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เอกสารการสอบราคา เลขที ่EB002/2564 

จ้างปรับปรุงท่อน้ำประปาในแนวดิ่ง ภายในอาคารเอ็กโก ระยะที่ 1 
 
1. วัตถุประสงค ์
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) (“ผู้ว่าจ้าง”) ประสงค์จะจ้างเหมาผู้รับจ้าง ให้ดำเนินการปรับปรุงท่อน้ำประปา
ภายในอาคารเอ็กโก ซึ่งตั้งอยู่เลขท่ี 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสอบราคา   
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการสอบราคา ให้เป็นตามข้อกำหนดในเอกสารนี้ และเอกสารแนบ ประกอบด้วย เงื่อนไข
ประกอบการจ้าง (TOR) งานจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดี (แนวดิ่ง) ภายในอาคาร ระยะที่ 1 เอกสารจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก และ
ฟอร์มหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของเอกสารการสอบราคานี้ 
 
เอ็กโกให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน ให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแล     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบ           
ที่เกี่ยวข้อง เอ็กโกจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการ
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงให้คู่ค้าพิจารณาเข้าเป็นแนวร่วมภาคีเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน  

 
2. กำหนดการจัดหา  
2.1  ผู้เสนอราคารับฟังการชี้แจงรายละเอียดในเอกสารการสอบราคา พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่ที่จะดำเนินงาน ในวันที่ 19 

มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมสายสัมพันธ์ ชั้น 9 อาคารเอ็กโก เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต          
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  

 
ผู้เสนอราคาสามารถสอบถามรายละเอียดด้านเทคนิคเพิ่มเติม ได้ที่ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคารเอ็กโก ตามรายละเอียด 
ดังนี ้

      คุณอมร เพิ่มสกุล 
      หมายเลขโทรศัพท์:     02-998-5270 
      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:  081-820-8001 
      อีเมล:           building.man@egco.com 
 
2.2  ผู้เสนอราคายื่นซองเทคนิค ซองราคา จรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก และเอกสารสำคัญของบริษัท ตามที่ระบุในข้อ 5. 

ภายในวันท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 15:00 น. ณ อาคารเอ็กโก 
 
      โดยเอกสารการสอบราคา จ่าหน้าซองถึง  
      คณะกรรมการจัดหางานจ้างปรับปรุงท่อน้ำประปาในแนวดิ่ง ภายในอาคารเอ็กโก ระยะที่ 1  
      บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) 
      เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
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2.3  ผู้เสนอราคานำเสนอรายละเอียดทางเทคนิค ขั้นตอนการดำเนินการ และแผนงาน ในวันท่ี 31 มีนาคม 2564 และวันที่      
1 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารเอ็กโก กำหนดให้นำเสนอไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยเอ็กโก
จะแจ้งวันและเวลาที่ชัดเจนให้แต่ละรายทราบหลังจากกำหนดการข้อ 2.2 เสร็จสิ้น  

 
ข้อกำหนดการเข้ามาประชุมในอาคารเอ็กโก: ผู้เสนอราคาและทีมงานที่เดินทางเข้ามาประชุมภายในอาคารเอ็กโก ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี ้
1. ผู้เสนอราคาแต่ละรายสามารถพาทีมงานเข้าร่วมการสอบราคาได้ครั้งละไม่เกิน 2 คน 
2. ผู้เสนอราคาและทีมงานทุกคนต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อใช้ในการสอบถามประวัติ และข้อมูลการเดินทางในช่วงระยะเวลา 14 วัน       

ที่ผ่านมา 
3. ผู้เสนอราคาและทีมงานทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้งก่อนเข้าอาคาร และต้องสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลา เมื่อทำการวัดอุณหภูมิแล้วไม่พบว่ามีไข้ จึงเข้าไปภายในอาคารได้ โดยสามารถเข้าพื้นที่ได้แค่บริเวณที่กำหนดเท่านั้น 
 
3. เง่ือนไขทั่วไป 
3.1  ผู้เสนอราคาต้องตรวจดูข้อกำหนด เง่ือนไข และรายละเอียดทั้งหมดของเอกสารนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
3.2  ผู้เสนอราคารับรองว่าอุปกรณ์ อะไหล่ วัสดุทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ ผลิตโดยบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงตามมาตรฐาน

เจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นที่ยอมรับในคุณภาพเป็นของแท้ตามตัวอย่างและรูปแบบที่นำมาเสนอ และถูกต้องตาม
ข้อกำหนดของเอกสารนี้  

3.3  ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร ในการทำงานตามข้อเสนอนี้         
ให้ครบถ้วน พร้อมทั้งดำเนินงานติดตั้ง ให้เอ็กโกสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ตามที่กำหนด โดยผู้เสนอราคาเป็น      
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  

3.4  การแปลความในเอกสารนี้ ในกรณีที่ผู้รับเอกสารสงสัยในความหมายอันแท้จริงส่วนใดส่วนหนึ่ง อาจขอให้เอ็กโก           
แปลความให้ได้ แต่จะผูกพันต่อเมื่อเอ็กโกได้ตอบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่าน้ัน 

 
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1  เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยก่อนวันยื่นซองไม่ต่ำกว่า 1 ปี  
4.2  มีทุนจดทะเบียนที่ได้รับชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท โดยมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์

ประกอบการตรงกับความต้องการของบริษัทในการเสนอราคา 
4.3  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือ

บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน 
4.4  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา          

อย่างเป็นธรรม 
4.5  ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ มีความชำนาญ และมีผลงานด้านงานร้ือถอนและติดต้ังอุปกรณ์ท่อน้ำประปาในอาคารสูง 

จำนวนอย่างน้อย 2 โครงการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาทต่อ 1 โครงการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี     
ก่อนวันยื่นเสนอราคา กับบริษัท หรือหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่เชื่อถือได้  พร้อมทั้งรายละเอียดรายช่ือ            
ผู้ที่สามารถให้บริการติดต่อสอบถาม และหมายเลขโทรศัพท์ 

4.6  ผู้เสนอราคาต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ ความเหมาะสม รวมทั้งมีจำนวนบุคลากรที่เพียงพอสำหรับการทำงานตามข้อเสนอ
นี้ เพื่อให้เอ็กโกสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของเอ็กโกทุกประการ และเป็นไปตาม
มาตรฐานเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือตามมาตรฐานทางวิศวกรรม   

4.7  ผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ สำหรับฝึกอบรมการใช้งานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับท่อ
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น้ำประปาภายในอาคาร ทั้งในเชิงหลักการและการปฏิบัติหน้างานจริง ให้แก่บุคลากรของเอ็กโก จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมง 
โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

 
5. เอกสารที่ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอ 
5.1  ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นๆ ในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา    

1 ชุด) และรูปแบบ Thumb Drive จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
  5.1.1  เอกสารด้านเทคนิค ประกอบด้วย 
      (1)  ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนงานแสดงระยะเวลาดำเนินงานตามขอบเขตงานท่ีกำหนด  
      (2)  เทคนิคและวิธีการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเสร็จสิ้นตามข้อกำหนดของเอ็กโก  
      (3)  วิธีการตัดต่อท่อน้ำในจุดต่างๆ และวิธีการจัดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
      (4)  แบบประเมินด้านความปลอดภัยในการทำงานและความเสี่ยงต่างๆ (Job Safety Analysis: JSA) 
      (5)  เปรียบเทียบรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ทั ้งหมดกับรายการตามขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ           

เป็นรายหัวข้อทุกหัวข้อ ถ้ามีรายละเอียดใดที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งแตกต่างจากรายละเอียดใน
เอกสารนี ้ต้องอธิบายพร้อมเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียให้ชัดเจน  

      (6)  หนงัสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานผลงานท่ีเคยดำเนินการ ตามข้อ 4.5  
      (7)  แคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติ (Specification) ของอุปกรณ์ต่างๆ ที่เสนอเข้ามาติดตั้ง ตามข้อกำหนดใน

ข้อเสนองานนี้ และรวมถึงรายละเอียดอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจจะไม่ได้ระบุในข้อเสนองานนี้ เพื่อให้การ
ทำงานของท่อและอุปกรณ์ประกอบระบบประปาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งแนบใบรับรองการผลิต
อุปกรณ์ตามที่กำหนดในเอกสารนี้ด้วย 

      (8)  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 
  5.1.2  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา ประกอบด้วย 
      (1)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งแสดงชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทน        

นิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเสนอราคา   
พร้อมท้ังมีการรับรองความถูกต้อง 

      (2)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร 
      (3)  สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  
      (4)  ต้นฉบับหนังสือมอบอำนาจที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันยื่นเสนอราคา ซึ่งปิดอากรแสตมป์ถูกต้อง        

ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้านที่ระบุภูมิลำเนา 

และสถานภาพบุคคลของกรรมการผู้มีอำนาจของผู้เสนอราคา หรือผู้รับมอบอำนาจของผู้เสนอราคา 
      (6)  เอกสารจรรยาบรรณคู่ค้าของเอ็กโก ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ    

ให้ลงนาม และประทับตราบริษัทฯ (ถ้ามี) 
 
โดยเอกสารตามข้อ 5.1 ให้ใส่รวมมาในซองที่ 1 พร้อม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า 
“ข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นๆ” 
 
5.2  ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่สอดคล้องกับการทำงานตามข้อเสนอนี้ แบบราคาจ้างเหมา      

โดยต้องแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ ระบบต่างๆ ทั้งชนิด ยี่ห้อ รุ่น และระบุแยกรายละเอียดปริมาณงาน        
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ค่าติดตั้ง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่ง ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามข้อเสนอนี้จนแล้วเสร็จ   
ให้ชัดเจน ครบถ้วน ทั้งราคาต่อหน่วย และราคารวมของแต่ละชนิด 

 
ถ้าผลลัพธ์ของราคาต่อหน่วยกับจำนวนสิ่งของที่เสนอมา ไม่ตรงกับจำนวนเงินรวม ผู้เสนอราคายอมให้เอ็กโก ถือเอาจำนวน
เงินท่ีต่ำกว่าเป็นราคาที่เสนอ และในกรณีที่มีการขูดลบ แต่งเติม หรือแก้ไขข้อความที่กรอกในใบเสนอราคา ผู้เสนอราคา
ต้องลงลายมือช่ือกำกับ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแห่งของข้อความที่เป็นแบบพิมพ์ของใบเสนอราคานั้น 
 
ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่แน่นอนตายตัว และไม่มีเงื่อนไข เป็นสกุลเงินไทย และมีกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 6 เดือน     
นับจากวันที่ในใบเสนอราคา 

 
ผู้เสนอราคาต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา และลงนามในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อม
ทั้งกำหนดยืนราคา เอกสารด้านราคาในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 2 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) และรูปแบบ 
Thumb Drive จำนวน 1 ชุด ต้องลงนามรับรอง โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือผู้รับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท 
(ถ้ามี)  

 
โดยเอกสารตามข้อ 5.2 ให้ใส่ในซองที่ 2 พร้อม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปิดผนึกให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองว่า “ข้อเสนอ   
ด้านราคา”   
 
** อน่ึง สำเนาเอกสารที่ผู้เสนอราคายื่นต่อเอ็กโก ผู้เสนอราคาจะต้องลงลายมือช่ือ และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น** 
 
6. เง่ือนไขการพิจารณา 
6.1  เมื่อระยะเวลาการจัดหาที่กำหนดในข้อ 2. สิ้นสุดลง เอ็กโกจะพิจารณาข้อเสนอทั้งหมด และจะแจ้งให้ผู้ เสนอราคา

ทราบผลโดยเร็วที่สุด หลังจากเปิดซองเสนอราคา 
6.2  เมื่อเอ็กโกได้เปิดซองเสนอราคาแล้ว ผู้เสนอราคาต้องไม่ถอนซองเสนอราคา และ/หรือต้องไม่ยกเลิกราคาของตน อีกทั้ง

ต้องยืนราคาตามที่ตนเสนอไว้ จนกว่าเอ็กโกจะทำสัญญาครบถ้วนตามความประสงค์แล้ว การที่เอ็กโกต่อรองราคา ตกลง
เรื่องอื่นในภายหลังการเสนอราคา ไม่มีผลให้ผู้เสนอราคาพ้นความผูกพันใดๆ ท่ีตนมีต่อบริษัท ตามใบเสนอราคานั้น 

6.3  ในกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื่นในการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายใดไม่ถูกต้อง หรือไม่บริบูรณ์ ให้อยู่ในวินิจฉัย
ของเอ็กโกที่จะรับการเสนอราคานั้นไว้พิจารณา หรือไม่ก็ได้ 

6.4  เมื่อเห็นเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการสอบราคา เอ็กโกมีสิทธิเรียกให้ผู้เสนอราคาส่งเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ 
เพิ่มเติมต่อเอ็กโกได้ภายในเวลาที่กำหนด 

6.5  ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก เอ็กโกจะถือเอาผู้เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไข และข้อกำหนดเป็นสำคัญ หากผู้เสนอราคา          
มีรายละเอียดไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขและข้อกำหนดในสาระสำคัญ เอ็กโกจะไม่พิจารณาใบเสนอราคา 

6.6  เอ ็กโกขอสงวนสิทธ ิ ์ท ี ่จะทำส ัญญากับผู ้ เสนอราคารายใดก็ได้ท ี ่ เห็นสมควร โดยไม่จำเป็นที ่ต ้องทำส ัญญากับ 
ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป ทั้งนี้ จะลดจำนวนรายการที่สอบราคา หรือยกเลิกการสอบราคาคราวนี้เสียก็ได้ โดยไม่ต้องช้ีแจง
เหตุผล และรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจมีขึ้นต่อผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 

 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนจัดซื้อและบริหารสัญญา ฝ่ายจัดซื้อและธุรการ บริษัท         
ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
หมายเลขโทรศัพท์ 02-998-5031, 02-998-5945 



เอกสารการสอบราคา เลขที่ EB002/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

5/10 

 

7. เง่ือนไขเฉพาะงาน 
ผู้ว่าจ้างได้กำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดของอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ รายละเอียดแบบงาน/ลักษณะเฉพาะ ข้อกำหนด      
การติดตั้ง ข้อกำหนดด้านเทคนิค และเงื่อนไขการจ้างอื่นๆ ที่ต้องการจัดหาเป็นไปตามเอกสารแนบ เงื่อนไขประกอบการจ้าง 
(TOR) งานจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดี (แนวดิ่ง) ภายในอาคาร ระยะที่ 1 
 
7.1  สถานที่ดำเนินงาน 

อาคารเอ็กโก บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 
 

7.2   การควบคุมงาน 
ฝ่ายบริหารอาคารเอ็กโก (JLL) เป็นผู้ควบคุมงาน โดยเป็นผู้ตรวจสอบและตรวจรับการทำงานเสนอต่อคณะกรรมการ   
ตรวจรับงานของผู้ว่าจ้าง 
 

7.3  ข้อกำหนดการจ้างงาน 
  เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการจ้าง (TOR) งานจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดี (แนวดิ่ง) ภายในอาคาร ระยะที่ 1 ข้อ 4. 
 
7.4  ระยะเวลาดำเนินงาน 
  7.4.1  ผู้รับจ้างต้องดำเนินการส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งจัดอบรม และส่งมอบเอกสารต่างๆ            

ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันท่ีฝ่ายบริหารอาคารเอ็กโก (JLL) แจ้งให้เริ่มเข้าดำเนินงาน 
  7.4.2  เวลาปฏิบัติงาน 
      (1) งานที่มีผลกระทบต่อผู้ใช้อาคาร เช่น งานที่มีเสียงดัง กีดขวางการใช้พื้นที่ งานที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง และ

การตัดต่อท่อน้ำประปา กำหนดให้ดำเนินการนอกเวลาทำการ คือ หลังเวลา 19 :00 - 02:00 น. ของ          
วันทำการ หรือ 08:00 - 02:00 น. ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดทำการของผู้ว่าจ้าง 

      (2) งานที่อยู่ในพื้นที่มิดชิด หรือสามารถปิดพื้นที่โดยส่งไม่ผลกระทบต่อการใช้อาคาร สามารถดำเนินการได้     
ทุกวัน ระหว่างเวลา 08:00 - 02:00 น. 

 
ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างจำเป็นต้องเข้าดำเนินการนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดข้างต้น ผู้รับจ้างต้องได้รับอนุญาตจาก      
ฝ่ายบริหารอาคารเอ็กโก (JLL) ก่อนเข้าดำเนินการทุกครั้ง 

 
7.5  การส่งมอบงาน 
  เป็นไปตามเงื่อนไขประกอบการจ้าง (TOR) งานจ้างเปลี่ยนท่อน้ำดี (แนวดิ่ง) ภายในอาคาร ระยะที่ 1 ข้อ 8. 
 
7.6  เง่ือนไขการชำระเงิน 

ผู้ว่าจ้างชำระเงินครั้งเดียว หลังจากผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดถูกต้อง ครบถ้วน ได้ติดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบ
และอุปกรณ์ทุกรายการ รวมถึงจัดอบรมการใช้งาน และส่งมอบเอกสารต่างๆ ท้ังหมดที่เกี่ยวข้องแล้ว  
 
หากผู้เสนอราคา/ผู้รับจ้างไม่เสนอเป็นเงื่อนไขอื่น ให้ยึดเง่ือนไขการชำระเงินตามวรรคข้างต้น 
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ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินให้ผู้รับจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้อง โดยแนบใบส่งมอบงาน 
เอกสารส่งมอบงาน และผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ของผู้ว่าจ้าง ตามข้อ 7.13 แล้ว 

 
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น    
ผู้ว่าจ้างรับผิดชอบในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าน้ัน 

 
7.7  ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และต้องรับ
ผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง หรือเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้างช่วง   
  
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำสัญญาประกันภัย ประกันคุ้มครองความเสียหายในการดำเนินการ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สินของอาคาร (โครงสร้าง ส่วนประกอบทั้งหมด และทรัพย์สินอื่นๆ ในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย) ในวงเงิน  
ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท และประกันภัยบุคคลที่ 3 ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท และชำระค่าเบี้ย
ประกันในการทำประกันภัย โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่มีชื่อเสียง และเชื่อถือได้ 
และส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือตรวจสอบในวันที่
ลงนามสัญญา 
 
ในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้น เพราะความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับวงเงิน
ความรับผิดชอบส่วนแรก (Deductible) ทั้งหมด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากค่าเบี้ยประกันในกรมธรรม์
ประกันภัยได้ ค่าความเสียหายส่วนแรกที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบนั้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงให้ไปเป็นตามที่ระบุไว้ใน
กรมธรรม์ประกันภัย และเมื่อผู้รับจ้างชำระค่าความเสียหายส่วนแรก และผู้รับประกันภัยได้ชดใช้ค่าเสียหายตามที่
กำหนดไว้ในกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างตกลงสละสิทธิเรียกร้องเฉพาะกรณีค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น      
แก่ผู้ว่าจ้าง ตัวแทนผู้ว่าจ้าง พนักงานของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ว่าจ้าง ตัวแทนผู้ว่าจ้าง พนักงานของผู้ว่าจ้าง    
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าความเสียหายใดๆ ต่อผู้รับจ้าง หรือต่อบุคคลภายนอกใดๆ อีกทั้งสิ้น   
 
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที ่ผ ู ้ร ับจ้างได้ทำขึ ้น นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู ้ว ่าจ้าง ในกรณีที่            
ความเสียหายเกิดขึ้นตามวรรคแรก และไม่ได้อยู่ในขอบเขตความรับผิดของการประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ตาม
วรรคสองผู้รับจ้างต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนสภาพดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิด
ของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครบถ้วนตามสัญญา ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างรับเพียง
การรับประกันผลงานตามสัญญา 
 

7.8  แบบรายการละเอียด และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ผู้รับจ้างต้องศึกษารูปแบบรายการ ตรวจสอบลักษณะ และสภาพของสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริเวณ
ใกล้เคียง ตลอดจนได้ทราบถึงข้อมูลและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น รวมทั้งได้รับคำชี้แจงจากผู้ว่าจ้างจนเป็นท่ี
เข้าใจแจ่มแจ้งทุกประการถึงหน้าท่ีทั้งปวงอันพึงต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ และถึงความประสงค์อันแท้จริงของผู้ว่าจ้าง 
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7.9  ความสะอาด 
ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทำงานแห่งการจ้างนี้ และเมื่องานแห่งการจ้างแล้วเสร็จก่อน
ส่งมอบงาน ต้องทำความสะอาดบริเวณอันเป็นที่ปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรยีบร้อย อีกทั้งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วใดๆ อันผู้ว่าจ้าง
ไม่ประสงค์จะให้เก็บไว้ ผู้รับจ้างต้องขนของออกให้พ้นบริเวณตามผู้ว่าจ้างต้องการ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
 

7.10 ค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ 
ถ้าผู้รับจ้างส่งมอบงาน หรือดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด โดยที่สาเหตุ     
ความล่าช้าเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการ ดังน้ี 

  7.10.1  กรณีส่งมอบงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อ 7.4.1 จะปรับผู้รับจ้างเป็นรายวัน โดยนับทุกวัน ไม่เว้น
วันหยุด ในอัตราวันละ 0.1% ของมูลค่าสัญญา นับแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จ  จนถึงวันที่งานแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ 

  7.10.2  ในช่วงดำเนินการตามสัญญา หากระบบน้ำประปามีปัญหา ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติในช่วงเวลาทำการของ
อาคารในทุกกรณี ซึ่งแบ่งเป็นต่อเหตุการณ์ ดังนี ้

       (1)  หลังจากการตัดเชื่อมระบบท่อน้ำของผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างไม่สามารถแก้ไขให้สามารถใช้น้ำได้
ตามปกติ ภายในเวลา 07:00 น. ของวันทำการ จะปรับผู้รับจ้างในอัตรา 3,500 บาทต่อครั้ง  

       (2)  ปรับต่อเนื่องเป็นรายวัน โดยนับทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ในอัตราวันละ 3,500 บาท จนกว่าผู้รับจ้างจะแก้ไข
เสร็จสิ้น และทำให้ระบบสามารถใช้น้ำได้ตามปกติ  

  7.10.3  ใช้สิทธิเลือกที่จะยึดเอาบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่างๆ ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำการจ้างนั้น 
โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นการชำระหนี้ 

  7.10.4  เรียกค่าเสียหายอื่นใดจากผู้รับจ้างจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า (ถ้ามี) 
  7.10.5  ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิในการ

ปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย 
 

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ และผู้ว่าจ้างต้องดำเนินการดว้ยตนเอง หรือให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท้ังหมด หากมีค่าปรับข้างต้น ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิหักค่าปรับจากเงินท่ีผู้รับจ้างพึงได้รับ 
และ/หรือหักจากหลักประกันตามข้อ 7.16 จนกว่าจะครบค่าปรับเต็มจำนวน อย่างไรก็ตาม ค่าปรับทั้งหมดของสัญญาจะ
ไม่เกิน 10% ของมูลค่าสัญญา ท้ังนี้ เว้นแต่เป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของ “ผู้รับจ้าง” จะไม่จำกัดวงเงินค่าปรับ 

 
7.11 การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่มีเหตุให้ผู้ว่าจ้างสามารถพิสูจน์ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดเวลาในสัญญา   
ก็ดี หรือล่วงเลยเวลาแล้วเสร็จในสัญญาไปแล้วก็ดี หรือสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้รับจ้างโดยตรง หรือผู้รับจ้าง
ทำผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน และมีอำนาจจ้างผู้อื่นทำงานแทน
ผู้รับจ้างได้  
 
ทั้งนี้ การทีผู่้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญานี้ก็ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดดังกล่าว  

 
7.12 ค่าเสียหายกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา 
  ถ้าผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยอมใหผู้้ว่าจ้างดำเนินการ ดังนี ้
  7.12.1  ปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.1% ของมูลค่าสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา 
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  7.12.2  ริบหรือบังคับหลักประกันการปฏิบตัิตามสัญญา (ถ้ามี) เสียทั้งหมด หรือบางส่วนแล้วแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
7.12.3  ยึดหน่วงค่าจ้างท่ีผู้ว่าจ้างยังคงค้างชำระแก่ผู้รับจ้าง 

  7.12.4  เรียกให้ผู้รับจ้างคืนค่าจ้างทีผู่้ว่าจ้างได้ชำระให้แก่ผู้รับจ้างในส่วนที่เกินจากผลงานทีผู่้ว่าจ้างยินยอมรับมอบงาน 
  7.12.5  ยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการต่อไปจนงานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และยอมชดใช้ค่าใช้จ่าย   

ทีเ่พิ่มขึ้นทั้งสิ้น 
  7.12.6  หักกลบลบหนี้ค่าปรับ ค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายอื่นใดที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกจากผู้รับจ้างได้ตามสัญญาจากค่าจ้าง    

ทีผู่้ว่าจ้างยังคงค้างชำระแก่ผู้รับจ้างได้ทันที หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  
  7.12.7  ใช้สิทธิที่จะเลือกยึดเอาบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น และสิ่งของต่างๆ ได้นำมาไว้ ณ สถานที่ทำการจ้างนั้น 

โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าวให้ตกเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นการชำระหนี้  
  7.12.8  เรียกค่าเสียหายอื่นใดอันพึงมีจากผู้รับจ้าง 
 
7.13 การตรวจรับมอบงาน  

ภายหลังที่ผู ้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างตามระยะที่ต้องส่งมอบงานแล้ว คณะกรรมการตรวจรับฯ จะตรวจรับ        
มอบงาน ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามรายการ รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ 
คณะกรรมการตรวจรับฯ จะทำการตรวจรับงาน เพื่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง  
 
การตรวจรับงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของงานที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการ
มาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับผลงานครบถ้วนทุกรายการจาก    
ผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ว่าจ้างทุกประการ 
 
ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นมิได้เป็นไปตามที่กล่าวในวรรคแรก ผู้รับจ้างต้องแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อให้   
ผู้ว่าจ้างทำการตรวจสอบใหม่ ถ้าผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าผู้รับจ้างทำการซ่อมแซม แก้ไขเพิ่มเติมได้ถูกต้อง ตามรายการ 
รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ และแบบแล้ว ให้ถือว่าวันท่ีได้รับแจ้งดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน 

 
7.14 การจ้างช่วงและการโอนสิทธิ 

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งจะไม่โอนสิทธิ และ
ผลประโยชน์ หรือสิทธิเรียกร้องใดๆ ตามการว่าจ้างนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนให้บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาต     
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน โดยผู้รับจ้างยังคงมีหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างในการที่จ้างช่วงไป
นั้นทุกประการ 

 
7.15 การรับประกันผลงานและความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 

ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงานการติดตั้งและอุปกรณ์ที่ติดตั้งทั้งหมด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
ระยะเวลาการรับประกันข้างต้น จะเริ่มนับจากวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งได้ทดสอบ       
การใช้งานระบบและอุปกรณ์ทุกรายการ และคณะกรรมการตรวจรับฯ ของผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้ว โดยที่ไม่มีรายการ
เสียหายใดๆ คงค้างอยู่ 
 
หากวัสดุ อุปกรณ์ และ/หรือระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งความชำรุดบกพร่อง 
หรือเสียหายนั้นเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง ติดตั้ง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา 



เอกสารการสอบราคา เลขที่ EB002/2564 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2564 

9/10 

 

หรือเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุใช้งาน ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ
อุปกรณ์ และ/หรือ ระบบต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องให้ใหม่ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นตลอดช่วง         
การรับประกันผลงาน ดังนี ้
(1) ดำเนินการตรวจสอบระบบ และ/หรืออุปกรณ์ที่เกิดความผิดปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้งจาก      

ผู้ว่าจ้าง 
(2)  ดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขระบบ และ/หรืออุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่ที่ได้เขา้มา

ทำการตรวจสอบอุปกรณ์แล้ว 
 
หากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแต่ละรายการข้างต้นได้ตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ว่าจ้างจะปรับผู้รับจ้าง โดย
นับทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ในอัตราวันละ 3,500 บาท นับตั้งแต่วันล่วงเลยกำหนดของแต่ละรายการ จนกว่าผู้รับจ้างจะเข้า
มาดำเนินการตามเง่ือนไขแต่ละรายการแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับหักจากหลักประกันผลงานท่ีนำมามอบ
ให้ผู้ว่าจ้างตามข้อ 7.17 และ/หรือจากผู้ว่าจ้างมีหนังสือแจ้งให้ชำระเงิน จนกว่าจะครบค่าปรับเต็มจำนวน หากพ้น
กำหนด ผู้รับจ้างต้องชำระดอกเบี้ยในอัตรา 15% ต่อปี ของเงินต้นค้างชำระดังกล่าว นับถัดจากวันครบกำหนดเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น 
 
ทั้งนี้ ค่าปรับทั้งหมดข้างต้นจะไม่เกิน 10% ของมูลค่าสัญญา เว้นแต่เป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงของ “ผู้รับจ้าง”          
จะไม่จำกัดวงเงินค่าปรับ 

 
7.16 หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา    

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวงเงินจำนวน 10% ของมูลค่าสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยผู้ว่าจ้าง
จะคืนหลักประกันสัญญาดังกล่าว โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื ่อได้รับมอบงานเรียบร้อยทั้งหมด ทุกรายการ และได้รับ
หลักประกันผลงานตามที่กำหนด  ในข้อ 7.17 แล้ว 

 
7.17 หลักประกันผลงานตามสัญญา 

ผู้รับจ้างตกลงรับประกันผลงานตามสัญญา ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อ 7.15 โดยต้องนำหลักประกันในวงเงินจำนวน 
10% ของมูลค่าสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันที่ส่งมอบงานทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และผ่านการตรวจรับจาก
คณะกรรมการตรวจรบัฯ แล้ว เพื่อเป็นการรับประกันผลของงาน และความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
ของผู้รับจ้าง โดยผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับประกันผลงาน และ   
ไม่มีรายการใดๆ ค้างดำเนินการอยู่  

 
หลักประกันตามความในข้อ 7.16 และข้อ 7.17 ต้องเป็นเช็คที่ธนาคารในประเทศเป็นผู้สั่งจ่าย (แคชเชียร์เช็ค) หรือ
หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนด 

 
กรณีหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือหลักประกันผลงาน มีมูลค่า หรือมีวงเงินรับประกันเหลือน้อยกว่า          
ที่กำหนดไว้ตามข้อ 7.16 และข้อ 7.17 ผู้รับจ้างตกลงจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมให้กับผู้ว่าจ้างจนครบถ้วนตามมูลค่า      
ที่กำหนดไว ้ 
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กรณีระยะเวลารับประกันของหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือหลักประกันผลงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ
สัญญาตามข้อ 7.16 และข้อ 7.17 ผู้รับจ้างตกลงดำเนินการเพื่อขยายระยะเวลารับประกันของหลักประกันเพิ่มเติมให้กับ
ผู้ว่าจ้างจนครอบคลุมตามเง่ือนไขของสัญญา 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 าเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ด ี

ต่อต้านและไม่ยอมรบัการทุจริตและคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ  รวมไปถึงการบบีบงัคบั และการให้สนิบน ไม่ว่าจะเป็น     

การด าเนินธุรกิจกับหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรือองค์กรสาธารณะอื่นๆ  รวมทัง้ต้องไม่เสนอจะให้ หรือให้
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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  

 คู่คา้ของกลุ่มเอก็โกตอ้งจดัใหม้วีธิกีารระบเุหตุฉุกเฉินต่างๆ 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…่……………………………………………………………………………………………………... 






