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เอกสารการประกวดราคาเลขที ่002/2565 
งานเชา่รถยนตส์ว่นกลาง จ านวน 4 คนั  

บรษิทั ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 
 

เอ็กโก กรุ๊ป ได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช้ีแจงรายละเอียดและวิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย      
การคุ้มครองข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การโอนย้าย และการวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ
ดูได้จากประกาศความเป็นส่วนตัว ดังรายละเอียดที่แสดงไว้ (QR Code) 
 

 
 

 
 
 
เมื่อผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ แก่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (เอ็กโก) (ผู้ว่าจ้าง) 
 (1)  ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใดๆ    

ที่ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ได้ให้ไว้แก่เอ็กโก และจะด าเนินการแจ้งเอ็กโกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูล       
ส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้โดยทันที  

 (2)  ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง เปิดเผยแก่เอ็กโก
ไม่ได้ฝ่าฝืน และจะไม่เป็นการฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด  

 (3)  ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รบัจ้าง ได้ปฏิบัติและจะปฏิบัตติามกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ รวมถึง
ได้รับความยินยอม (ในกรณีที่จ าเป็น) หรือรับรองและรับประกันว่า ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง สามารถอาศัยฐานทาง
กฎหมายอื่นส าหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย และได้แจ้งนโยบาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของ ผู ้เสนอราคา/ผู้ซื ้อ/ผู ้รับจ้าง แก่บุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล             
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  

 (4)  ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง ตกลงที่จะแจ้งนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของเอ็กโก แก่บุคคลใดๆ         
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวตามที่เอ็กโกร้องขอ  

 (5)  ผู้เสนอราคา/ผู้ซื้อ/ผู้รับจ้าง รับรองและรับประกันว่า เอ็กโกสามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูล    
ส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของเอ็กโก ซึ่งอาจมีการแกไ้ข
เป็นครั้งคราว และรวมถึงวัตถุประสงค์ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในเอกสารข้อเสนอ/สัญญาฉบับน้ีได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย 

 
ทั้งนี ้เอ็กโกไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนา ข้อมูลด้านสุขภาพ หรือข้อมูลอื่นใด      
ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในท านองเดียวกันตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศก าหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากเอกสารที่ระบุตัวตนของท่าน เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มีข้อมูลละเอียดอ่อน
ดังกล่าวปรากฎอยู่ ขอให้ท่านปกปิดหรือลบข้อมูลละเอียดอ่อนออกจากเอกสารที่จะจัดมอบให้บริษัท และมิให้ถือว่าเอ็กโกได้รับ
ข้อมูลเช่นนั้นจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
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1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) (เอ็กโก) (ผู้เช่า) มีความประสงค์จะเช่ารถยนต์ส าหรับใช้ในกิจการของเอ็กโก จ านวน 4 คัน ซึ่งต้อง
เป็นรถที่จัดจ าหน่ายโดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด เท่านั้น ไม่เป็นรถจากผู้น าเข้าอิสระ โดยเป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยใช้
งานมาก่อน และสามารถใช้งานได้ทั่วราชอาณาจักรตามเงื่อนไขของงาน โดยมีรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ในเอกสารการประกวดราคานี้ 
และเอกสารแนบ ประกอบด้วย เงื่อนไขและข้อก าหนดการเช่ารถยนต์ (TOR)  และข้อก าหนดการรักษาข้อมูลเป็นความลับ งานเช่า
รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 4 คัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอกสารการประกวดราคานี ้
 
เอ็กโกให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแล    
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อก าหนด และกฎระเบียบ             
ที่เกี่ยวข้อง เอ็กโกจะด าเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้คู่ค้าพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน  
 
2. ก าหนดการจัดหา  
2.1  ผู้เสนอราคายืนยันการเข้าเสนอราคาพร้อมรับทราบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล โดยยืนยันการเข้าเสนอราคาและ     

แจ้งรับทราบข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูล ภายในวันพุธที ่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:00 น. ทาง e-mail: 
janpen.chu@egco.com และ kawinthida.kae@egco.com 

2.2  ผู้เสนอราคายื่นขอ้เสนอดา้นเทคนคิ ข้อเสนอดา้นราคา และเอกสารส าคญัของบรษิทั ในวันพธุที ่2 มีนาคม 2565 ภายใน
เวลา 16.00 น . โดยจัดส ่งเอกสารทั ้งหมดทาง Electronic โดยส่งมาที ่  e-mail: janpen.chu@egco.com และ 
kawinthida.kae@egco.com 

 
2.3  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคา (Bid Bond) เป็นเงิน 458,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กับส่วน

จัดซื้อและบริหารสัญญา ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) โดยเอ็กโกจะยึดถือหลักประกัน
ดังกล่าวไว้จนกว่าจะท าสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเสร็จ และได้รับหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจาก
ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว รวมถึงจะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประกวดราคา โดยปราศจากดอกเบี้ย 
ทันทีหลังจากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว  

  หลักประกันดังกล่าวต้องเป็นเช็คท่ีธนาคารในประเทศเป็นผู้สัง่จ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ซึ่ง
ออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ต้องเป็นไปตามรูปแบบ
ที่เอ็กโกก าหนด 

 
3. เงื่อนไขทั่วไป 
3.1  ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดทั้งหมดของเอกสารนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
3.2  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการท างานให้ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบ และข้อก าหนดของเอ็กโก 
3.3  การแปลความในเอกสารการประกวดราคานี้ ในกรณีที่ผู้รับเอกสารสงสัยในความหมายอันแท้จริงส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจ

ขอให้เอ็กโกแปลความให้ได้ แต่จะผูกพันต่อเมื่อเอ็กโกได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่าน้ัน 
 
 
 
 

mailto:janpen.chu@egco.com%20และ
mailto:janpen.chu@egco.com%20และ
mailto:kawinthida.kae@egco.com
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4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งถูกต้องตามกฎหมายไทยและมีส านักงานอยู่ ในประเทศไทยก่อนวันยื่นเสนอราคาไม่ต ่า
  กว่า 1 ปี   
4.2  มีทุนจดทะเบียนที่ได้รับช าระแล้วไม่ต ่ากว่า 1 ล้านบาท โดยมีส านักงานอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์ 
  ประกอบการตรงกับความต้องการของบริษัทในการเสนอราคา หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายซึ่งได้รับมอบอ านาจอย่างถูกต้อง
  ตามกฎหมาย 
4.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคล

อื่นเป็นผู้ทิ้งงาน 
4.4  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา       

อย่างเป็นธรรม 
4.5  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานการให้บริการเช่ารถยนต์ พร้อมทั้งให้รายละเอียด รายชื่อผู้ที่สามารถให้ติดต่อสอบถามได้พร้อม

หมายเลขโทรศัพท ์
 
5. เอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอ 
5.1  ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ  
  5.1.1  เอกสารด้านเทคนิค ประกอบด้วย  

       (1)  เปรียบเทียบรายละเอียดงานที ่เสนอกับขอบเขตของงานของเอ็กโก เป็นรายหัวข้อทุก หัวข้อ ถ้ามี
รายละเอียดใดที่เห็นว่าเป็นเรื ่องส าคัญ ซึ ่งแตกต่างจากรายละเอียดในเอกสารนี้ ต้องอธิบายพร้อม
เปรียบเทียบให้ชัดเจน 

      (2)   รายละเอียดข้อมูลรถยนต์ 
      (3)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
  5.1.2  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา ประกอบด้วย 
      (1)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งแสดงชื่อผู้มีอ านาจกระท าการแทน     

นิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเสนอราคา 
พร้อมท้ังมีการรับรองความถูกต้อง 

      (2)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร 
      (3)  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 
      (4)  ต้นฉบับหนังสือมอบอ านาจที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเสนอราคา ซึ่งปิดอากรแสตมป์ ถูกต้อง     

ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคาแทน 
      (5)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ซึ่งทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และส าเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิล าเนา 

และสถานภาพบุคคลของกรรมการผู้มีอ านาจของผู้เสนอราคา หรือผู้รับมอบอ านาจของผู้เสนอราคา 
(6)  รายละเอียดและแค็ตตาล็อกสินค้า และ/หรือ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

       (7)  รายละเอียดการให้บริการหลังการขาย โดยระบุรายละเอียดการให้บริการให้ชัดเจนเป็นรายวัน รายเดือน  
รายไตรมาสหรือรายปี โดยแยกเป็นบริการปกติทั่วไปและบริการที่จะเสนอให้เป็นพิเศษ (ถ้ามี)  

     (8)  เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ใบรับรองสินค้าฉลากเขียว (Green Label) หรือ
ใบรับรองอื่นๆ  
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      (9)   เอกสารจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ลง

นาม และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
 
5.2  ข้อเสนอด้านราคา   
  ประกอบด้วยใบเสนอราคา โดยผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาเช่ารถยนต์ ข้อก าหนดระยะเวลาการเช่าและ

การส่งมอบตามข้อ 7.1 และเงื่อนไขการช าระเงินตามข้อ 7.3 ของเอกสารประกวดราคานี้ พร้อมท้ังก าหนดยืนราคา และ
ลงนามในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)  

 
 ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่แน่นอนตายตัว และไม่มีเงื่อนไข เป็นสกุลเงินไทย และมีก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน       
นับจากวันที่ในใบเสนอราคา 
 

โดยเอกสารทั้งหมดที่ระบุในข้อ 5. ให้จัดส่งผ่านทาง e-mail: janpen.chu@egco.com และ kawinthida.kae@egco.com
ภายในเวลาที่ก าหนดในข้อ 2.2 
 
** อน่ึง ส าเนาเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นต่อเอ็กโก ผู้เสนอราคาจะต้องลงลายมือช่ือ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า** 
 
6. เงื่อนไขการพิจารณา 
6.1  เมื่อระยะเวลาส าหรับการยื่นเสนอราคาก าหนดในข้อ 2.2 สิ้นสุดลง เอ็กโกจะพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด และจะแจ้งให้       

ผู้เสนอราคาทราบผลโดยเร็วที่สุด  
6.2  เมื่อเอ็กโกได้รับเอกสารเสนอราคาแล้ว ผู้เสนอราคาต้องไม่ถอนข้อเสนอราคา และ/หรือต้องไม่ยกเลิกราคาของตน อีกทั้งต้อง

ยืนราคาตามที่ตนเสนอไว้ จนกว่าเอ็กโกจะท าสัญญาครบถ้วนตามความประสงค์แล้ว การที่เอ็กโกต่อรองราคา ตกลงเรื่องอื่นใน
ภายหลังการเสนอราคา ไม่มีผลให้ผู้เสนอราคาพ้นความผูกพันใดๆ ท่ีตนมีต่อบริษัทตามใบเสนอราคานั้น 

6.3  ในกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นในการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใดไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์ ให้อยู่ในวินิจฉัยของ   
เอ็กโกที่จะรับการเสนอราคานั้นไว้พิจารณาหรือไม่ก็ได้ 

6.4  เมื่อเห็นเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการประกวดราคา เอ็กโกมีสิทธิเรียกให้ผู้เสนอราคาส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ 
เพิ่มเติมต่อเอ็กโกได้ภายในเวลาที่ก าหนด 

6.5  ในการพิจารณาตัดสิน คัดเลือก เอ็กโกจะถือเอาผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อก าหนดเป็นส าคัญ หากผู้เสนอราคา            
มีรายละเอียดไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขและข้อก าหนดในสาระส าคัญ เอ็กโกจะไม่พิจารณาใบเสนอราคา 

6.6  เอ็กโกขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าสัญญากับผู้เสนอราคารายใดก็ได้ที่เห็นสมควร โดยไม่จ าเป็นที่ต้องท าสัญญากับผู้ที่เสนอราคาต ่าสุด   
เสมอไป ทั้งนี้ จะลดจ านวนรายการที่ประกวดราคา หรือยกเลิกการประกวดราคาคราวนี้เสียก็ได้ โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผล และ
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจมีขึ้นต่อผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 

 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา  ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท     
ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 02-998-5031 หรือ 02-998-5032   
 
 
 

mailto:janpen.chu@egco.com%20และ
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7. เงื่อนไขเฉพาะงาน 
เอ็กโกได้ก าหนดเง่ือนไขการเช่าเป็นไปตามเอกสารแนบ เงื่อนไขและข้อก าหนดการเช่ารถยนต์ (TOR)  

 
7.1  ข้อก าหนดระยะเวลาการเช่าและวันส่งมอบ 

รายละเอยีด ส ี
จ านวน
(คนั) 

วนัทีส่ง่มอบ ระยะเวลาการเชา่ 

1 รถตู้ TOYOTA COMMUTER  
ดีเซล 2.8 AT รุ่นหลังคาสูง 

Silver 
Metallic 

2 8 เมษายน 2565 9 เม.ย. 2565 – 30 เม.ย. 2570  
(5 ปี 22 วัน) 

2. รถตู้ TOYOTA Alphard Hybrid  
ขนาด 2.5 HV เกียร์ E-CVT 

White 
Pearl 
Crystal 

1 20 เมษายน 2565 21 เม.ย.2565 – 30 เม.ย. 2570  
(5 ปี 10 วัน) 

3. รถยนต์กระบะ 4 ประตู TOYOTA 
Hilux Revo Prerunner Double Cab 
2x4 2.4 Mid AT มีหลังคากระบะทรง
สูงเสมอเก๋ง 

Silver 
Metallic 

1 8 เมษายน 2565 9 เม.ย.2565 – 30 เม.ย. 2570 
(5 ปี 22 วัน) 

หมายเหตุ: 1. รายการในตารางข้อ 2 รถตู้ Alphard หากผูเ้สนอราคาไมส่ามารถสง่มอบรถไดท้นัตามตารางที่ก าหนด ให้น าเสนอ
วันที่สามารถส่งมอบรถได้ให้ชัดเจน  
    2. รายละเอียดการเช่ารถยนต์เพิ่มเติมเป็นไปตามข้อก าหนดการเช่ารถยนต์ (TOR)  
 
7.2      รายละเอยีดวธิกีารและสถานทีส่ง่มอบ 
 (1) ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องน ารถที่พร้อมใช้งานเข้ามาส่งมอบ ณ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) อาคารเอ็กโก  

เลขท่ี  222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ตามที่ก าหนดในข้อ 7.1  
 (2) ผู้ชนะการประกวดราคาจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการขนส่งรถยนต์ที่เช่าถึงสถานที่ที่เอ็กโกก าหนดทั้งเที่ยวไปและ

เที่ยวกลับ 
           (3) ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบรถยนต์พร้อมป้ายทะเบียนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ในวันที่ส่งมอบ

รถยนต์  หรือภายใน 30 วันหลังจากส่งมอบรถยนต์ เอ็กโกยอมรับป้ายทะเบียนชั่วคราว (ป้ายแดง) ของกรมการขนส่ง
ทางบก แทนทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ยังไม่เรียบร้อย โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการจดทะเบียนรถยังไม่เรียบร้อยทุกกรณี (ไม่รับทะเบียนช่ัวคราวที่มิใช่ของกรมการขนส่งทางบก และจะ
ถือว่าไม่มีการส่งมอบรถจนกว่าจะได้ทะเบียนชั่วคราวของกรมการขนส่งทางบก หรือทะเบียนที่จดทะเบียนถูกต้องตาม
กฎหมาย)  
 

7.3  เงื่อนไขการช าระเงิน 
(1) เอ็กโกจะช าระค่าเช่ารถยนต์เป็นรายเดือนตามระยะเวลาสัญญาเช่า โดยเอ็กโกจะช าระเงินในแต่ละงวดให้ผู้ชนะการ
ประกวดราคาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับ
มอบงานแล้ว  
(2) ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ ค่าน ้ามันหล่อลื่น ทุกชนิด ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าประกันภัย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
เกี ่ยวกับรถยนต์  เป็นภาระของผู ้ชนะการประกวดราคา ยกเว้นค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ ค่าน ้ามันเชื ้อเพลิง 
ค่าธรรมเนียมผ่านทาง และค่าธรรมเนียมจอดรถ เป็นภาระของเอ็กโก 
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ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของ อากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) 
ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น เอ็กโกรับผิดชอบในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าน้ัน  
 

7.4  หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 
  กรณีที ่เอ็กโกต้องการให้มีการวางหลักประกันในการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบ

หลักประกันในวงเงินจ านวนร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา มามอบให้แก่เอ็กโกในวันท่ีลงนามสัญญา เพื่อเป็นการรับประกัน
การปฏิบัติงานตามสัญญา และความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานเช่า โดยเอ็กโกจะคืนหลักประกันดังกล่าว 
เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา และไม่มีรายการใดๆ ค้างด าเนินการอยู่ 

 
  หลักประกันตามความในวรรคหนึ่งจะต้องเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค ้า
  ประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค ้าประกันของธนาคาร 
  ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่เอ็กโกก าหนด 
   
  กรณีหลักประกันสัญญา มีมูลค่า หรือมีวงเงินรับประกันเหลือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7.4. ผู้ชนะการประกวดราคา

ตกลงจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมให้กับเอ็กโกจนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดไว้ และกรณีระยะเวลารับประกั นของ
หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาข้อ 7.4 ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงด าเนินการ
เพื่อขยายระยะเวลารับประกันของหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่เอ็กโกจนครอบคลุมตามเง่ือนไข ของสัญญา 

 
7.5  ค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ กรณีส่งมอบล่าช้า 
  (1) ถ้าผู้ชนะการประกวดราคาส่งมอบรถยนต์ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่เอ็กโกก าหนดในข้อ 7.1 โดยที่สาเหตุความล่าช้าเกิด
  จากความบกพร่องของผู้ชนะการประกวดราคาแต่เอ็กโกยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมให้เอ็กโก
  ปรับในอัตราวันละ 2,000 บาทต่อคัน จนถึงวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาจะสามารถส่งมอบรถยนต์ให้พร้อมใช้งานได้ 
  ทั้งนี้ เงื่อนไขการปรับมีผลบังคับใช้เมื่อเอ็กโกยืนยันก าหนดการส่งมอบรถยนต์จากผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว  

(2) ในระหว่างสัญญาหากรถยนต์ที่เช่าไม่พร้อมจะใช้งานได้ตามปกติในวันใด ไม่ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็ตาม เอ็ กโก 
จะแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคาทราบ และผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ ซึ่งมีสภาพและขนาด
เครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า หรือเทียบเท่ากับคันเดิมมาให้ใช้งานแทนภายในวันที่ได้รับแจ้งจากเอ็กโก  หรือภายใน 24 ชม. 
และรถยนต์ที่ส่งมาแทนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ หรือตัวแทนของเอ็กโก หากผู้ชนะการ
ประกวดราคาละเลยไม่จัดหารถยนต์คันใหม่ให้เอ็กโก  หรือรถยนต์ที่ส่งมาแทนนั้นไม่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาจะไม่เรียกเก็บเงินค่าเช่าตามจ านวนวันท่ีไม่มีรถยนต์ให้ใช้นั้น และยินยอมให้เอ็กโกปรับเป็นรายวันในอัตรา
วันละ 1,000 บาท จนถึงวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคาจะส่งรถยนต์คันท่ีได้รับความเห็นชอบจากเอ็กโกมาใช้งานแทนได้  
(3) หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อ 7.5 (2) ได้ และเอ็กโกต้องเช่าบุคคลอื่นด าเนินการแทนด้วยค่า
เช่าที่สูงกว่า ผู้ชนะการประกวดราคายินยอมชดใช้ค่าเช่าในส่วนเกินให้แก่เอ็กโกด้วย และเอ็กโกสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างที่เอ็กโกด าเนินการจัดหาผู้ให้เช่ารายใหม่ 
(4) หากผู้ชนะการประกวดราคาไม่สามารถส่งมอบป้ายทะเบียนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการขนส่ง 
ตามข้อ 7.2 (3) ผู้ชนะการประกวดราคายอมให้เอ็กโกปรับในอัตรา 300 บาท/วัน/คัน จนกว่าวันท่ีได้รับป้ายทะเบียนจริง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
(5) เรียกค่าเสียหายอื่นใดจากผู้ชนะการประกวดราคา จากการที่ผู้ชนะการประกวดราคาท างานล่าช้า (ถ้ามี) 
(6) การค านวณค่าเช่าเป็นรายวัน ให้คิด 1 เดือน เท่ากับ 30 วัน 
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7.6  การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่มีเหตุให้เอ็กโกสามารถพิสูจน์ว่า ผู้ชนะการประกวดราคาผิดสญัญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่า ผู้
ชนะการประกวดราคาไม่สามารถปฏิบัติงานตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา หรือสืบ
เนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ชนะการประกวดราคาโดยตรง ให้เอ็กโกมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน 
และมีอ านาจจ้างผู้อื่นท างานแทนผู้ชนะการประกวดราคาได้ด้วย  
 
ทั้งนี้ การที่เอ็กโกไม่บอกเลิกสัญญานี้ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้ชนะการประกวดราคาพ้นจากความรับผิดดังกล่าว  

 
7.7  ค่าเสียหายกรณีเอ็กโกบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าเอ็กโกบอกเลิกสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคายอมให้เอ็กโกด าเนินการ ดังนี้ 
  (1)  ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.1% ของมูลค่าสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
  (2)  ริบ หรือบังคับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถ้ามี) เสียทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
  (3)  ยึดหน่วงค่าจ้างท่ีเอ็กโกยังคงค้างช าระแก่ผู้ชนะการประกวดราคา 
  (4)  เรียกให้ผู้ชนะการประกวดราคาคืนค่าจ้างที่เอ็กโกได้ช าระให้แก่ผู้ชนะการประกวดราคาในส่วนที่เกินจากผลงาน
     ที่เอ็กโกยินยอมรับมอบงาน 
  (5)  ยินยอมให้เอ็กโกด าเนินการเอง หรือจ้างบุคคลอื่นท าการต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย         

ที่เพ่ิมขึ้นท้ังสิ้น 
  (6)  หักกลบลบหนี้ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่ผู้ชนะการประกวดราคามีสิทธิเรียกจากเอ็กโกได้ตามสัญญา

จากค่าจ้างที่เอ็กโกยังคงค้างช าระแก่ผู้ชนะการประกวดราคาได้ทันที หรือจากหลักประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญา  

  (7)  ใช้สิทธิที่จะเลือกยึดเอาบรรดางานที่ผู้ชนะการประกวดราคาได้ท าขึ้น และสิ่งของต่างๆ ได้น ามาไว้ ณ สถานที่ท า
การจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของเอ็กโกเพื่อเป็นการช าระหนี้  

  (8)  เรียกค่าเสียหายอื่นใดอันพึงมีจากผู้ชนะการประกวดราคา 
 
7.8  การจ้างช่วงและการโอนสิทธิ 

ผู้ชนะการประกวดราคาสัญญาว่าจะไม่น างานส่วนหน่ึงสว่นใด หรือท้ังหมดไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งจะไม่
โอนสิทธิ และผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามการให้เช่านี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเอ็กโกก่อน โดยผู้ชนะการประกวดราคายังคงมีหน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อเอ็กโกในการที่จ้างช่วงไปนั้นทุกประการ 
 

7.9  การไม่เปิดเผยข้อมูล 
ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงยินยอมว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสัญญาจ้างนี้ และ/หรือข้อมูลใดๆ ที่ได้รับ
จากเอ็กโก เนื่องจากการด าเนินงานเช่านี้ให้แก่บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ล่วงหน้าจากเอ็กโก 

 
                  -----------------------------------------------------------------  
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ขอ้ก ำหนดกำรรกัษำขอ้มลูเปน็ควำมลบั 
งำนเชำ่รถยนตส์ว่นกลำง จ ำนวน 4 คนั 

 
ตำมที่ผู้รับข้อมูลมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมประมูลงำนตำมเอกสำรกำรประกวดรำคำเลขที่ 002/2565 งำนเช่ำ

รถยนต์ส่วนกลำง จ ำนวน 4 คัน และประสงค์ได้รับข้อมูลอันเป็นควำมลับจำกผู้ให้ข้อมูล โดยมีควำมต้องกำรที่จะให้ใช้ข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูล เพื่อกำรน ำเสนอรำคำงำนข้ำงต้น ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรกำรประกวดรำคำ  
      
           ผู้รับข้อมูล ต้องปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรรักษำข้อมูลเป็นควำมลับท่ีระบุไว้ ดังนี้    
 

“ข้อมูลอันเป็นควำมลับ” หมำยถึง สิ่งที่สื่อควำมหมำยให้รู้ข้อควำม เรื่องรำว ข้อเท็จจริง หรือสิ่งใด ไม่ว่ำกำรสื่อ
ควำมหมำยนั้นจะผ่ำนวิธีกำรใดๆ รวมถึงบทสนทนำ และไม่ว่ำจะจัดท ำไว้ในรูปใด ๆ และให้ หมำยควำมรวมถึงสูตร รูปแบบ 
แนวควำมคิด งำนที่ได้รวบรวมหรือประกอบขึ้น โปรแกรม วิธีกำร เทคนิค หรือกรรมวิธี และรวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ให้ข้อมูล      
ได้เปิดเผยให้กับผู้รับข้อมูล หรือผู้แทนตำมเอกสำรกำรประกวดรำคำ 
 

ผู้รับข้อมูลต้องใช้ข้อมูลอันเป็นควำมลับ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุในเอกสำรกำรประกวดรำคำเท่ำนั้น  ห้ำมมิให้ใช้ 
หรือยินยอม หรือด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรใช้ข้อมูลอันเป็นควำมลับ เพื่อกำรอื่นใดนอกเหนือจำกที่ระบุไว้ ในเอกสำรกำรประกวด
รำคำ  

 
ผู้รับข้อมูลต้องเก็บรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับทั้งหมดที่ได้เปิดเผยภำยใต้ เอกสำรกำรประกวดรำคำไว้เป็นควำมลับ      

ผู้รับข้อมูลจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวให้แก่บุคคลใดๆ นอกจำกกรรมกำรและพนักงำนของตนที่จ ำเป็นต้องใช้ข้อมูลอันเป็น
ควำมลับ เพื่อวัตถุประสงค์ตำมเอกสำรกำรประกวดรำคำ และได้ตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตำมข้อก ำหนดนี้เช่นเดียวกับผู้รับข้อมูล 
 

กรณี ผู้รับข้อมูล และ/หรือบุคคลที่ผู้รับข้อมูลเปิดเผยข้อมูลอันเป็นควำมลับให้ปฏิบัติผิดข้อก ำหนดนี้ ผู้รับข้อมูล          
จะรับผิดชอบและจะชดเชยควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นแก่ผู้ให้ข้อมูล 
 
 




