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เอกสารการประกวดราคาเลขที ่003/2565 
งานเชา่คอมพวิเตอร ์PC และ Notebook  

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/ผู้รับจ้าง 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) มีความประสงค์จะเช่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) และ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) ซึ่งต่อไป จะเรียกรวมกันว่า “อุปกรณ์” ด้วยวิธี Leasing  โดยมีรายละเอียดตามที่แจ้งไว้ใน
เอกสารการประกวดราคานี้ และเอกสารแนบ ประกอบด้วย เอกสารแนบ 1-3: PC & Notebook Specification for EGCO, เอกสาร
แนบ 4: ข้อก าหนดการรักษาข้อมูลเป็นความลับ, เอกสารแนบ 5: แบบฟอร์มหนังสือค ้าประกัน และเอกสารแนบ 6: จรรยาบรรณคู่ค้า
ของเอ็กโก 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  ผู้เสนอราคารับฟังการชี้แจงรายละเอียดในเอกสารประกวดราคา ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ผ่าน

ทาง Microsoft Teams ซึ่งเอ็กโกจะเป็นผู้ท าการนัดหมายอีกครั้ง 
2.2  ผู้เสนอราคายื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ข้อเสนอด้านราคา และเอกสารส าคัญของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 

2565 ภายในเวลา 16.00 น. โดยจัดส่งเอกสารทั้งหมดทาง Electronic โดยส่งมาที่ e-mail: janpen.chu@egco.com 
และ kawinthida.kae@egco.com 

 
2.3  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคา (Bid Bond) เป็นเงิน 600,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กับส่วน

จัดซื้อและบริหารสัญญา ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ ากัด (มหาชน) โดยเอ็กโกจะยึดถือหลักประกัน
ดังกล่าวไว้จนกว่าจะท าสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาแล้วเสร็จ และได้รับหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจาก
ผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว รวมถึงจะคืนหลักประกันซองให้แก่ผู้ที่ไม่ชนะการประกวดราคา โดยปราศจากดอกเบี้ย 
ทันทีหลังจากประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาแล้ว โดยหลักประกันดังกล่าวต้องเป็นเช็คท่ีธนาคารในประเทศเป็นผู้สั่ง
จ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหา
ในหนังสือค ้าประกันของธนาคาร ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่เอ็กโกก าหนดตามเอกสารแนบ 5 

 
3. เงื่อนไขทั่วไป 
3.1  ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดทั้งหมดของเอกสารนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
3.2  ผู้เข้าเสนอราคาต้องรับรองว่าอุปกรณ์ที่เสนอเป็นของใหม่ ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่ใช่เครื่องที่น ามาปรับปรุงสภาพใหม่ 
  และต้องเป็นของแท้ตามตัวอย่างและรูปแบบที่น ามาเสนอ 
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 านักงานอยู่ในประเทศไทยก่อนวันยื่นเสนอราคาไม่ต ่า
  กว่า 5 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  ผู้เสนอราคามีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความช านาญ และมีผลงานการเกี่ยวกับการ Leasing & MA ภายในระยะเวลา 
  ไม่เกิน 3 ปี โดยมีมูลค่าไม่ต ่ากว่า 1 ล้านบาท จ านวนอย่างน้อย 1 โครงการ พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานหนังสือรับรองผลงาน 
  พร้อมการเสนอราคา 
 
5. เอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอ 
5.1  ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ  
  5.1.1  เอกสารด้านเทคนิค ประกอบด้วย  

       (1)  เอกสารด้านเทคนิคในรูปแบบ Soft File 
       (2)  ผู้เสนอราคา จะต้องเปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณ์ที่เสนอ กับรายการตามรายละเอียด (เอกสาร

แนบ 1-3) เป็นรายหัวข้อทุกข้อ ถ้ามีรายละเอียดใดที่เห็นว่า เป็นเรื่องส าคัญซึ่งแตกต่างจากรายละเอียด
ฉบับน้ี ต้องอธิบายพร้อมเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน พร้อมแนบรายละเอียดผลติภัณฑ์ของผู้ผลิตด้วย 

      (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)  เอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ 

(7)  รายละเอียดก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ของอุปกรณ์ที่เสนอ และแค็ตตาล็อกสินค้า และ/
หรือ เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
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       (8)  เอกสารแสดงแผนงานระยะเวลาด าเนนิการทัง้หมด รายละเอียดการตดิตัง้ การทดสอบ และการอบรมการ
ใช้งาน 

 (9)  เอกสารจรรยาบรรณคูค่้าของเอก็โก ลงนามโดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ลง
นาม และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 

 
5.2  ข้อเสนอด้านราคา   
  ประกอบด้วยใบเสนอราคา ซึ่งต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคา โดยระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ที่น าเสนอ เช่น ชนิด, ยี่ห้อ

, รุ่น เป็นต้น รวมถึงระบุข้อก าหนดระยะเวลาการเช่าและการส่งมอบตามข้อ 7.3 ของเอกสารประกวดราคานี้ พร้อมทั้ง
ก าหนดยืนราคา และลงนามในใบเสนอราคาให้ถูกต้องครบถ้วน โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราบริษัท (ถ้า
มี)  

 
 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 าหรับการยื่นเสนอราคาที่ก 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 

 
หากผู้ประสงค์จะเสนอราคามีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

รายละเอียดด้านเทคนิค: ติดต่อส่วนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ คุณอาทิตย์ ลออนวล โทรศัพท์ 02-998-5223  
รายละเอียดในเอกสารการประกวดราคา: ติดต่อส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ คุณจันทร์เพ็ญ 

โทรศัพท์ 02-998-5031 หรือคุณกวินธิดา 02-998-5032   

mailto:janpen.chu@egco.com%20และ
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7. เงื่อนไขเฉพาะงาน 
7.1  ในการประกวดราคาครั้งนี้ เอ็กโกได้เรียกบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละยี่ห้อเข้ามารับฟังข้อเสนอ โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์

แต่ละยี่ห้อ จะต้องส่งผู้แทนจ าหน่าย และบริษัท Leasing อย่างน้อยจ านวน 1 บริษัท ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ตรง
ตามข้อก าหนดในเอกสารประกวดราคาฉบับน้ี เพื่อให้เป็นผู้ยื่นเสนอราคา 

 
ทั้งนี้ ให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ท าหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจ าหน่าย และบริษัท Leasing ดังกล่าว และแจ้งต่อเอ็กโก พร้อม
ทั้งให้ระบุถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้แทนจ าหน่าย และบริษัท Leasing รายนั้นๆ ด้วย โดยหน้าที่ดังกล่าวอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย 
 - ผู้จัดส่งสินค้า 
 - ผู้ท าหน้าท่ีบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
 - ผู้รับผิดชอบค่าปรับในกรณีที่ส่งสินค้าล่าช้ากว่าก าหนด 
 - ผู้รับผิดชอบจัดท าหนังสือค ้าประกันสัญญา/หนังสือค ้าประกันผลงาน 
 - ผู้รับผิดชอบเรื่องการจัดท าประกันภัยทรัพย์สิน 

 
7.2  ผูเ้ขา้เสนอราคาตอ้งเสนอราคาคา่สนิคา้ แบบเงินสด และ แบบ Leasing  

เอ็กโกจะท าสญัญา Lease เป็นระยะเวลา 3 ปี และเอก็โกจะไมซ่ือ้อุปกรณค์นืหลงัสิน้สดุสญัญา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจะต้อง
แจ้งช่ือบริษัท Leasing ที่จะให้เข้าร่วมการประกวดราคาครั้งนี้ และผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาการช าระเงินแบบราย
ไตรมาส โดยเสนอทั้งแบบต้นงวด และปลายงวดให้พิจารณา โดยราคาที่เสนอต้องรวมค่าประกันภัยทรัพย์สิน ราคาสินค้า 
อุปกรณ์ต่างๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบ ารุงรักษา ค่าอบรมการใช้งาน และค่าบริการอื่นๆ และ
ต้องแยกประเภทค่าสินค้า และค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง ค่าบ ารุงรักษา ค่าบริการต่างๆ รวมทั้งต้องแสดง
รายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งนี้ ต้องระบุให้ชัดแจ้ง ครบถ้วน ทั้งราคาต่อหน่วย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และราคารวมส าหรบั
สินค้าแต่ละชนิด 
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7.3  รายละเอียดอุปกรณ์ ก าหนดส่งมอบพร้อมติดตั้ง และระยะเวลาการเช่า 

รายละเอยีดอปุกรณ ์ จ านวน 
ก าหนดสง่มอบ 
พรอ้มตดิตัง้ 

ระยะเวลาการเชา่ สถานทีส่ง่มอบ 

1. เครื่องคอมพิวเตอรส์่วนบุคคล
(Personal Computer: PC)
ตามเอกสารแนบ 1

20 เครื่อง 

ภายในวันท่ี 
29 กรกฎาคม 2565 3 ปี (36 เดือน) 

บรษิทั ผลติไฟฟา้ จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 222 อาคารเอ็กโก 

ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงทุ่งสองห้อง 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) ตามเอกสารแนบ 2

20 เครื่อง 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
(Notebook) ตามเอกสารแนบ 3

210 เครื่อง 

4. เครื่อง External DVD+/-RW
SuperMulti DL Drive ชนดิ Ultra Slim
USB โดยตอ้งเป็นผลิตภณัฑท์ี่มี
เครื่องหมายการคา้เดียวกบัเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่เสนอ

5 เครื่อง 

5. USB Type-C to Gigabit Ethernet
Adapter โดยต้องเป็นผลิตภณัฑ์ทีม่ี
เครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่เสนอ

15 อัน 

หมายเหตุ: หากผู้เสนอราคาไม่สามารถส่งมอบอุปกรณ์ได้ทันตามตารางที่ก าหนด ให้น าเสนอวันที่สามารถส่งมอบได้ให้
ชัดเจน  

ทั้งนี้ เงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สิน อย่างน้อยต้องคุ้มครองกรณีที่เครื่องเสียหายจากอุบัติเหตุ  เช่น เครื่องตก ท าให้
จอแสดงผลเสียหายหรือเครื่องมีปัญหา, เครื่องโดนน ้าเสียหาย และคุ้มครองทุกกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์สูญหาย โดย
บริษัท Leasing จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ทดแทน (เป็นรุ่นเดิมหรือไม่ด้อยไปกว่ารุ่นที่สูญหาย) โดย
ที่เอ็กโกไมต่อ้งด าเนนิการจดัซื้อเอง และสัญญา Leasing ส าหรับเครือ่งนัน้ยงัคงมีผลบงัคบัอยู่ไมเ่ปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ทาง
ผู้ใช้งานจะเป็นผู้ช าระค่า Deductible หรือ ค่าเสียหายส่วนแรก ไม่เกิน 1,000 บาท ด้วยตนเอง 

7.4  การติดตั้ง ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องด าเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
(1)  ต้องจัดส่งแผนในการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดให้กับเอ็กโกพิจารณาอนุมัติล่วงหน้าก่อนจะเข้าด า เนินการติดตั้งไม่น้อย

กว่า 7 วัน และผู้ขายจะต้องส่งเครื่องแต่ละรุ่นเข้ามาท าต้นฉบับก่อนการติดตั้ง
(2) ต้องจัดเจ้าหน้าที่ระดับวิศวกร ท่ีมีความรู้ความสามารถ และมีความเช่ียวชาญ มาเข้าควบคุมการติดตั้งจนแล้วเสร็จ
(3) ต้องจัดเจ้าหน้าที่ท่ีมีประสบการณอ์ย่างน้อย 4 คน มาท าการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ตามต าแหนง่ที่ตั้ง โดยต้อง

ทดสอบเบื้องต้น และแก้ไขปญัหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานในระยะแรก และหลังจากตดิตั้งแลว้เสร็จจะต้องจัด
เจ้าหน้าท่ีซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อย่างน้อย 1 คน มา standby เป็นระยะเวลา 5 วันท าการติดต่อกัน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ
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(4)  ต้องรับผิดชอบในการส่งมอบและติดตั้งย้าย Configuration ต่างๆ เช่น Lotus Notes, Microsoft Outlook จาก

เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่ พร้อม Preload โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ตามรายการ Software ที่เอ็กโก
แจ้ง 

(5) ต้องส่งเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการแก้ไขเบื้องต้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสนอมาท า การอบรมเจ้าหน้าที่ 
Helpdesk และ IT ไม่เกิน 5 ท่าน 

 
7.5  เอ็กโกจะพิจารณาช าระเงินตามสัญญา Leasing งวดที่ 1 เมื่อมีการส่งสินค้าครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ และท าการติดตัง้

แล้วเสร็จพร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับมอบงานแล้ว โดยจะจ่ายให้โดยการโอนเงินภายใน 30 วันนับจาก
วันท่ีได้รับใบแจ้งหนี้/ใบก ากับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 

7.6  ค่าปรับกรณีส่งมอบสินค้าล่าช้า 
  ในกรณีที่มีการส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามสัญญา Leasing หรือส่งมอบล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ จะต้องเสียค่าปรับเป็น

รายวัน ในอัตราวันละ 2% ของราคาสินค้าแต่ละประเภทที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามสัญญา หรือท่ีติดตั้งท่ีล่าช้า นับแต่วันที่ที่
ครบก าหนด จนถึงวันท่ีส่งสินค้าและ/หรือติดตั้งครบถ้วนถูกต้อง แต่ทั้งนี้ ค่าปรับจะไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาสินค้ารวม
ทั้งหมด 

 
7.7  หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา 
  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบหลกัประกันในวงเงินจ านวนร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา Leasing มามอบให้แก่เอ็กโก 

เพื่อเป็นการรับประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา และความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานเช่า โดยเอ็กโกจะ
คืนหลักประกันดังกล่าว เมื่อครบก าหนดระยะเวลาของสัญญา และไม่มีรายการใดๆ ค้างด าเนินการอยู่ 

 
  หลักประกันตามความในวรรคหนึ่งจะต้องเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือหนังสือค ้า
  ประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค ้าประกันของธนาคาร 
  ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่เอ็กโกก าหนดตามเอกสารแนบ 5 
 
  กรณีหลักประกันสัญญา มีมูลค่า หรือมีวงเงินรับประกันเหลือน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามข้อ 7.7 ผู้ชนะการประกวดราคา

ตกลงจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมให้กับเอ็กโกจนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก าหนดไว้ และกรณีระยะเวลารับประกันของ
หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงด าเนินการเพื่อ
ขยายระยะเวลารับประกันของหลักประกันเพิ่มเติมให้แก่เอ็กโกจนครอบคลุมตามเงื่อนไขของสัญญา 

 
7.8  ระยะเวลารับประกันสินค้า (Personal Computer, Monitor, Notebook, Battery รวมทั้งอุปกรณต์่อพ่วงที่เสนอตาม

เอกสารแนบ 1-3 ทั้งหมด) 
การรับประกันสินค้าทั้งหมดเริ่มต้นนับจากวันท่ีที่ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ครบถ้วนถูกต้องทุกรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจรับของเอ็กโกได้ท าการตรวจรับอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการรับประกัน 3 ปี โดยจะเข้ามา
ให้บริการแก่เอ็กโกแบบ 5 วัน 8 ช่ัวโมง Next Business Day กล่าวคือ ตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00น.-17.00น. 
โดยให้บริการในวันท าการถัดไปหลังจากวันที่ได้รับแจ้งเหตุความช ารุดบกพร่องจากเอ็กโก 
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7.9    เงือ่นไขการบรกิารและบ ารงุรกัษาในระหวา่งระยะเวลาการรบัประกนั 
(1)  ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงให้การแนะน าการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาของอุปกรณ์ในเบื้องต้นโดยการ

ให้บริการทางโทรศัพท์
(2)  หากกรณีปัญหาของอุปกรณ์ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้จากการตรวจสอบจากทางโทรศัพท์ ผู้ชนะการประกวด

ราคาจะด าเนินการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินการตรวจสอบซ่อมแซมเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
(3) ผู้ชนะการประกวดราคาจะจัดส่งช่างที่มีฝีมือดี และมีความรู้ความช านาญในการบ ารุงรักษา มาท าการแก้ไขอุปกรณ์

ให้แก่เอ็กโก ณ สถานท่ีติดตั้ง และ/หรือ สถานท่ีท าการของเอ็กโก
(4)  ในกรณีที่ยังไม่สามารถแก้ไขอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ผู้ชนะการประกวดราคาตกลงจัดหาอุปกรณ์ชุด

ใหม่เพื่อให้เอ็กโกใช้งานช่ัวคราวทดแทนเครื่องที่ช ารุดทันที จนกว่าอุปกรณ์ที่ช ารุดจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่ส่งมา
ให้ใช้งานทดแทนน้ันต้องมีคุณสมบัติไม่ด้อยกว่าอุปกรณ์เดิมที่เอ็กโกได้ใช้งานอยู่

(5)  ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหายให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม เอ็กโกขอสงวนสิทธิ์ให้อยู่ในดุลย
พินิจของเอ็กโกว่าจะให้เปลี่ยนอะไหล่ที่ช ารุดเสียหาย หรือเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องใหม่ให้แก่เอ็กโก โดยผู้ชนะการ
ประกวดราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพราะเหตุดังกล่าวท้ังสิ้น

(6)  ส าหรับแบตเตอรี่ หากซอฟท์แวร์ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซึ่งติดตั้งอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้แสดงผลว่าประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ลดลงอยู่ในระดับที่ต้องเปลี่ยนแล้ว หรือแบตเตอรี่บวม ผู้ชนะการประกวด
ราคาตกลงเปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่ให้แก่เอ็กโกภายใน 5 วันท าการ หลังจากวันที่ท่ีได้รับแจ้งจากเอ็กโก โดยไม่จ ากัด
จ านวนของแบตเตอรี่ต่อเครื่องตลอดอายุของการรบัประกัน โดยแบตเตอรี่ที่น ามาเปลีย่นตอ้งเป็นของใหม่ ไม่ใช่น ามา
ปรับปรุงสภาพใหม่ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์

(7) ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ หรือจัดหาเครื่องทดแทนให้เอ็กโกใช้งานได้
ภายใน 3 วันท าการ หลังจากวันที่ท่ีได้รับแจ้งจากเอ็กโก

(8) ผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าอุปกรณ์ ค่าอะไหล่ ค่าแรงงาน ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
จากการด าเนินการข้างต้นเองทั้งสิ้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากเอ็กโก

7.10    การปรับในระยะเวลาการรับประกัน 
ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดช ารุดเสียหาย ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาท าการซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้
แล้วเสร็จ หรือจัดหาเครื่องทดแทนให้เอ็กโกใช้งานได้ภายใน 3 วันท าการ  หลังจากท่ีได้รับแจ้งจากเอ็กโก หากผู้ชนะการ
ประกวดราคาไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับในอัตราวันละ 200 บาท 
(สองร้อยบาทถ้วน) จนถึงวันที่ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย และต้องรับผิดชอบค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น
เนื่องมาจากความล่าช้าดังกล่าวด้วย รวมทั้งยินยอมให้เอ็กโกมีสิทธิจ้างบุคคลภายนอกมาด าเนิน การซ่อมแซมแก้ไข 
โดยเอ็กโกมีสิทธิหักค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ออกจากหลักประกันในระยะประกันได้ทันที 

7.11 การบอกเลิกสัญญา 
ในกรณีที่เอ็กโกเห็นว่า ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในก าหนดเวลาในสัญญา 
หรือผู้ชนะการประกวดราคาท าผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เอ็กโกมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และมีสิทธิ
จ้างผู้อื่นท างานแทนผู้ชนะการประกวดราคาได้ โดยผู้ชนะการประกวดราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าจ้างท่ีเพิ่มขึ้นท้ังหมด 

ทั้งนี้ การที่เอ็กโกไม่บอกเลิกสัญญานี้ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้ชนะการประกวดราคาพ้นจากความรับผิดดังกล่าว 
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เอ็กโกมีสิทธิในการบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันทีตามที่เอ็กโกเห็นสมควร โดยบอกกล่าวผู้ชนะการประกวดราคาล่วงหน้า 
และช าระค่าจ้างตามความคืบหน้าของงานที่ถูกต้องที่ได้ด าเนินการมาแล้วจนถึงวันสิ้นสุดสัญญา และไม่ถือเป็นการผิด
สัญญา 

เมื่อสัญญาสิ้นสุด ผู้ชนะการประกวดราคาต้องหยุดด าเนินงาน ส่งมอบงานทั้งหมดให้กับเอ็กโกและขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ 
บริวาร ออกจากสถานที่ของเอ็กโก และท าความสะอาด รวมทั้งซ่อมแซมสถานที่ เอ็กโกให้เรียบร้อยทันที หากไม่
ด าเนินการ เอ็กโกมีสิทธิด าเนินการใดๆ ตามที่เห็นสมควร โดยไม่เป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา และผู้ชนะการ
ประกวดราคาตกลงช าระค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวของเอ็กโกทั้งสิ้น 

7.12 การด าเนินการกรณีเอ็กโกบอกเลิกสัญญา อันเกิดจากความผิดของผู้ชนะการประกวดราคา  
หากเอ็กโกบอกเลิกสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้ชนะการประกวดราคา เอ็กโกมีสิทธิด าเนินการ ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน 
(1) ยึดหน่วงค่าจ้างท่ีเอ็กโกยังคงค้างช าระแก่ผู้ชนะการประกวดราคาตามเง่ือนไขในสัญญา
(2) เรียกให้ผู้ชนะการประกวดราคาคืนค่าจ้างท่ีเอ็กโกได้ช าระให้แก่ผู้ชนะการประกวดราคาในส่วนท่ีเกินจากผลงานที่เอ็ก
โกยินยอมรับมอบงาน
(3) ยึดเอาบรรดางานท่ีผู้ชนะการประกวดราคาได้ท าขึ้นและสิง่ของต่าง ๆ ได้น ามาไว้ ณ สถานท่ีท าการจ้างน้ันโดยเฉพาะ
เพื่องานจ้างดังกล่าว ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเอ็กโกเพื่อเป็นการช าระหนี้ โดยไม่ถือเป็นความผิดทั้งทางแพ่งและอาญา
และไม่ต้องช าระค่าตอบแทนใดๆ ให้กับผู้ชนะการประกวดราคา
(4) จ้างบุคคลอื่นท าการต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยผู้ชนะการประกวดราคาตกลงชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมากกว่า
มูลค่าการจ้างตามสัญญานี้ท้ังสิ้น
(5) หักกลบลบหนี้ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่เอ็กโกมีสิทธิเรียกจากผู้ชนะการประกวดราคาได้ตามสัญญานี้
จากค่าจ้างที่เอ็กโกยังคงค้างช าระแก่ผู้ชนะการประกวดราคาได้ทันที โดยไม่ต้องบอกกล่าวผู้ชนะการประกวดราคา
ล่วงหน้า
(6) เรียกค่าเสียหายอื่นใดอันพึงมีจากการปฏิบัติผิดสัญญาจากผู้ชนะการประกวดราคา

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

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

----------------------------------------------------------------- 



PC Specification1 จำนวน 20 เคร่ือง 

Processor (CPU) 10th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel 
Core i7-10700 หรือ ดีกว่า 

Memory 16GB DDR4-2933 SDRAM (2933MT/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), มี Microphones, มี
พอร์ตเชื่อมต่อดังน้ี (1) DisplayPort™ 1.2 in, (1) HDMI 1.4 
(with HDCP support), (1) USB Type-C™ (Power 
delivery up to 65 W), (1) RJ-45, (4) USB 3.1 Type-A 
สามารถปรับจอเป็นแนวตั้งได้ และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมสาย 
HDMI และ USB Type-C™ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร 

External Port มีพอร์ตเชื่อมต่อจอภาพแสดงผลชนิด DisplayPort 1.4 อย่าง
น้อย 2 พอร์ต ชนิดติดตั้งบนเมนบอร์ด, 
มีพอร์ต USB Type-C (Thunderbolt™3) อย่างน้อย 1 
พอร์ต อยู่ด้านหลัง เพื่อใช้เชื่อมต่อกับ Monitor 
มีพอร์ต USB Type-A และ USB Type-C รวมกันไม่น้อยกว่า 
7 พอร์ต โดยอยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และด้านหลังไม่
น้อยกว่า 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-vPro หรือดีกว่า 

Form factor Mini PC, Micro PC หรือ Tiny PC 

Audio มีระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่า 

External speakers Sound Bar ติดตั้งที่ตัวจอ หรือ Built-in ที่ตัว Monitor 

Keyboard มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซ่ึงมีทั้งอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่ม
รวมกันไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

Mouse Optical Mouse แบบ USB Mouse พร้อมแผ่นรอง Mouse 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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Cable Lock 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 11 Pro 64-bit 

Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H2 

Energy efficiency compliance & Standard - ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบหรือผลิตจากโรงงานที่ได้รับรอง
มาตรฐาน อนุกรม ISO9000 Series 
- ได้รับรองมาตรฐานทางด้านการแผ่กระจายของ
แม่เหล็กไฟฟ้า เช่น FCC Class A หรือ FCC Class B หรือ
NECTEC หรือ มอก.1956-2548
- ได้รับรองมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย เช่น UL หรือ
TUV หรือ CSA หรือ EN หรือ NECTEC หรือ มอก.1561-
2548
- ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Green
Guard
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น  Energy Star, EPEAT
Gold หรือดีกว่า
- โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ
(internal components) ต้องผลิตจากวัสดุแบบ low
halogen

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

 ผู้จัดทำ  ผู้อนุมัติ 

       (อาทติย์ ลออนวล) (วุฒิรัฐ จึงแสงสถิตย์พร) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อาวุโส   ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

06/05/2565
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Notebook Specification2 จำนวน 20 เคร่ือง 

Processor (CPU) 12th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel 
Core i7-1255U หรือ ดีกว่า 

Memory 16 GB DDR5-4800 SDRAM (4800MT/s) (8 GB x 2) 

Hard Disk 1 TB ชนิด M.2 แบบ PCIe Gen 4x4 NVMe SSD TLC หรือ
ดีกว่า 

Graphics type Intel® Iris® Xe Graphics 

Case Standard ได้รับการรับรองมาตรฐาน MIL-STD-810H  หรือดีกว่า 

Internal Monitor 

และ 
External Monitor 
ชนิด Docking Monitor 

14-inch LED-backlit FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare,
non-touch, 100% sRGB, 400 nits หรือดีกว่า

23-24-inch - Widescreen IPS FHD LED Backlit Monitor,
Anti-glare, มี IR webcam(1080p), มี Microphones, มี
พอร์ตเชื่อมต่อดังน้ี (1) DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP
support), (1) HDMI 1.4 (with HDCP support), (1) USB
Type-C™ (Power delivery up to 65 W), (1) RJ-45, (4)
USB 3.1 Type-A สามารถปรับจอเป็นแนวตั้งได้ และต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์
พร้อมสาย HDMI และ USB Type-C™ ความยาวไม่น้อยกว่า
1 เมตร

External Port มี HDMI2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต , 
มี USB 3.2 Gen1 จำนวนอย่างน้อย 1 พอร์ต,  
มี USB Type-C (Thunderbolt™4) จำนวนอย่างน้อย 2 
พอร์ต, 
มี Headphone/microphone combo jack 

Wireless LAN + Bluetooth Intel Dual Band Wi-Fi6E AX211 (2x2) WiFi และ 
Bluetooth 5.2 Combo 

Audio & Webcam Built-in dual Stereo Speakers and Multi-array 
microphones  
IR Webcam(1080p) และมีระบบเปิดปิดหน้าเลนส์กล้องได้ 

Keyboard & Pointing Device แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซ่ึงมีทั้งอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีความสามารถกันน้ำ(Spill Resistant with drain) พร้อมไฟ
ส่องสว่างในที่มืด(back-lit) และ Multi-Touch gestures 
Touchpad และ 
USB Optical Scroll Mouse 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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External Keyboard & Mouse แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซ่ึงมีทั้งอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่ม
รวมกันไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
USB Optical Scroll Mouse include mouse pad 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

Security Reader Fingerprint Reader ,IR Camera 

Weight ชนิด Ultrabook โดยมีน้ำหนักเริ่มต้นไม่เกิน  1.22 kg 

Cable Lock 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 11 Pro 64-bit 

Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H2 
Adapter & Bag - Mobile Slim Adapter (Support Fast Charge) 1unit

- Laptop Shoulder Bags

Energy efficiency compliance - ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Green
Guard
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น  Energy Star หรือ EPEAT
Gold หรือดีกว่า
- โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ
(internal components) ต้องผลิตจากวัสดุแบบ low
halogen

Battery มี Battery ที่สามารถใช้งานต่อเน่ือง ได้อย่างน้อย 14 ชั่วโมง. 

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

ผู้จัดทำ  ผู้อนุมัต ิ

       (อาทติย์ ลออนวล) (วุฒิรัฐ จึงแสงสถิตย์พร) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อาวุโส  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

06/05/2565
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Notebook Specification3 จำนวน 210 เคร่ือง 

Processor (CPU) 12th generation Intel® Core Processors  โดยใช้ Intel 
Core i7-1255U หรือ ดีกว่า 

Memory 16 GB DDR5-4800 SDRAM (4800MT/s) (8 GB x 2) 

Hard Disk 1 TB ชนิด M.2 แบบ PCIe Gen 4x4 NVMe SSD TLC หรือ
ดีกว่า 

Graphics type Intel® Iris® Xe Graphics 

Case Standard ได้รับการรับรองมาตรฐาน MIL-STD-810H  หรือดีกว่า 

Internal Monitor 

และ 
External Monitor 
ชนิด Docking Monitor 

14-inch LED-backlit FHD (1920 x 1080) IPS, anti-glare,
non-touch, 100% sRGB, 400 nits หรือดีกว่า

23 - 24 in - Widescreen IPS FHD LED Backlit Monitor, 
Anti-glare, มี IR webcam(1080p), มี Microphones, มี
พอร์ตเชื่อมต่อดังน้ี (1) DisplayPort™ 1.2 in (with HDCP 
support), (1) HDMI 1.4 (with HDCP support), (1) USB 
Type-C™ (Power delivery up to 65 W), (1) RJ-45, (4) 
USB 3.1 Type-A สามารถปรับจอเป็นแนวตั้งได้ และต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
พร้อมสาย HDMI และ USB Type-C™ ความยาวไม่น้อยกว่า 
1 เมตร 

External Port มี HDMI2.0 อย่างน้อย 1 พอร์ต , 
มี USB 3.2 Gen1 จำนวนอย่างน้อย 1 พอร์ต,  
มี USB Type-C (Thunderbolt™4) จำนวนอย่างน้อย 2 
พอร์ต, 
มี Headphone/microphone combo jack 

Wireless LAN + Bluetooth Intel Dual Band Wi-Fi6E AX211 (2x2) WiFi และ 
Bluetooth 5.2 Combo 

Audio & Webcam Built-in dual Stereo Speakers and Multi-array 
microphones  
IR Webcam(1080p) และมีระบบเปิดปิดหน้าเลนส์กล้องได้ 

Keyboard & Pointing Device แป้นพิมพ์ (Keyboard) ซ่ึงมีทั้งอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
มีความสามารถกันน้ำ(Spill Resistant with drain) พร้อมไฟ
ส่องสว่างในที่มืด(back-lit) และ Multi-Touch gestures 
Touchpad 
USB Optical Scroll Mouse 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
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External Keyboard & Mouse แป้นพิมพ์ (Keyboard) แบบ USB ซ่ึงมีทั้งอักษรภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ตัวเลข และปุ่มฟังก์ชันบนแป้นพิมพ์ โดยมีปุ่ม
รวมกันไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
USB Optical Scroll Mouse include mouse pad 
โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

Security Reader Fingerprint Reader ,IR Camera 

Weight ชนิด Ultrabook โดยมีน้ำหนักเริ่มต้นไม่เกิน  1.36 kg 

Cable Lock 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 11 Pro 64-bit 
Preloaded software Windows® 10 Pro 64-bit Build 21H2 

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

Energy efficiency compliance - ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Green
Guard
- ได้รับการรับรองมาตรฐาน เช่น  Energy Star หรือ EPEAT
Gold หรือดีกว่า
- โครงสร้าง(Chassis) และส่วนประกอบภายในต่างๆ
(internal components) ต้องผลิตจากวัสดุแบบ low
halogen

Battery มี Battery ที่สามารถใช้งานต่อเน่ือง ได้อย่างน้อย 14 ชั่วโมง. 

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

ผู้จัดทำ  ผู้อนุมัต ิ

       (อาทติย์ ลออนวล) (วุฒิรัฐ จึงแสงสถิตย์พร) 

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์อาวุโส  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
06/05/2565
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ขอ้ก ำหนดกำรรกัษำขอ้มลูเปน็ควำมลบั 
งำนเชำ่คอมพวิเตอร ์PC และ Notebook 

ตำมที่ผู้รับข้อมูลมีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมประมูลงำนตำมเอกสำรกำรประกวดรำคำเลขที่ 003/2565 งำนเช่ำ
คอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และประสงค์ได้รับข้อมูลอันเป็นควำมลับจำกผู้ให้ข้อมูล โดยมีควำมต้องกำรที่จะให้ใช้ข้อมูล
ของผู้ให้ข้อมูล 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 

เอกสารแนบ 4: ขอกําหนดการรักษาขอมูลเปนความลับ ของเอกสารการประกวดราคาเลขที่ 003/2565 

งานเชาคอมพิวเตอร PC และ Notebook แกไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565



เอกสารแนบ 5: แบบฟอรมหนังสือคํ้าประกัน ของเอกสารการประกวดราคาเลขที่ 003/2565 

งานเชาคอมพิวเตอร PC และ Notebook แกไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565



เอกสารแนบ 6: จรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก ของเอกสารการประกวดราคาเลขที่ 003/2565 

งานเช่าคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook แก้ไขครั้งที่ 1 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
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จรรยาบรรณคู่ค้า 

กลุ่มบริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 
บทน า 

ดว้ยวสิยัทศัน์ของ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก ทีมุ่่งมัน่จะป็นบรษิทัไทยชัน้น าทีด่ าเนิน

ธุรกจิพลงังานอย่างยัง่ยนื ดว้ยความใสใ่จทีจ่ะธ ารงไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้มและการพฒันาสงัคม ดงันัน้ เอก็โกและบรษิทัทีเ่อก็โก

มอี านาจควบคุม (กลุ่มเอก็โก) จงึมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลศิและ

พฒันาธุรกิจให้เติบโตอย่างยัง่ยืน โดยไม่ก่อให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีในทุกมติิ ซึ่งกลุ่มเอ็กโก

เล็งเห็นว่า คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทส าคญัที่จะสนับสนุนให้กลุ่มเอ็กโกสามารถบรรลุ

วสิยัทศัน์ทีต่ัง้ไวด้ว้ยความเชื่อและค่านิยมในการด าเนินกจิการเช่นเดยีวกบักลุ่มเอก็โก  

เพื่อให้บรรลุวสิยัทศัน์ดงักล่าว กลุ่มเอก็โกจึงน าแนวคดิ 10 ประการของ UN Global Compact และ

มาตรฐานสากลอื่นๆ ไดแ้ก่ Universal Declaration of Human Rights (UDHR), United Nations Guiding Principles 

on Business and Human Rights (UNGP), International Labor Organization Declaration on Fundamental 

Principles and Rights at Work (ILO), OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the Convention on the 

Rights of the Child, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) และ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) รวมไปถงึ

ประเดน็ต่างๆ ทีม่นียัส าคญัในอุตสาหกรรมพลงังานมาปรบัใช ้เพื่อพฒันาจรรยาบรรณคู่คา้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานอนัเป็น

ทีย่อมรบัตามหลกัสากล กลุ่มเอก็โกคาดหวงัว่าคู่คา้ทัง้กลุ่มทีเ่ป็น Tier 1 และ Non-tier 1 จะด าเนินธุรกจิด้วยความ

ซื่อสตัยแ์ละความรบัผดิชอบต่อส่วนรวม โดยเป็นไปตามหลกั Environment Social and Governance (ESG) คอื 

ค านึงถึงสิง่แวดล้อม สงัคม และมีหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ดงัที่ปรากฏในจรรยาบรรณคู่ค้าฉบบันี้ นอกจากนี้

กลุ่มเอก็โกใคร่ขอความร่วมมอืจากคู่คา้ในการเขา้ตรวจสอบและประเมนิการท างานของคู่คา้ในประเดน็ทีม่นีัยส าคญัต่อ

การด าเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โก  

พนัธกิจของเอก็โก 

- มุ่งมัน่เตบิโตอย่างต่อเนื่องเพื่อสรา้งมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อย่างยัง่ยนื

- มคีวามเชื่อถอืไดใ้นการผลติและใหบ้รกิารดา้นพลงังาน

- เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคมและใสใ่จต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม

นโยบายการด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืน 

1. มุ่งมัน่ในการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ ครอบคลุมมติดิา้นเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม ชุมชนและสงัคม

2. ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อผู้มีส่วนได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสงัคม ตลอด

กระบวนการด าเนินธุรกจิขององคก์ร
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3. สง่เสรมิการพฒันานวตักรรมทางธุรกจิและสงัคม ทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้มูลค่าและ

คุณค่าเพิม่ใหแ้ก่องคก์รและผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4. สนบัสนุนการพฒันาอย่างยัง่ยนืของคู่ธุรกจิ ครอบคลุมการด าเนินธุรกจิอย่างมจีรยิธรรมโปร่งใส ปราศจากการ

ทุจรติคอรร์ปัชนั ใหค้วามเคารพต่อสทิธมินุษยชน ดแูลอาชวีอนามยัและความปลอดภยั และการบรหิารจดัการ

สิง่แวดลอ้ม 

 

จรรยาบรรณคู่ค้า จ าแนกเป็น 8 หวัข้อ ได้แก่ 

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ 

2. สทิธมินุษยชน แนวปฏบิตัแิละมาตรฐานดา้นแรงงาน 

3. การปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

4. อาชวีอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

5. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

6. การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

7. การจดัหาและองคค์วามรูด้า้นการจดัหาอย่างยัง่ยนื 

8. รายละเอยีดส าหรบัการตดิต่อ 

 

1. จรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

1.1 จรรยาบรรณและความโปรง่ใสในการด าเนินธรุกิจ 

 การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชนั คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องด าเนินธุรกจิตามหลกัจรรยาบรรณที่ด ี

ต่อตา้นและไม่ยอมรบัการทุจรติและคอรร์ปัชนัทุกรปูแบบ รวมไปถงึการบบีบงัคบัและการใหส้นิบน ไม่ว่า

ในการด าเนินธุรกจิกบัหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรอืองคก์รสาธารณะอื่นๆ รวมทัง้ต้องไม่เสนอ หรอื

ใหข้องขวญั ของรางวลั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนส่วนบุคคลใดๆ เพื่อให้บุคลากรใดกระท าหรอืละเว้น

การปฏิบตัิหน้าที่ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรกัษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ชอบธรรม  โดยที่คู่ค้าต้อง

รบัทราบและปฏบิตัติามนโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนัของกลุ่มเอก็โก ในกรณีทีพ่บเหน็บุคลากรของเอก็

โกข้องเกี่ยวกบัการทุจริตและคอร์รปัชนั คู่ค้าต้องแจ้งเหตุดงักล่าวตามที่ระบุใน “ขอ้ 8. รายละเอียด

ส าหรบัการตดิต่อ"  

 การหลอกลวงและพฤติกรรมทางจริยธรรม คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องประพฤติตามหลกัจรยิธรรมที่

ครอบคลุมถึงการด าเนินธุรกิจของตนเอง รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่เคยถูกตัดสทิธิในการ

ด าเนินธุรกจิอนัมสีาเหตุมาจากการมพีฤตกิรรมในเชงิหลอกลวง 

 การผกูขาดและการด าเนินธรุกิจอย่างเป็นธรรม คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งรกัษามาตรฐานสงูสุดในการ

ด าเนินธุรกจิด้วยความซื่อสตัย์ รวมไปถึงการด าเนินธุรกจิให้สอดคล้องกบัการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม การ

เสนอราคาทียุ่ตธิรรม และต่อตา้นการผกูขาดทางธุรกจิ โดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัทัง้หมด

ทีม่ผีลใชบ้งัคบัเกีย่วกบั การป้องกนัการผกูขาด 

 ทรพัยสิ์นทางปัญญา การรกัษาความลบั และการรกัษาและปกป้องข้อมูลส่วนบุคลล คู่ค้าของ

กลุ่มเอก็โกต้องป้องกนั เกบ็รกัษา และใช้ขอ้มูลอนัเป็นความลบั รวมไปถึงขอ้มูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม 

ตลอดจนต้องปกป้องดูแลไม่เผยแพร่ขอ้มูลทีเ่ป็นทรพัยส์นิทางปญัญาของกลุ่มเอก็โก ขอ้มูลอนัเป็นความลบั 
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หรอืขอ้มลูทางธุรกจิอื่นใดไปยงับุคคลอื่นๆ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากกลุ่มเอก็โกก่อน นอกจากนี้ คู่คา้

ของกลุ่มเอก็โกต้องยอมรบัและปฏบิตัติามนโยบายดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและขัน้ตอนการเขา้ถงึ

ขอ้มลูต่างๆ ของกลุ่มเอก็โกดว้ย 

 แนวปฏิบติัด้านภาษี คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องปฏบิตัิตามกฎหมายด้านภาษีของประเทศ หรอืพื้นทีท่ี่มกีาร

ด าเนินการธุรกจิของคู่คา้ 

1.2 มาตรฐานคณุภาพ 

 การส่งมอบสินค้าและบริการ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งสง่มอบสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นไปตามการตกลง

ร่วมกนัภายระยะเวลาทีก่ าหนด รวมถงึใหส้อดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดอื่นๆ ที่ก าหนดโดยองคก์รทีท่ าหน้าที่

ก ากบัดแูลดว้ย 

 มาตรฐานคณุภาพของสินค้าและบริการ คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องรกัษาพนัธกรณีในการรบัผดิชอบ

คุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีส่ง่มอบใหก้บักลุ่มเอก็โก 

1.3 การปฏิบติัตามกฎหมาย 

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องมุ่งมัน่ในการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎ หรอืระเบยีบทัง้ปวงที่เกี่ยวข้องกบัการ

ด าเนินธุรกจิของตน 

 

2. สิทธิมนุษยชน แนวปฏิบติัและมาตรฐานด้านแรงงาน 

2.1 มาตรฐานสิทธิมนุษยชน  

 คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องยอมรับ เคารพ และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีตามหลัก

ปฏญิญาสากลว่าดว้ยสทิธมินุษยชน ต่อพนกังาน รวมไปถงึกลุ่มเปราะบาง เช่น ผูห้ญงิ เดก็ ชนกลุ่มน้อย 

แรงงานต่างด้าว กลุ่มแรงงานว่าจ้างตามสญัญา และชุมชนท้องถิ่น โดยต้องปฏบิตัิต่อกลุ่มเหล่านี้ด้วย

ความเคารพในศกัดิศ์รขีองมนุษยอ์ย่างสงูสดุ 

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องหลกีเลี่ยงการกระท าที่ถอืเป็นการแบ่งแยก หรอืเหยยีดหยามบุคคล อนัเนื่องมาจาก

ความแตกต่างของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น เชือ้ชาต ิสผีวิ เพศ ชาตพินัธุ ์ภาษา ศาสนา ประเทศทีถ่อืก าเนิด 

สญัชาต ิความพกิาร วฒันธรรม หรอืสถานะต่างๆ เป็นต้น คู่ค้าของเอก็โกจะต้องปฏบิตัิต่อบุคคลทุกๆ 

สถานะอย่างเท่าเทยีม 

2.2 การป้องกนัการใช้แรงงานเดก็  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องไม่จา้งแรงงานเดก็ทีอ่ายุต ่ากว่ากฎหมายก าหนดและหลกีเลีย่งการสรรหาแรงงานเดก็

ในกระบวนการด าเนินธุรกจิของตน 

2.3 เสรีภาพของแรงงาน สิทธิในการเลือกท างาน แรงงานบงัคบั และการค้ามนุษย ์

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องไม่จ้างแรงงานที่ขดัต่อความสมคัรใจของแรงงานไม่ว่ากรณีใดๆ กต็าม รวมทัง้

ตอ้งไม่กระท า เขา้ไปเกีย่วขอ้ง หรอืแสวงหาผลประโยชน์ทุกรปูแบบในการบงัคบัใชแ้รงงาน แรงงานทาส 

(Modern Slavery) หรอืการคา้มนุษย ์(Human Trafficking) และจะต้องไม่ปฏบิตัต่ิอแรงงานดว้ยวธิกีารทรมาน 

กกัขงั คุกคาม ทารุณ บบีบงัคบั หรอืกระท าการอื่นใด ทีแ่สดงถงึการบงัคบัใชแ้รงงานโดยไม่สมคัรใจ 
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2.4 เสรีภาพในการรวมกลุ่มและการต่อรอง  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกสนับสนุนให้มชี่องทางการสื่อสารกบัพนักงานของตนที่เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

อกีทัง้รบัประกนัว่าพนักงานของตนมสีทิธใินการจดัตัง้ หรอืเขา้ร่วมในสมาคม สหภาพแรงงาน หรอืเขา้เป็น

คณะท างานไดอ้ย่างอสิระ และยอมรบัสทิธใินการเจรจาต่อรองตามทีก่ฎหมายรบัรองและไม่กระท าการใดๆ

อนัเป็นผลใหต้วัแทนพนกังานเหล่านี้เสยีเปรยีบในการเจรจา  

2.5 ความสอดคล้องกบันโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเอก็โก 

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องปฏบิตัิตามหลกัสทิธมินุษยชนที่สอดคล้องกบันโยบายด้านสทิธมินุษยชนของ

กลุ่มเอก็โก 

 

3. การปฏิบติัต่อพนักงาน 

3.1 สถานภาพในการท างาน ค่าจ้าง และสวสัดิการ  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งไม่ยนิยอมหรอืบงัคบัใหพ้นักงานของตน รวมถงึแรงงานต่างดา้วท างานเป็นระยะเวลา

เกนิกว่าที่กฎหมายก าหนด และต้องให้ค่าตอบแทนตามเวลาที่ก าหนดในจ านวนที่เหมาะสมตามทีก่ฎหมาย 

หรอืระเบยีบขอ้บงัคับที่เกีย่วขอ้งกบัการจ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างก าหนดไว ้อาท ิอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า 

การท างานล่วงเวลา และสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ตามที่กฎหมายก าหนด ซึง่ต้องเพยีงพอต่อมาตรฐานค่า

ครองชพีส าหรบัพนกังานและครอบครวั 

3.2 การเลิกจ้าง 

 คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโก จะต้องปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดที่เกี่ยวข้องกบัการเลิกจ้างพนักงาน โดยรวมไปถึง 

ระยะเวลาการแจง้การเลกิจา้ง การจ่ายค่าชดเชยและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นตน้  

3.3 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 

 คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสนับสนุนและส่งเสรมิพนักงานและแรงงานต่างด้าวของตนให้มโีอกาสในการ

พฒันาการท างานผ่านการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อปรบัปรุงการปฏบิตังิานตัง้แต่เริม่ตน้จนถงึสิน้สุดการจา้งงาน 

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องให้ความเคารพต่อสทิธขิองพนักงานและจะไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการลดคุณค่า

ของความเป็นมนุษย ์รวมไปถงึการคุกคาม หรอืการล่วงละเมดิทางเพศ กดขีข่่มเหง หรอืการล่วงละเมดิ

ทางวาจา ทัง้นี้ กลุ่มเอก็โกคาดหวงัใหคู้่คา้ไม่บอกเลกิสญัญาจา้งต่อพนักงาน หรอืเลกิจา้งพนักงานอย่าง

ไม่เป็นธรรม 

3.4 การรบัข้อรอ้งเรียน  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องมชี่องทางในการรบัขอ้เสนอแนะ ขอ้รอ้งเรยีน หรอืรายงานการรอ้งทุกขจ์ากพนักงาน 

และต้องมกีระบวนการสอบสวน การคุ้มครองผู้ที่เปิดเผยขอ้มูลและเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวเป็นความลบั รวมทัง้

ตอ้งมกีารจดัการขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะอย่างเหมาะสม 
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3.5 การส่งเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีกบัพนักงาน  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งสรา้งความสมัพนัธท์ีด่กีบัพนกังาน ใสใ่จ และสง่เสรมิบรรยากาศในการท างานทีด่ ี

รวมทัง้สร้างสมดุลใหช้วีติและการท างานของพนักงาน กลุ่มเอก็โกเชื่อว่าสิง่เหล่าน้ีเป็นปจัจยัส าคญัที่ท าให้

พนกังานสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

4. อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 

4.1 การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งสรา้งความปลอดภยัในการท างานทีส่อดคลอ้งกบัระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย

ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยในการท างานทัง้ต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง คู่ค้าต้องปฏิบตัิตาม

ขัน้ตอน หรอืวธิกีารดา้นความปลอดภยัตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อป้องกนัอุบตัเิหตุทีอ่าจเกดิขึน้จากการ

ท างาน ทัง้นี้ กลุ่มเอก็โกสนับสนุนใหคู้่คา้ได้รบัการตรวจสอบและรบัรองการบรหิารจดัการด้านอาชวีอนามยั

และความปลอดภยัในการท างานโดยหน่วยงานภายนอก 

4.2 การจดัให้มีสภาพแวดล้อมและอปุกรณ์ เพื่อความปลอดภยัในการท างาน  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องสรา้งความมัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานและอุปกรณ์ต่างๆ 

มคีวามปลอดภยั ถูกสขุลกัษณะ และไดร้บัการตรวจสอบดแูลอย่างสม ่าเสมอ 

 คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องตระหนักถึงความเสี่ยงด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัยจากการท างานที่อาจ

เกิดขึ้นและจัดให้มีแนวทาง ขัน้ตอน หรือระเบียบปฏิบัติในการจัดการสภาพแวดล้อมในการท างานและ

อุปกรณ์ในการท างานเพื่อป้องกนัความเสี่ยงนัน้ รวมถึงจดัเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภยันัน้ๆ อย่าง

เพยีงพอและพรอ้มใชง้าน 

 นอกจากนี้ คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกจะตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ป้องกนัสว่นบุคคลในการท างานใหก้บัพนักงาน เพื่อสรา้ง

ความมัน่ใจว่ามขี ัน้ตอนและระบบที่เหมาะสมในการควบคุมการเกิดอุบตัิเหตุ ความไม่ปลอดภยั หรือ

ความสูญเสยีต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ในสภาพแวดล้อมในการท างาน ซึง่สอดคล้องกบัมาตรฐานการรกัษา

ความปลอดภยั  

4.3 การเตรียมพรอ้มตอบสนองในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน  

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องจดัใหม้วีธิกีารระบุเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ และมขี ัน้ตอนในการป้องกนั 

หรอืลดความเสีย่งของเหตุฉุกเฉินเหล่านัน้ รวมไปถงึมาตรการจดัการเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินขึน้ โดยกลุ่มเอก็โก

สนบัสนุนใหคู้่คา้ทบทวนมาตรการและวธิกีารดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ (หรอือาจท าการแกไ้ขหากมกีรณีจ าเป็น) 

ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

 

5. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

5.1 การจดัการผลกระทบต่อความปลอดภยัของชุมชน 

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภยัและมาตรการการเตรยีมพรอ้มตอบสนอง 

ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินไปพรอ้มกนักบัมาตรฐานดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยั เพื่อป้องกนัผลกระทบใดๆ 

ทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินธุรกจิของตน 
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5.2 การให้ความเคารพต่อชุมชนโดยรอบ 

 คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสงัคมที่ตนเข้าไปด าเนินธุรกิจและให้ความ

ช่วยเหลอืต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยเคารพต่อวฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถิน่นัน้ๆ  

5.3 การมีส่วนรว่มในการพฒันาสงัคม 

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งสนบัสนุนการสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน ดว้ยความ

เตม็ใจ  

 

6. การจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

6.1 การจดัการผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกต้องด าเนินธุรกจิ การผลติผลติภณัฑ์ และบรกิาร การใชท้รพัยากร รวมไปถงึการขนส่ง 

และการใชเ้ทคโนโลย ีใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เกีย่วกบัดา้นสิง่แวดลอ้ม และ

ไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบด้านสิง่แวดลอ้มเกนิค่ามาตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด ต้องมใีบอนุญาตทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการด าเนินกิจการอย่างถูกต้องรวมทัง้ต้องจดัให้มีการตรวจสอบและเฝ้าติดตามในประเด็นด้าน

สิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบักฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มอย่างสม ่าเสมอ 

 กลุ่มเอก็โกสนบัสนุนใหคู้่คา้เลอืกใชก้ารรบัรองในดา้นระบบจดัการสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภายนอก  

6.2 การด าเนินธรุกิจโดยใส่ใจทรพัยากรและส่ิงแวดล้อม 

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องจดัสรรทรพัยากรและด าเนินธุรกจิอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้การผลติ 

การบรกิาร และการขนส่ง ดว้ยความรบัผดิชอบและมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกจิในภาพรวม เพื่อลดผลกระทบต่อ

สิง่แวดลอ้มใหเ้กดิขึน้น้อยทีส่ดุ 

 กลุ่มเอก็โกสนับสนุนใหคู้่ค้ามรีะบบการจดัการและตดิตามกระบวนการผลติสนิค้า หรอืบรกิารทีแ่สดงให้เหน็

ถงึความมุ่งมัน่ในการลดของเสยี ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และลดการใชพ้ลงังาน 

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งควบคุมการใชท้รพัยากรธรรมชาตใิหเ้หมาะสมและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 

พร้อมทัง้ให้ความส าคัญเรื่องแหล่งพลังงานทดแทนและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพใน

ขอบเขตของการด าเนินธุรกจิของตน 

6.3 การพฒันาและเผยแพรเ่ทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งแสวงหาโอกาสในการพฒันาและเผยแพร่เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มใน

การด าเนินธุรกจิของตน  

6.4 การหลีกเล่ียงการด าเนินกิจกรรมในพืน้ท่ีท่ีต้องท าลายพืน้ท่ีป่า หรอืพืน้ท่ีคุ้มครองด้านส่ิงแวดล้อม  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งแสดงความมุ่งมัน่ในการไม่ด าเนินกจิกรรมของบรษิทั รวมไปถงึกจิกรรมของคู่คา้

ของตน ในบรเิวณใกลก้บัพืน้ทีม่รดกโลก และพืน้ทีคุ่ม้ครองประเภท IUCN Category I – IV รวมไปถงึ

การหลกีเลีย่งด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นการไม่ท าลายพืน้ทีป่า่ 

 

 

 



 
ฉบบัปรบัปรงุ วนัที ่14 กนัยายน 2564  

7. การจดัหาและองคค์วามรูด้้านการจดัหาอย่างยัง่ยืน 

7.1 การจดัหาอย่างยัง่ยืน  

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องส่งเสรมิและปฏบิตัิตามแนวคดิด้านความยัง่ยนือย่างต่อเนื่องทัง้ในการด าเนิน

ธุรกจิของตนและต่อคู่คา้ของตน (Non-tier 1 Supplier ของกลุ่มเอก็โก) กลุ่มเอก็โกสนับสนุนใหคู้่คา้ของ

กลุ่มเอก็โกมจีรรยาบรรณคู่ค้าของตน เพื่อแสดงให้เหน็ถึงความตัง้ใจและทศิทางในการบรหิารจดัการธุรกจิ

อย่างยัง่ยนื  

7.2 การฝึกอบรมและพฒันาความสามารถ 

 คู่ค้าของกลุ่มเอก็โกต้องจดัให้มกีารพฒันาความรู้ด้านความยัง่ยนืแก่พนักงานและคู่ค้าของตน (Non-tier 1 

Supplier ของกลุ่มเอก็โก) อย่างเหมาะสมและเพยีงพอ และใหพ้นักงานและคู่คา้ของตนปฏบิตัติาม เพื่อให้

เกดิความเขา้ใจและความร่วมมอืในการป้องกนัความเสีย่งอย่างยัง่ยนืและสอดคลอ้งกบัจรรยาบรรณคู่คา้ 

7.3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืน   

 คู่ค้าของกลุ่มเอ็กโกต้องติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และมีหลกัการ

ก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี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…่……………………………………………………………………………………………………... 




