายละเอียด  (เอกสารแนบ 1 และ 2) เป็นราย

หัวข้อทุกข้อ ถ้ามีรายละเอียดใดที่เห็นว่า เป็นเรื่องส าคัญซึ่งแตกต่างจากรายละเอียดฉบับนี้ ต้องอธิบายพร้อมเปรียบเทียบขอ้ดี 
ข้อเสียให้ชัดเจน พร้อมแนบรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตด้วย 
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5.5 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา จ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
(1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งแสดงชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ของกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเสนอราคา พร้อมท้ังมีการรับรองความถูกต้อง 
(2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร 
(3) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
(4) ต้นฉบับหนังสือมอบอ านาจท่ีมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเสนอราคา ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ ถูกต้องตามกฎหมาย ในกรณีท่ี

ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(5) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนซึ่งทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอ านาจของผู้เสนอราคา หรือผู้รับมอบ

อ านาจของผู้เสนอราคา 
(6) เอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์   
(7) รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ท่ีเสนอ และแคตตาล๊อกสินค้า และ/หรือ เอกสาร

อื่นๆ (ถ้าม)ี 
(8) เอกสารแสดงแผนงาน รายละเอียดการติดตั้ง การทดสอบ และการอบรมการใช้งาน 

 
 ** อน่ึง ส าเนาเอกสารท่ีผู้เสนอราคายื่นต่อเอ็กโก ผู้เสนอราคาจะต้องลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น** 
 
5.6 เมื่อระยะเวลาส าหรับการยื่นเสนอราคาท่ีก าหนดในข้อ 2.2 สิ้นสุดลง กลุ่มเอ็กโกจะพิจารณาข้อเสนอท้ังหมด และจะแจ้งให้ผู้เสนอราคา

ทราบผลโดยเร็วท่ีสุด หลังจากเปิดซองเสนอราคา 
 
5.7 เมื่อกลุ่มเอ็กโกได้เปิดซองเสนอราคาแล้ว ผู้เข้าเสนอราคาต้องไม่ถอนซองเสนอราคา และ/หรือต้องไม่ยกเลิกราคาของตน อีกท้ัง

ต้องยืนราคาตามที่ตนเสนอไว้ จนกว่ากลุ่มเอ็กโกจะท าสัญญาครบถ้วนตามความประสงค์แล้ว การท่ีกลุ่มเอ็กโกต่อรองราคา ตกลง
เรื่องอื่นในภายหลังการเสนอราคา ไม่มีผลให้ผู้เสนอราคาพ้นความผูกพันใดๆ ท่ีตนมีต่อบริษัท ตามใบเสนอราคาน้ัน 

 
5.8 ในกรณีท่ีเอกสาร หรือหลักฐานท่ียื่นในการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใดไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์ ให้อยู่ในวินิจฉัยของกลุ่มเอ็กโก 

ท่ีจะรับการเสนอราคาน้ันไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ 
 
5.9 เมื่อเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการสอบราคา เอ็กโกมีสิทธิเรียกให้ผู้เสนอราคาส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมต่อ

กลุ่มเอ็กโกได้ภายในเวลาท่ีก าหนด 
 
5.10 ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก กลุ่มเอ็กโกจะถือเอาผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อก าหนดเป็นส าคัญ หากผู้เสนอราคา มี

รายละเอียดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในสาระส าคัญ กลุ่มเอ็กโกจะไม่พิจารณาใบเสนอราคา 
 
5.11 กลุ่มเอ็กโกขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าสัญญากับผู้เสนอราคารายใดก็ได้ที่เห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นที่ต้องท าสัญญากับผู้ที่เสนอราคา

ต ่าสุดเสมอไป ทั้งนี้จะลดจ านวนรายการที่สอบราคา หรือยกเลิกการสอบราคาคราวนี้เสียก็ได้  โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และ
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีขึ้นต่อผู้เสนอราคาท้ังสิ้น 
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5.12 ราคาท่ีเสนอต้องเป็นราคาท่ีแน่นอนตายตัว และไม่มีเงื่อนไข เป็นสกุลเงินไทย และมีก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันท่ีใน
ใบเสนอราคา 

 
5.13 ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 

เลขท่ี 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 02-998-5034  
 
6. เง่ือนไขเฉพาะงาน 
6.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เอ็กโกได้เรียกบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อเข้ามารับฟังข้อเสนอ  โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละ

ยี่ห้อ จะต้องส่งผู้แทนจ าหน่าย และบริษัท Leasing อย่างน้อย จ านวน 1 บริษัท ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงตาม
ข้อก าหนดในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ เพื่อให้เป็นผู้ยื่นเสนอราคา 

 
 ท้ังนี้ ให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ท าหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่าย และบริษัท Leasing ดังกล่าว และแจ้งต่อเอ็กโก พร้อมท้ังให้

ระบุถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนจ าหน่าย และบริษัท Leasing รายนั้นๆ ด้วย  โดยหน้าท่ีดังกล่าวอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย  

 - ผู้จัดส่งสินค้า 
 - ผู้ท าหน้าท่ีบ ารุงรักษาอุปกรณ์   
 - ผู้รับผิดชอบค่าปรับในกรณีท่ีส่งสินค้าล่าช้ากว่าก าหนด 
 - ผู้รับผิดชอบจัดท าหนังสือค ้าประกันสัญญา/หนังสือค ้าประกันผลงาน 
 - ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน  
 
6.2  ผู้เข้าเสนอราคาต้องเสนอราคาค่าสินค้า แบบเงินสด และ แบบ Leasing 
 
           โดยท่ีกลุ่มเอ็กโกจะท าสัญญา Lease เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกลุ่มเอ็กโกจะไม่ซ้ืออุปกรณ์คืนหลังสิ้นสุดสัญญา 
 

ท้ังนีผู้้เสนอราคาจะต้องแจ้งชื่อบริษัท Leasing ท่ีจะให้เข้าร่วมการสอบราคาครั้งน้ี  ท้ังนี้ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาการช าระ
เงินแบบรายไตรมาส โดยเสนอทั้งแบบต้นงวด และ ปลายงวดให้พิจารณา โดยราคาท่ีเสนอต้องรวมค่าประกันภัยทรัพย์สิน ราคา
สินค้า อุปกรณ์ต่าง ๆ  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ค่าติดต้ัง ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบ ารุงรักษา ค่าอบรมการใช้งาน และค่าบริการอื่นๆ และ
ต้องแยกประเภทค่าสินค้า และค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริการต่างๆ รวมทั้งต้องแสดงรายละเอียดของ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท้ังนี้ ต้องระบุให้ชัดแจ้ง ครบถ้วน ท้ังราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพ่ิม และราคารวมส าหรับสินค้าแต่ละชนิด  
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6.3 สินค้าท่ีจะจัดหามีรายละเอียดต่อไปน้ี   
 

บริษัท และสถานที่จัดส่ง อุปกรณ์ จ านวน ก าหนดส่งมอบพร้อมติดตั้ง 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
(Personal Computer: PC)  

10 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
 

70 เครื่อง 

เครื่อง External DVD+/-RW SuperMulti DL 
Drive ชนิด Ultra Slim USB โดยต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกบัเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เสนอ 

10 เครื่อง 

บริษัท คลองหลวง ยูทิลิตี้ จ ากัด 
1/9 หมู่ที่ 3 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธาน ี12120 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
 

24 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท บ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จ ากัด 
19/300 หมู่ที่ 19 ต.ท่าผา อ.บา้นโป่ง  
จ.ราชบุรี 70110 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
(Personal Computer: PC)  

31 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) 
 

4 เครื่อง 

เครื่อง External DVD+/-RW SuperMulti DL 
Drive ชนิด Ultra Slim USB โดยต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกบัเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เสนอ 

5 เครื่อง 

บริษัท เอสพีพี ท ูจ ากัด 
160 หมู่ 5 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง  
จ.สระบุรี 18220 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
(Personal Computer: PC) 

2 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท เอสพีพี ทร ีจ ากัด 
85 หมู่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ ์ 
จ. ศรีสะเกษ 33110 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
(Personal Computer: PC) 

2 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท เอสพีพี โฟร์ จ ากัด 
86 หมู่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ ์ 
จ.ศรีสะเกษ 33110 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
(Personal Computer: PC) 

2 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

บริษัท เอสพีพี ไฟว์ จ ากัด 
128 หมู่ 2 ต.คูเมือง อ.เมืองสรวง  
จ.ร้อยเอ็ด 45220 

เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  
(Personal Computer: PC) 

2 เครื่อง ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

  
 

ทั้งนี้เงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สิน อย่างน้อยต้องคุ้มครองกรณีที่เครื่องเสียหายจากอุบัติเหตุ และคุ้มครองทุกกรณีที่
เครื่องคอมพิวเตอร์สูญหาย โดย บริษัท Leasing จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ทดแทน (เป็นรุ่นเดิมหรือไม่ด้อยไปกว่า
รุ ่นที ่สูญหาย) โดยที่กลุ ่มเอ็กโกไม่ต้องด าเนินการจัดซื้อเอง และ สัญญา Leasing ส าหรับเครื ่องนั ้นยังคงมีผลบังคับอยู่ ไม่
เปลี่ยนแปลง   
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6.4 การตดิต้ัง ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปน้ี  
6.4.1 ต้องจัดส่งแผนในการติดตั้งอุปกรณ์ท้ังหมดให้กับกลุ่มเอ็กโกพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนจะ เข้าด าเนินการติดตั้งไม่

น้อยกว่า 7 วัน และผู้ขายจะต้องส่งเครื่องแต่ละรุ่นเข้ามาท าต้นฉบับก่อนการติดตั้ง 
6.4.2 ต้องจัดเจ้าหน้าท่ีระดับวิศวกร ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเชี่ยวชาญ มาเข้าควบคุมการติดต้ังจนแล้วเสร็จ 
6.4.3 ต้องจัดเจ้าหน้าท่ีที่มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 คน มาท าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามต าแหน่งที่ตั้ง โดยต้อง

ทดสอบเบื้องต้น และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในระยะแรก และหลังจากติดตั้งแล้วเสร็จจะต้องจัด
เจ้าหน้าท่ีซ่ึงสามารถแก้ไขปัญหา ท่ีอาจเกิดขึ้น อย่างน้อย 1 คน มา standby เป็นระยะเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

6.4.4 ต้องรับผิดชอบในการส่งมอบและติดตั้งย้าย Configuration ต่างๆ เช่น Lotus Notes, Microsoft Outlook จาก
เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ พร้อม Preload โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ตามรายการ Software ท่ี
กลุ่มเอ็กโกแจ้ง 

6.4.5      ต้องส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขเบื้องต้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอ มาท าการอบรมเจ้าหน้าท่ี 
Helpdesk และ IT ไม่เกิน 5 ท่าน 

 
6.5 กลุ่มเอ็กโกจะพิจารณาช าระเงินตามสัญญา Leasing งวดท่ี 1 เมื่อมีการส่งสินค้าครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ และท าการติดตั้ง
 แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ตรวจรับมอบงานแล้ว โดยจะจ่ายให้โดยการโอนเงินภายใน 30 วันนับจากวันท่ี
 ได้รับใบแจ้งหนี/้ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 
6.6       ในกรณีท่ีมีการส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา Leasing หรือส่งมอบล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว ้จะต้องเสียค่าปรับเป็นรายวันใน

 อัตราวันละ 2% ของราคาสินค้าแต่ละประเภทท่ีส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา หรือท่ีติดตั้งที่ล่าช้า นับแต่วันที่ท่ีครบก าหนด
 จนถึงวันท่ีส่งสินค้าและ/หรือติดต้ังครบถ้วนถูกต้อง แต่ท้ังนี้ ค่าปรับจะไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาสินค้ารวมท้ังหมด  

 
6.7      หลักประกันในการปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องส่งมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวงเงิน 5% ของราคาสัญญา Leasing ให้แต่ละบริษัทท่ี
 เป็นคู่สัญญา โดยแต่ละบริษัทจะคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าวเมื่อได้รับมอบงานเรียบร้อยทั้งหมด ทุกรายการ และได้รับ
 หลักประกันผลงานตามท่ีก าหนดในข้อ 6.9 แล้ว 

 
   หลักประกันตามความในวรรคหน่ึง ต้องเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค ้าประกันของ
   ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค ้าประกันของธนาคารต้องเป็นไปตาม
   รูปแบบท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด (เอกสารแนบท้าย 5) 

 
6.8   ระยะเวลารับประกันสินค้า (Personal Computer, Monitor, Notebook, Battery รวมท้ังอุปกรณ์ต่อพ่วงท่ีเสนอตาม 
  เอกสารแนบ 1 และ 2 ท้ังหมด) 

 
 การรับประกันสินค้าทั้งหมดเริ่มต้นนับจากวันที่ที่ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการและคณะกรรมการ     
 ตรวจรับของกลุ่มเอ็กโก ได้ท าการตรวจรับอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการรับประกัน 3 ปี โดยจะเข้ามา
 ให้บริการแก่กลุ่มเอ็กโกแบบ 5 วัน 8 ชั่วโมง Next Business Day กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00น.-17.00น. 
 โดยให้บริการในวันท าการถัดไปหลังจากวันท่ีได้รับแจ้งเหตุความช ารุดบกพร่องจากกลุ่มเอ็กโก 
 



เอกสาสอบราคาเลขที ่EB 007/2564 
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook (Revision1) 

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 
 

8/9 
 

6.9     หลักประกันสินค้าในระยะประกัน  
 ผู้ชนะการสอบราคา ต้องน าหลักประกันสินค้าในวงเงิน 5% ของมูลค่าสัญญา Leasing มามอบให้แต่ละบริษัทที่เป็นคู่สญัญา 
 เพื่อเป็นหลักประกันในระยะเวลารับประกันสินค้า โดยจะต้องวางหลักประกัน ตลอดระยะเวลาท่ีแต่ละบริษัทก าหนด    
 
 กรณีท่ีต้องการต่อสัญญา Leasing ออกไปอีก ก็ต้องวางหลักประกันเพิ่มตามระยะเวลาท่ีมีการต่อสัญญา โดยแต่ละบริษัท จะ
 คืนหลักประกันดังกล่าวเมื่อครบระยะเวลารับประกันผลงาน และไม่มีรายการใดๆ ค้างด าเนินการอยู่  
 
 หลักประกันตามความในวรรคหน่ึง  จะต้องเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือ หนังสือค ้าประกัน
 ของธนาคารออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค ้าประกันของธนาคารต้องเป็นไปตาม
 รูปแบบท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด (เอกสารแนบท้าย 5) 
 

6.10    เงื่อนไขการบริการและบ ารุงรักษาในระหว่างระยะเวลาการรับประกัน 
 6.10.1 ผู้ชนะการสอบราคาตกลงให้การแนะน าการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ในเบื้องต้นโดยการ 
  ให้บริการทางโทรศัพท์ 
 6.10.2 หากกรณีปัญหาของอุปกรณ์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้จากการตรวจสอบจากทางโทรศัพท์ ผู้ชนะการสอบราคา
  จะด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบซ่อมแซมเพ่ือให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
 6.10.3 ผู้ชนะการสอบราคาจะจัดส่งช่างท่ีมีฝีมือดี และมีความรู้ความช านาญในการบ ารุงรักษา มาท าการแก้ไข 
  อุปกรณ์ให้แก่กลุ่มเอ็กโก ณ สถานท่ีติดตั้ง และ/หรือ สถานท่ีท าการของกลุ่มเอ็กโก 
 6.10.4 ในกรณีที่ยังไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ชนะการสอบราคาตกลงจัดหาอุปกรณ์ชุดใหม่
  เพื่อใหก้ลุ่มเอ็กโกใช้งานชั่วคราวทดแทนเครื่องท่ีช ารุดทันที จนกว่าอุปกรณ์ท่ีช ารุดจะแก้ไขเสร็จ ท้ังน้ี อุปกรณ์ท่ีส่ง
  มาให้ใช้งานทดแทนน้ันต้องมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์เดิมท่ีกลุ่มเอ็กโกได้ใช้งานอยู่ 
 6.10.5 ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม กลุ่มเอ็กโกขอสงวนสิทธิ์ให้อยู่ใน
  ดุลยพินิจของกลุ่มเอ็กโกว่าจะให้เปลี่ยนอะไหล่ที่ช ารุดเสียหาย หรือเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องใหม่ให้แก่ กลุ่มเอ็กโก 
  โดยผู้ชนะการสอบราคา เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวท้ังสิ้น  
 6.10.6. ส าหรับแบตเตอรี่หากซอฟท์แวร์ท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซ่ึงติดต้ังอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ได้แสดงผลว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงอยู่ในระดับที่ต้องเปลี่ ยนแล้ว หรือแบตเตอรี่บวม ผู้ชนะการสอบ
  ราคาตกลงเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้แก่กลุ่มเอ็กโกภายใน 5 วันท าการ หลังจากวันที่ที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มเอ็กโก 
  โดยไม่จ ากัดจ านวนของแบตเตอรี่ต่อเครื่องตลอดอายุของการรับประกัน โดยแบตเตอรี่ที่น ามาเปลี่ยนต้องเป็น
  ของใหม ่ไม่ใช่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

6.10.7 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ หรือจัดหาเครื่องทดแทนให้กลุ่มเอ็กโกใช้งาน
 ได้ภายใน 3 วันท าการหลังจากวันท่ีท่ีได้รับแจ้งจากกลุ่มเอ็กโก 

6.10.8 ผู้ชนะการสอบราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นจาก
การด าเนินการข้างต้นเองทั้งสิ้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากกลุ่มเอ็กโก 
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6.11    การปรับในระยะเวลาการรับประกัน 
ในกรณีท่ีอุปกรณ์เกิดช ารุดเสียหาย ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ามาท าการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ หรือ
จัดหาเครื่องทดแทนให้กลุ่มเอ็กโกใช้งานได้ภายใน 3 วันท าการ  หลังจากที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มเอ็กโก หากผู้ชนะการสอบราคาไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับในอัตราวันละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
จนถึงวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยและต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องมาจากความล่าช้า
ดังกล่าวด้วย รวมท้ังยินยอมให้กลุ่มเอ็กโกมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยกลุ่มเอ็กโกมีสิทธิหักค่าปรับ 
ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ออกจากหลักประกันในระยะประกันได้ทันที 
 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
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PC Specification for EGCO 
 

Processor (CPU) 10th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel Core 
i7-10700 (2.9 GHz, 16 MB L3 cache, 8 cores) หรือ ดีกว่า 

Memory 16GB DDR4-2666 SDRAM (2600MT/s) (8 GB x 2) 

Hard disk size & Interface 1 TB ชนิด M.2 แบบ PCIe NVMe TLC SSD 

Graphics type Integrated Intel® UHD Graphics 630 

Docking Monitor  
 

23 - 24 in - Widescreen IPS FHD LED Backlit Monitor, 
Anti-glare, มี IR webcam(1080p), มีพอร์ตเชื่อมต่อดังนี้ (1) 
DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support), (1) HDMI 1.4 
(with HDCP support), (1) USB Type-C™ (Power delivery 
up to 100 W), (1) RJ-45, (1) DisplayPort™ 1.2-out; (1) USB 
Type-C™ (downstream); (4) USB 3.1 สามารถปรับจอเป็น
แนวตั้งได้ และต้องเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสาย HDMI และ USB Type-C™ ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

Display Port Adapter DisplayPort to HDMI2.0 Adapter 

External Port 
 

มีพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพแสดงผลชนิด DisplayPort 1.4 อย่างน้อย 
2 พอร์ต ชนิดติดตั้งบนเมนบอร์ด, 
มีพอร์ต USB Type-C (Thunderbolt™3) อย่างน้อย 1 พอร์ต อยู่
ด้านหลัง เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ Monitor 
มีพอร์ต USB Type-A และ USB Type-C รวมกันไม่น้อยกว่า 8 
พอร์ต โดยอยูด่้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 พอร์ต และด้านหลังไม่น้อย
กว่า 5 พอร์ต, (1) RJ-45, (1) Line-in (stereo/microphone 
Combo jack) 

Network Card LAN Card 10/100/1000 ชนิดติดตั้งบนเมนบอร์ด 
Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 802.11ax (2x2) WiFi และ 
Bluetooth 5 non-vProTM หรอืดีกว่า 

Form factor Mini PC, Micro PC หรือ Tiny PC 

Audio มีระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่า 

External speakers Sound Bar ติดตั้งท่ีตัวจอ 
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Keyboard มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้เดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

Mouse Optical Mouse แบบ USB Mouse พร้อมแผ่นรอง Mouse โดย
ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

Cable Lock 5 - 6.5 feet of cut resistant, vinyl-coated, Cable Lock 
features a user settable combination lock with up to 
10,000 possible settings 

License software Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 

Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H1 

Energy efficiency compliance & Standard - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบหรอืผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน อนุกรม ISO9000 Series 
- ได้รับรองมาตรฐานทางดา้นการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่น FCC Class A หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.
1956-2548 
- ได้รับรองมาตรฐานทางดา้นความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV 
หรือ CSA หรือ EN หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Energy Star, EPEAT Gold หรือ
ดีกว่า 
- โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ (internal 
components) ต้องผลิตจากวัสดแุบบ low halogen 

Warranty All Parts Next Business Day On-site Service (5*8) 
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Notebook Specification for EGCO  
 

Processor (CPU) 
 

11th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel Core 
i7-1165G7 (4.7 GHz, 12 MB L3 cache, 4 cores) หรือ ดีกว่า 

Memory 16 GB DDR4-3200 SDRAM (3200MT/s) (8 GB x 2) 
Hard Disk 1 TB ชนิด M.2 แบบ PCIe Gen 3x4 NVMe SSD TLC หรือดีกว่า 

Graphics type Intel® Iris® Xe Graphics 

Case Standard 
 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน   MIL-SPEC 810H testing, Mil-Std-
810H  หรือดีกว่า 

Internal Monitor 
 
 
External Monitor 
ชนิด Docking Monitor 

 

14 inch diagonal LED-backlit FHD (1920 x 1080) IPS, anti-
glare, non-touch, 100% sRGB, 400 nits หรือดีกว่า และ 
23 - 24 in - Widescreen IPS FHD LED Backlit Monitor, 
Anti-glare, มี IR webcam(1080p), มีพอร์ตเชื่อมต่อดังนี้ (1) 
DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support), (1) HDMI 1.4 
(with HDCP support), (1) USB Type-C™ (Power delivery 
up to 100 W), (1) RJ-45, (1) DisplayPort™ 1.2-out; (1) USB 
Type-C™ (downstream); (4) USB 3.1 สามารถปรับจอเป็น
แนวตั้งได้ และต้องเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสาย HDMI และ USB Type-C™ 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

USB Type-C Adapter มี Monitor connector (VGA) อย่างน้อย 1 พอร์ต , 
External Port ม ีHDMI2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต , 

มี USB 3.2 Gen1 จ านวนอย่างนอ้ย 2 พอร์ต,  
มี USB Type-C (Thunderbolt™4) จ านวนอย่างน้อย 2 พอร์ต, 
มี Headphone/microphone combo jack 

Wireless LAN + Bluetooth 
 

Intel Dual Band Wi-Fi6 AX201 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) 
WiFi และ Bluetooth 5 Combo 

Audio & Webcam 
 

 

Built-in dual Stereo Speakers and Multi-array 
microphones  
HD IR Camera and Webcam software 
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Keyboard & Pointing Device 
 

แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถกันน ้า(Spill Resistant with drain) พร้อมไฟส่อง
สว่างในที่มืด(back-lit) และ Multi-Touch gestures Touchpad 

External Keyboard & Mouse 
 

แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้เดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
USB Optical Scroll Mouse include mouse pad 
โดยต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้เดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

Security Reader Fingerprint Reader ,IR Camera และ NFC(Near Field 
Communication) พร้อม Software ช่วยในการLogin กับ 
Windows 

Weight ชนิด Ultrabook โดยมีน า้หนักรวมไมเ่กิน 1.28 kg 

Cable Lock 5 - 6.5 feet of cut resistant, vinyl-coated, Cable Lock 
features a user settable combination lock with up to 
10,000 possible settings 

License software Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 
Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H1 

Adapter & Bag - Mobile Slim Adapter (Support Fast Charge) 1unit 
- Laptop Shoulder Bags 

Energy efficiency compliance - ได้รับรองมาตรฐานทางดา้นการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า 
เช่น FCC Class A หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.
1956-2548 
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Energy Star หรือ EPEAT Gold 
หรือดีกว่า 
-  โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ (internal 
components) ต้องผลิตจากวัสดแุบบ low halogen 

Battery มี Battery ขนาดไม่น้อยกว่า 42 WH ที่สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้
อย่างน้อย 14 ช่ัวโมง. 

Warranty All Parts Next Business Day On-site Service (5*8) 
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PC Specification for EGCO 

Processor (CPU) 10th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel Core 
i7-10700 (2.9 GHz, 16 MB L3 cache, 8 cores) หรือ ดีกว่า 

Memory 16GB DDR4-2666 SDRAM (2600MT/s) (8 GB x 2) 

Hard disk size & Interface 1 TB ชนิด M.2 แบบ PCIe NVMe TLC SSD 

Graphics type Integrated Intel® UHD Graphics 630 

Docking Monitor 23 - 24 in - Widescreen IPS FHD LED Backlit Monitor, 
Anti-glare, มี IR webcam(1080p), มีพอร์ตเชื่อมต่อดังนี้ (1) 
DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support), (1) HDMI 1.4 
(with HDCP support), (1) USB Type-C™ (Power delivery 
up to 100 W), (1) RJ-45, (1) DisplayPort™ 1.2-out; (1) USB 
Type-C™ (downstream); (4) USB 3.1 สามารถปรับจอเป็น
แนวตั้งได้ และต้องเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสาย HDMI และ USB Type-C™ ความ
ยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

Display Port Adapter DisplayPort to HDMI2.0 Adapter 

Card Reader SD Card Reader หรือดีกว่า 

External Port มีพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพแสดงผลชนิด DisplayPort 1.4 อย่างน้อย 
2 พอร์ต ชนิดติดตั้งบนเมนบอร์ด, 
มีพอร์ต USB Type-C (Thunderbolt™3) อย่างน้อย 1 พอร์ต อยู่
ด้านหลัง เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ Monitor 
มีพอร์ต USB Type-A และ USB Type-C รวมกันไม่น้อยกว่า 8 
พอร์ต โดยอยูด่้านหน้าไม่น้อยกว่า 3 พอร์ต และด้านหลังไม่น้อย
กว่า 5 พอร์ต, (1) RJ-45, (1) Line-in (stereo/microphone 
Combo jack) 

Network Card LAN Card 10/100/1000 ชนิดติดตั้งบนเมนบอร์ด 
Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 802.11ax (2x2) WiFi และ 
Bluetooth 5 non-vProTM หรอืดีกว่า 

Form factor Mini PC, Micro PC หรือ Tiny PC 

Audio มีระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่า 
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External speakers Sound Bar ติดตั้งท่ีตัวจอ 

Keyboard มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้เดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

Mouse Optical Mouse แบบ USB Mouse พร้อมแผ่นรอง Mouse โดย
ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

Cable Lock 5 - 6.5 feet of cut resistant, vinyl-coated, Cable Lock 
features a user settable combination lock with up to 
10,000 possible settings 

License software Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 

Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H1 

Energy efficiency compliance & Standard - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีประกอบหรอืผลิตจากโรงงานท่ีได้รับรอง
มาตรฐาน อนุกรม ISO9000 Series
- ได้รับรองมาตรฐานทางดา้นการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น FCC Class A หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.
1956-2548
- ได้รับรองมาตรฐานทางดา้นความปลอดภัย เช่น UL หรือ TUV
หรือ CSA หรือ EN หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-2548
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม เช่น Green Guard
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Energy Star, EPEAT Gold หรือ
ดีกว่า
- โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ (internal
components) ต้องผลิตจากวัสดแุบบ low halogen

Warranty All Parts Next Business Day On-site Service (5*8) 
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Notebook Specification for EGCO 

Processor (CPU) 11th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel Core 
i7-1165G7 (4.7 GHz, 12 MB L3 cache, 4 cores) หรือ ดีกว่า 

Memory 16 GB DDR4-3200 SDRAM (3200MT/s) (8 GB x 2) 
Hard Disk 1 TB ชนิด M.2 แบบ PCIe Gen 3x4 NVMe SSD TLC หรือดีกว่า 

Graphics type Intel® Iris® Xe Graphics 

Case Standard ได้รับการรับรองมาตรฐาน   MIL-SPEC 810H testing, Mil-Std-
810H  หรือดีกว่า 

Internal Monitor 

External Monitor 
ชนิด Docking Monitor 

14 inch diagonal LED-backlit FHD (1920 x 1080) IPS, anti-
glare, non-touch, 100% sRGB, 400 nits หรือดีกว่า และ 
23 - 24 in - Widescreen IPS FHD LED Backlit Monitor, 
Anti-glare, มี IR webcam(1080p), มีพอร์ตเชื่อมต่อดังนี้ (1) 
DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP support), (1) HDMI 1.4 
(with HDCP support), (1) USB Type-C™ (Power delivery 
up to 100 W), (1) RJ-45, (1) DisplayPort™ 1.2-out; (1) USB 
Type-C™ (downstream); (4) USB 3.1 สามารถปรับจอเป็น
แนวตั้งได้ และต้องเป็นผลิตภัณฑท์ี่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสาย HDMI และ USB Type-C™ 
ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

USB Type-C Adapter มี Monitor connector (VGA) อย่างน้อย 1 พอร์ต , 
External Port ม ีHDMI2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต , 

มี USB 3.2 Gen1 จ านวนอย่างนอ้ย 2 พอร์ต, 
มี USB Type-C (Thunderbolt™4) จ านวนอย่างน้อย 2 พอร์ต, 
มี Headphone/microphone combo jack 

Wireless LAN + Bluetooth Intel Dual Band Wi-Fi6 AX201 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2x2) 
WiFi และ Bluetooth 5 Combo 

Audio & Webcam Built-in dual Stereo Speakers and Multi-array 
microphones  
HD IR Camera and Webcam software 
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Keyboard & Pointing Device แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มี
ความสามารถกันน ้า(Spill Resistant with drain) พร้อมไฟส่อง
สว่างในที่มืด(back-lit) และ Multi-Touch gestures Touchpad 

External Keyboard & Mouse แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซึ่งมีท้ังอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่มรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้เดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
USB Optical Scroll Mouse include mouse pad 
โดยต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มเีครื่องหมายการคา้เดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

Security Reader Fingerprint Reader ,IR Camera และ NFC(Near Field 
Communication) พร้อม Software ช่วยในการLogin กับ 
Windows 

Weight ชนิด Ultrabook โดยมีน า้หนักรวมไมเ่กิน 1.22 kg 

Cable Lock 5 - 6.5 feet of cut resistant, vinyl-coated, Cable Lock 
features a user settable combination lock with up to 
10,000 possible settings 

License software Microsoft Windows 10 Pro 64-bit 
Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H1 

Adapter & Bag - Mobile Slim Adapter (Support Fast Charge) 1unit
- Laptop Shoulder Bags

Energy efficiency compliance - ได้รับรองมาตรฐานทางดา้นการแผ่กระจายของแม่เหล็กไฟฟ้า
เช่น FCC Class A หรือ FCC Class B หรือ NECTEC หรือ มอก.
1956-2548
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม เช่น Green Guard
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน  Energy Star หรือ EPEAT Gold
หรือดีกว่า
- โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ (internal
components) ต้องผลิตจากวัสดแุบบ low halogen

Battery มี Battery ขนาดไม่น้อยกว่า 42 WH ที่สามารถใช้งานต่อเนื่อง ได้
อย่างน้อย 14 ช่ัวโมง. 

Warranty All Parts Next Business Day On-site Service (5*8) 
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ข้อก ำหนดกำรรักษำขอ้มูลเป็นควำมลับ 

โดยที่ผู้รับข้อมูลในเอกสารสอบราคาเลขที ่EB 007/2564 การจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และประสงค์
ได้รับข้อมูลอันเป็นความลับจากผู้ให้ข้อมูล โดยมีความต้องการที่จะให้ใช้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล เพื่อการน าเสนอราคางานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเอกสารข้อก าหนดการสอบราคาการเลขที่ EB 007/2564 น้ี 

ผู้รับข้อมูล ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดการรักษาข้อมูลเป็นความลับที่ระบุไว้ ดังน้ี  

“ข้อมูลอันเป็นควำมลับ” หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้ข้อความ เร่ืองราว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายน้ันจะผ่านวิธีการใดๆ รวมถึงบทสนทนา และไม่ว่าจะจัดท าไว้ในรูปใดๆ และให้ หมายความรวมถึงสูตร รูปแบบ 
แนวความคิด งานที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีการ เทคนิค หรือกรรมวิธี และรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ให้ข้อมูล          
ได้เปิดเผยให้กับผู้รับข้อมูล หรือผู้แทน 

ผู้รับข้อมูลต้องใช้ข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุ ในเอกสารข้อก าหนดการเสนอราคาและเงื่อนไข
ประกอบการจ้างเท่านั้น ห้ามมิให้ใช้ หรือยินยอม หรือด าเนินการเพื่อให้มีการใช้ข้อมูลอันเป็นความลับ เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากที่
ระบุไว้ในเอกสารสอบราคาเลขที่ EB 007/2564 และเงื่อนไขประกอบการจ้าง  

ผู้รับข้อมูลต้องเก็บรักษาข้อมูลอันเป็นความลับทั้งหมดที่ได้เปิดเผยภายใต้ เอกสารสอบราคาเลขที่ EB 007/2564 ไว้เป็น
ความลับ ผู้รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลใดๆ นอกจากกรรมการและพนักงานของตนที่จ าเป็นต้องใช้ข้อมูลอันเป็น
ความลับ เพื่อวัตถุประสงค์ตามเอกสารเอกสารสอบราคาเลขที่ EB 007/2564 และได้ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อก าหนดน้ี
เช่นเดียวกับผู้รับข้อมูล  

กรณีผู้รับข้อมูล และ/หรือบุคคลที่ผู้รับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับให้ปฏิบัติผิดข้อก าหนดน้ี ผู้รับข้อมูลจะ
รับผิดชอบและจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ข้อมูล 
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จรรยาบรรณคู่ค้า 

กลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
บทน า 

ดว้ยวสิยัทศัน์ของ บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก ที่มุ่งมัน่จะเป็นบริษัทชัน้น าท่ีด าเนิน

ธุรกิจไฟฟ้าอย่างยัง่ยืนในประเทศไทยด้วยความใส่ใจท่ีจะธ ารงไว้  ซ่ึงการอนุรักษ์ ส่ิงแวดล้อมและ                 

การพฒันาสงัคม ดงันัน้ เอก็โกและบรษิัทที่เอก็โกมอี านาจควบคุม (กลุ่มเอก็โก) จงึมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิตาม

หลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศและพฒันาธุรกจิให้เติบโตอย่างยัง่ยนื โดยไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ      

เชงิลบต่อกลุ่มผู้มสี่วนไดเ้สยีในทุกมติิ ซึ่งกลุ่มเอก็โกเลง็เหน็ว่า คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกถือเป็นผู้มสี่วนไดเ้สยีที่มบีทบาท

ส าคัญที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเอ็กโกสามารถบรรลุวิสยัทัศน์ที่ตัง้ไว้ด้วยความเชื่อและค่านิยม ในการด าเนินกิจการ

เช่นเดยีวกบักลุ่มเอก็โก  

เพื่อให้บรรลุวสิยัทศัน์ดงักล่าว กลุ่มเอก็โกจึงน าแนวคดิ 10 ประการของ UN Global Compact และ

มาตรฐานสากลอื่นๆ รวมไปถงึประเดน็ต่างๆ ทีม่นียัส าคญัในอุตสาหกรรมพลงังานมาปรบัใช ้ เพื่อพฒันาจรรยาบรรณ

คู่ค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับตามหลักสากล กลุ่มเอ็กโกคาดหวังว่าคู่ค้าจะด าเนินธุรกิจด้วย        

ความซื่อสตัยแ์ละความรบัผดิชอบต่อสว่นรวม โดยเป็นไปตามหลกั Environment Social and Governance (ESG) คอื 

ค านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และมีหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ดงัที่ปรากฏในจรรยาบรรณคู่ค้าฉบบันี้ นอกจากนี้

กลุ่มเอก็โกใคร่ขอความร่วมมอืจากคู่คา้ในการเขา้ตรวจสอบและประเมนิการท างานของคู่ค้าในประเดน็ที่มนีัยส าคญั   

ต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โก  

จรรยาบรรณคู่ค้า จ าแนกเป็น 8 หวัข้อ ได้แก่ 

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ

2. สทิธมินุษยชน

3. การปฏบิตัต่ิอพนกังาน

4. อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน

5. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม

6. การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

7. การจดัหาและองคค์วามรูด้า้นการจดัหาอย่างยัง่ยนื

8. รายละเอยีดส าหรบัการตดิต่อ

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ

1.1 จรรยาบรรณและความโปรง่ใสในการด าเนินธรุกิจ 

 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รปัชัน่ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องด าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี

ต่อต้านและไม่ยอมรบัการทุจริตและคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ  รวมไปถึงการบบีบงัคบั และการให้สนิบน ไม่ว่าจะเป็น     

การด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณะอื่นๆ  รวมทัง้ต้องไม่เสนอจะให้ หรือให้

เอกสารแนบ 4: จรรยาบรรณคูคา กลุมบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) 

ของเอกสารสอบราคาเลขที่ EB 007/2564 

การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร PC และ Notebook (Revision1)

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564
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ของขวญั ของรางวลั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนส่วนบุคคลใดๆ  ทีอ่าจส่งผลต่อความสมัพนัธ์ระหว่างคู่คา้กบัพนักงาน

ของกลุ่มเอ็กโก คู่ค้าต้องรบัทราบและปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ของกลุ่มเอ็กโก ในกรณีที่พบเห็น

เหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัการทุจรติและคอร์รปัชัน่ คู่ค้าต้องแจง้เหตุดงักล่าวตามที่ระบุใน “ขอ้ 8. รายละเอยีดส าหรบั  

การตดิต่อ"  

 การหลอกลวงและพฤติกรรมทางจริยธรรม คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องประพฤติตามหลักจริยธรรมที่

ครอบคลุมถงึการด าเนินธุรกจิ และต้องไม่เคยถูกตดัสทิธใินการด าเนินธุรกจิอนัมสีาเหตุมาจากการมพีฤตกิรรมในเชงิ

หลอกลวง 

 การผูกขาดและการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องรักษามาตรฐานสูงสุดใน

การด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย์ รวมไปถงึการด าเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบัการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม การเสนอราคาที่

ยุติธรรม และต่อต้านการผูกขาดทางธุรกจิ โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมดที่มผีลใชบ้งัคบัเกีย่วกบั   

การป้องกนัการผกูขาด 

 ทรพัยสิ์นทางปัญญา การรกัษาความลบั และการปกป้องดูแลข้อมูล คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องป้องกนั

เก็บรักษา และใช้ข้อมูลอันเป็นความลับ รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม ตลอดจนต้องปกป้องดูแล 

ไม่เผยแพร่ขอ้มูลที่เป็นทรพัย์สนิทางปญัญาของกลุ่มเอก็โก ขอ้มูลอนัเป็นความลบั หรือขอ้มูลทางธุรกจิอื่นใดไปยงั

บุคคลอื่นๆ โดยไม่ได้รบัความยนิยอมจากกลุ่มเอก็โกก่อน นอกจากนี้ คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องยอมรบัและปฏบิตัติาม

นโยบายดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูและขัน้ตอนการเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ของกลุ่มเอก็โกดว้ย 

1.2 มาตรฐานคณุภาพ 

 การส่งมอบสินค้าและบริการ คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องส่งมอบสนิค้าและบรกิารให้เป็นไปตามการตกลง

ร่วมกนัภายระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงให้สอดคล้องกบัขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่ก าหนดโดยองคก์รทีท่ าหน้าที่ก ากบัดูแล

ดว้ย 

 มาตรฐานคณุภาพของสินค้าและบริการ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งรกัษาพนัธกรณีในการรบัผดิชอบคุณภาพ

ของสนิคา้และบรกิารทีส่ง่มอบใหก้บักลุ่มเอก็โก 

1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องมุ่งมัน่ในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทัง้ปวงที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนิน

ธุรกจิของตน 

2. สิทธิมนุษยชน

2.1 มาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องยอมรบั เคารพ และส่งเสริมสทิธิมนุษยชน ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

มนุษยชน รวมไปถงึการปฏบิตัต่ิอพนกังานและแรงงานต่างดา้วดว้ยความเคารพในศกัดิศ์รขีองมนุษยอ์ย่างสงูสดุ 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องหลกีเลี่ยงการกระท าที่ถอืเป็นการแบ่งแยก หรอืเหยยีดหยามบุคคล อนัเนื่องมาจาก

ความแตกต่างของบุคคลในดา้นต่างๆ เช่น เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ภาษา ศาสนา สญัชาต ิหรอืความพกิาร เป็นตน้  
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2.2 การป้องกนัการใช้แรงงานเดก็ 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งไม่จา้งแรงงานเดก็ทีอ่ายุต ่ากว่ากฎหมายก าหนดและหลกีเลีย่งการสรรหาแรงงานเดก็

ในกระบวนการด าเนินธุรกจิของตน 

2.3 เสรีภาพของแรงงาน 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งไม่จา้งแรงงานทีข่ดัต่อความสมคัรใจของแรงงานไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม รวมทัง้ต้องไม่

กระท า เข้าไปเกี่ยวข้อง หรือแสวงหาผลประโยชน์ทุกรูปแบบในการบังคับใช้แรงงานและการใช้ทาสยุคใหม่ 

(modern slavery)    

2.4 เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการต่อรอง 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกสนับสนุนให้มีช่องทางการสื่อสารกบัพนักงานของตนที่เพยีงพอและมปีระสทิธิภาพ 

อกีทัง้รบัประกนัว่าพนกังานของตนมสีทิธใินการจดัตัง้ หรอืเขา้ร่วมในสมาคม สหภาพแรงงาน หรอืเขา้เป็นคณะท างาน

ไดอ้ย่างอสิระ และยอมรบัสทิธใินการเจรจาต่อรองตามทีก่ฎหมายรบัรองและไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นผลใหต้วัแทน

พนกังานเหล่านี้เสยีเปรยีบในการเจรจา  

2.5 ความสอดคล้องกบันโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเอก็โก 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสทิธิมนุษยชนของ

กลุ่มเอก็โก 

3. การปฏิบติัต่อพนักงาน

3.1 ค่าจ้างและสวสัดิการ 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งไม่ยนิยอมหรอืบงัคบัใหพ้นกังานของตน รวมถงึแรงงานต่างดา้วท างานเป็นระยะเวลา

เกินกว่าที่กฎหมายก าหนด และต้องให้ค่าตอบแทนตามเวลาที่ก าหนดในจ านวนที่เหมาะสมตามที่กฎหมาย หรือ

ระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจา้งก าหนดไว ้อาท ิอตัราค่าจา้งขัน้ต ่า การท างานล่วงเวลา 

และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ตอ้งเพยีงพอต่อมาตรฐานค่าครองชพีส าหรบัพนกังานและครอบครวั 

3.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสนับสนุนและส่งเสริมพนักงานและแรงงานต่างด้าวของตนให้มีโอกาสใน             

การพฒันาการท างานผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อปรบัปรุงการปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึสิน้สดุการจา้งงาน  

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องให้ความเคารพต่อสทิธขิองพนักงานและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการลดคุณค่า

ของความเป็นมนุษย ์รวมไปถงึการคุกคาม หรอืการล่วงละเมดิทางเพศ กดขีข่่มเหง หรอืการล่วงละเมดิทางวาจา ทัง้นี้ 

กลุ่มเอก็โกคาดหวงัใหคู้่คา้ไม่บอกเลกิสญัญาจา้งต่อพนกังาน หรอืเลกิจา้งพนกังานอย่างไม่เป็นธรรม 

3.3 การรบัข้อรอ้งเรียน 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งมชี่องทางในการรบัขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน หรอืรายงานการรอ้งทุกขจ์ากพนักงาน 

และต้องมีกระบวนการสอบสวน การคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยข้อมูลและเก็บข้อมูลดงักล่าวเป็นความลบั รวมทัง้ต้องม ี     

การจดัการขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม 
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3.4 การส่งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพนักงาน 

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องสร้างความสมัพนัธ์ที่ดกีบัพนักงาน ใส่ใจ และส่งเสรมิบรรยากาศในการท างานที่ด ี

รวมทัง้สร้างสมดุลให้ชวีติและการท างานของพนักงาน กลุ่มเอก็โกเชื่อว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัส าคญัทีท่ าให้พนักงาน

สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน

4.1 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องสร้างความปลอดภยัในการท างานที่สอดคล้องกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย  

ดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างานทัง้ต่อพนักงานและผู้ทีเ่กี่ยวขอ้ง คู่คา้ต้องปฏบิตัติามขัน้ตอน หรอื

วธิกีารด้านความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการท างาน ทัง้นี้ กลุ่มเอก็โก

สนับสนุนใหคู้่คา้ไดร้บัการตรวจสอบและรบัรองการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน

โดยหน่วยงานภายนอก 

4.2 การจดัให้มีสภาพแวดล้อมและอปุกรณ์ เพื่อความปลอดภยัในการท างาน 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสร้างความมัน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการท างานของพนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ 

มคีวามปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และไดร้บัการตรวจสอบดแูลอย่างสม ่าเสมอ 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องตระหนักถึงความเสีย่งด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยัจากการท างานที่อาจ

เกิดขึ้นและจดัให้มีแนวทาง ขัน้ตอน หรอืระเบยีบปฏบิตัิในการจดัการสภาพแวดล้อมในการท างานและอุปกรณ์ใน     

การท างานเพื่อป้องกนัความเสีย่งนัน้ รวมถงึจดัเตรยีมอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยันัน้ๆ อย่างเพยีงพอและพรอ้มใชง้าน 

นอกจากนี้ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกจะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลในการท างานใหก้บัพนกังาน เพื่อสรา้ง

ความมัน่ใจว่ามขี ัน้ตอนและระบบทีเ่หมาะสมในการควบคุมการเกดิอุบตัเิหตุ ความไม่ปลอดภยั หรอืความสญูเสยีต่างๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้ในสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั  

4.3 การเตรียมพรอ้มตอบสนองในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งจดัใหม้วีธิกีารระบุเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และมขี ัน้ตอนในการป้องกนั หรอืลด

ความเสีย่งของเหตุฉุกเฉินเหล่านัน้ รวมไปถงึมาตรการจดัการเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินขึน้ โดยกลุ่มเอก็โกสนับสนุนให้คู่คา้

ทบทวนมาตรการและวิธีการดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ (หรืออาจท าการแก้ไขหากมีกรณีจ าเป็น) ตามระยะเวลาที่

เหมาะสม 

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม

5.1 การจดัการผลกระทบต่อความปลอดภยัของชุมชน 

คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัและมาตรการการเตรยีมพรอ้มตอบสนอง 

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินไปพรอ้มกนักบัมาตรฐานดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั เพื่อป้องกนัผลกระทบใดๆ ทีอ่าจ

เกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิของตน 
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5.2 การให้ความเคารพต่อชุมชนโดยรอบ 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสังคมที่ตนเข้าไปด าเนินธุรกิจและให้        

ความช่วยเหลอืต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเคารพต่อวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ๆ  

5.3 การมีส่วนรว่มในการพฒันาสงัคม 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน 

ดว้ยความเตม็ใจ  

6. การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม

6.1 การจดัการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับ           

ดา้นสิง่แวดล้อม โดยต้องจดัเตรยีมระบบสาธารณูปโภคและด าเนินการผลติ หรอืใหบ้รกิารที่ไม่ก่อให้เกดิผลกระทบ    

ด้านสิง่แวดล้อมเกนิค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด ต้องมใีบอนุญาตที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินกจิการอย่างถูกต้อง

รวมทัง้ต้องจดัให้มกีารตรวจสอบและเฝ้าติดตามในประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งกบักฎหมายด้านสิง่แวดล้อม

อย่างสม ่าเสมอ 

กลุ่มเอก็โกสนบัสนุนใหคู้่คา้เลอืกใชก้ารรบัรองในดา้นระบบจดัการสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภายนอก 

6.2 การด าเนินธรุกิจโดยใส่ใจทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม 

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องจดัสรรทรพัยากรและด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้การผลติ 

การบรกิาร และการขนสง่ ดว้ยความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิในภาพรวม เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม

ใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ 

กลุ่มเอก็โกสนบัสนุนใหคู้่คา้มรีะบบการจดัการและตดิตามกระบวนการผลติสนิคา้ หรอืบรกิารทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ

ความมุ่งมัน่ในการลดของเสยี ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และลดการใชพ้ลงังาน 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องควบคุมการใช้ทรพัยากรธรรมชาติให้เหมาะสมและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

พร้อมทัง้ให้ความส าคัญเรื่องแหล่งพลังงานทดแทนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในขอบเขตของ         

การด าเนินธุรกจิของตน 

6.3 การพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องแสวงหาโอกาสในการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมใน     

การด าเนินธุรกจิของตน  

7. การจดัหาและองคค์วามรูด้้านการจดัหาอย่างยัง่ยืน

7.1 การจดัหาอย่างยัง่ยืน 

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องส่งเสรมิและปฏบิตัิตามแนวคดิดา้นความยัง่ยนือย่างต่อเนื่องทัง้ในการด าเนินธุรกจิ

ของตนและต่อคู่ค้าของตน (Non-tier 1 Supplier ของกลุ่มเอก็โก) กลุ่มเอก็โกสนับสนุนให้คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกมี

จรรยาบรรณคู่คา้ของตน เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความตัง้ใจและทศิทางในการบรหิารจดัการธุรกจิอย่างยัง่ยนื  
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7.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องจดัใหม้กีารพฒันาความรูด้้านความยัง่ยนืแก่พนักงานและคู่คา้ของตน (Non-tier 1 

Supplier ของกลุ่มเอ็กโก) อย่างเหมาะสมและเพียงพอ และให้พนักงานและคู่ค้าของตนปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิด        

ความเขา้ใจและความร่วมมอืในการป้องกนัความเสีย่งอย่างยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณคู่คา้ 

7.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน 

คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และมีหลกัการก ากบั

ดแูลกจิการทีด่ ีใหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณคู่คา้ รวมถงึการพฒันาผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

8. รายละเอียดส าหรบัการติดต่อ

กรณีทีต่อ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิ หรอืรายงานการละเมดิจรรยาบรรณคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก สามารถตดิต่อไดท้ี:่ 

ฝา่ยจดัซือ้และธุรการ  

โทรศพัท:์ 02-998-5030 

อเีมล:์ procurement@egco.com  

คู่ค้าลงนามรบัทราบและประทบัตราบริษทั (ตามข้อก าหนดในหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล) 

ชื่อบรษิทั…………………………………………………………………………………………………… 

ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………………………………… 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………………….. 

ต าแหน่ง……………………………………………………………………………………………………. 

ลายเซน็…………………………………………………………………………………………………….. 

วนัที…่……………………………………………………………………………………………………... 
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