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เอกสารเชิญเสนอราคาและเง่ือนไขประกอบการจางท่ีปรึกษาออกแบบสถาปตยกรรม  

วิศวกรรมสำหรับแผนผังและอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบอัจฉริยะ โครงการนคิมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง 

 

1. วัตถุประสงค 

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) (“ผูวาจาง”) ประสงคจะจางที่ปรึกษา ดำเนินงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 

สถาปตยกรรม วิศวกรรมสำหรับแผนผังและอาคาร ระบบสาธารณูปโภค สิ ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนิคม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งระบบอัจฉริยะสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง (EGCO Rayong Industrial Estate) 

ซึ่งตั้งอยูที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ดวยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข

ในการเสนอราคา ใหเปนตามขอกำหนดในเอกสารนี้ และเอกสารแนบ ประกอบดวย ขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล (Letter of 

Confidentiality) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการจางที่ปรึกษา ออกแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรมสำหรับ

แผนผังและอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบอัจฉริยะ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง และเอกสารจรรยาบรรณคูคา

ของเอ็กโก ซึ่งเปนสวนประกอบของขอกำหนดการเสนอราคานี้ 

 

เอ็กโกใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส ปราศจากการทุจริต คอรรัปชั่น ใหความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแล     

อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนด และกฎระเบียบที่เก่ียวของ 

เอ็กโกจะดำเนินการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม โปรงใส และสนับสนุนคูคาที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคลองกับหลักการดังกลาวขางตน 

รวมถึงใหคูคาพิจารณาเขาเปนแนวรวมภาคีเครือขายในการตอตานทุจรติและคอรรัปชั่น  

 

2. กำหนดการจัดหา  

2.1  ผูประสงคจะเสนอราคาใหยืนยันการเขาเสนอราคาพรอมรับทราบขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล โดยใหลงนามรับทราบ

ขอตกลงการไมเปดเผยขอมูล ส งกลับมาย ังเอ ็กโก ภายในวันที ่  5 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. ทางอีเมล 

litapat.sit@egco.com pongsapat.the@egco.com และ kuthan.kan@egco.com พรอมกับระบุรายละเอียด ดังนี้ 

  2.1.1 อีเมลที่ตองการใหจัดสงลิงคสำหรับดาวนโหลดเอกสารแนบทายของเอกสารเชิญเสนอราคา 

  2.1.2 รายชื่อและจำนวนผูเขารวมรับฟงการชี้แจงรายละเอียดในเอกสารเชิญเสนอราคา และเขาเยี่ยมชมสถานที่โครงการ 

(กำหนดจำนวนผูเขาเสนอราคารายละไมเกิน 3 ทาน) 

 

2.2  เอ็กโกจัดสงลิงคสำหรับดาวนโหลดเอกสารแนบทายของเอกสารเชิญเสนอราคาใหแกผูที่ลงนามรับทราบขอตกลงการไม

เปดเผยขอมูล หลังจากกำหนดการขอ 2.1 เสร็จสิ้น 

 

2.3  ผูเสนอราคารับฟงการช้ีแจงรายละเอียดในเอกสารเชญิเสนอราคา ขอมูลโครงการ พรอมทั้งเขาเย่ียมชมสถานที่โครงการ ใน

วันที่ 8 เมษายน 2564 ตั้งแตเวลา 10:00 – 12:30 น. ณ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ซึ่งตั้งอยูที่เทศบาลเมือง

มาบตาพุด ตำบลหวยโปง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  

 

2.4  ผ ู  เ ส น อ ร า ค า ย ื ่ น ค ำ ถ า ม  ภ า ย ใ น ว ั น ท ี ่  1 6  เ ม ษ า ย น  2 5 6 4  ท า ง อ ี เ ม ล  pongsapat.the@egco.com 

supitchaya.phy@egco.com และ pimporn.poo@egco.com  

 

2.5  เอ็กโกชี้แจงคำตอบจากคำถามของผูเสนอราคาทั้งหมด ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 ทางอีเมล  
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2.6  ผู เสนอราคายื่นขอเสนอ (Proposal Submission) ประกอบดวย ซองเทคนิค ซองราคา จรรยาบรรณคูคาของเอ็กโก 

และเอกสารสำคัญของบริษัท ตามที่ระบุในขอ 5. ของเอกสารเชิญเสนอราคานี้ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 

15:00 น. 

โดยจาหนาซองเอกสาร ถึง  

คณะกรรมการจัดหางานจางที ่ปรึกษาออกแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรมสำหรับแผนผังและอาคาร ระบบ

สาธารณูปโภค ระบบอัจฉริยะ โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง 

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 

เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดรัีงสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรงุเทพมหานคร 10210  

2.7 ผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาดานเทคนิคเขานำเสนองานและตอบขอซักถาม ณ อาคารเอ็กโก กำหนดใหนำเสนอรายละ 

ไมเกิน 1 ชั่วโมง โดยเอ็กโกจะแจงวันและเวลาที่ชัดเจนใหแตละรายทราบหลังจากกำหนดการขอ 2.6 เสร็จสิ้น 

2.8 เอ็กโกประกาศผลการคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาทางอีเมล หลังจากที่ผูเสนอราคาที่ผานการพิจารณาดานเทคนิคเขา

นำเสนองานและตอบขอซักถามเรียบรอยแลวทุกราย  

3. เง่ือนไขทั่วไป

3.1 ผูเสนอราคาตองตรวจดูขอกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดทั้งหมดของเอกสารนี้อยางละเอียดถี่ถวน 

3.2 ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบในการดำเนินงานใหครบถวน ถูกตองตามแบบและขอกำหนดของเอ็กโก  

3.3 การแปลความในเอกสารนี ้ ในกรณีที่ผู รับเอกสารสงสัยในความหมายอันแทจริงสวนใดสวนหนึ่ง อาจขอใหเอ็กโก 

แปลความใหได แตจะผูกพันตอเมื่อเอ็กโกไดตอบเปนลายลักษณอักษรแลวเทานั้น 

4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

4.1 ตองเปนผูที่มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

4.2 เปนนิติบุคคลรายเดียว หรือกลุมนิติบุคคล ซึ่งกลุมนิติบุคคลนั้น ทุกรายตองตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนด 

โดยผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคาตองแสดงหลักฐานพรอมการยื่นขอเสนอนี้ และกลุมนิติบุคคลนั้นสามารถ 

ใชผลงานของผูเขารวมเปนผลงานรวมที่ย่ืนเสนอได ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

4.2.1   ผูเขารวมคาทุกรายตองมีขอตกลงระหวางกันเปนลายลักษณอักษร (Letter of Agreement) และลงนามรวมกัน

เพื่อใหมีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยระบุวัตถุประสงคของการรวมงาน พรอมรายชื่อนิติบุคคลที่เขารวมกลุม 

ทุกราย และตองแตงตั้งผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก (Leader) ในการเขาเสนอราคา ทั้งนี้ 

ตองแสดงหลักฐานการมอบอำนาจ (Power of Attorney) ซึ่งลงนาม โดยผูมีอำนาจผูกพันทางกฎหมายของ

ผูเขารวมคาทุกราย มาพรอมกับการย่ืนขอเสนอ 

4.2.2   ผูเขารวมคาทุกรายตองรับผิดชอบรวมกันและแทนกัน (Jointly and Severally) ในการปฏิบัติตามขอกำหนด

ของสัญญาจาง 

4.3 ตองไมเปนบุคคลลมละลาย ไมอยูระหวางเลิกกิจการ และตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ 

หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน 

4.4 ตองไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 

อยางเปนธรรม 

4.5 ไมเปนผูที่เอ็กโกบอกเลิกสัญญาจาง โดยเหตุแหงการบอกเลิกสัญญาจาง เกิดจากความผิด หรือความบกพรองของที่ปรกึษา 

4.6 ผูเสนอราคาตองมีประสบการณ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานในลักษณะที่เกี่ยวของ/คลายคลึงกับการทำงานตามขอเสนอนี้ 
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จำนวนอยางนอย 2 โครงการ โดยมีมูลคางานออกแบบไมต่ำกวา 5 ลานบาท ตอ 1 โครงการ ภายในระยะเวลาไมเกิน 10 ป กอน

วันยื่นเสนอราคา กับบริษัท หรือหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที ่เชื ่อถือได พรอมทั้งรายละเอียดรายชื่อ ผูที ่สามารถ

ใหบริการติดตอสอบถาม พรอมหมายเลขโทรศพัท 

4.7  ผูเสนอราคาตองมีประสบการณตรง มีความรู ความสามารถ และมีจำนวนบุคลากรที่เหมาะสมกับการทำงานตามขอเสนอน้ี 

ทั้งน้ี ตองแสดงประวัติการทำงานและคุณสมบัติของบุคลากรในวันที่ย่ืนเสนอราคา ประกอบดวย 

  -  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประเภทนิติบุคคลจากสภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก 

  -  โครงสรางผังการบริหารโครงการ (Organization Chart)  

  -  สรุปประวัติการทำงานของทีมงานหลัก เชน ผูจัดการโครงการ ผูเชี ่ยวชาญดานการวางผังโครงการ สถาปนิก            

ภูมิสถาปนิก วิศวกรที่เชี่ยวชาญในแตละสาขา เชน วิศวกรโครงสราง วิศวกรโยธา วิศวกรสำรวจ วิศวกรไฟฟากำลัง 

วิศวกรไฟฟาสื ่อสาร หรือผู เชี ่ยวชาญดาน ICT วิศวกรเครื ่องกล วิศวกรสุขาภิบาล หรือวิศวกรสิ่งแวดลอม และ 

ผูเชี่ยวชาญดานการประเมินราคา เปนตน พรอมรายละเอียดและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรและรับรอง

สำเนาถูกตองโดยบุคลากรน้ัน ๆ  โดยรายชื่อทีมงานทุกคนที่ผูเสนอราคาเสนอ ถือวาทุกคนพรอมตอการทำงานโครงการ

นี้ และไมมีสทิธิ์เปลี่ยนตัวบุคลากรในระหวางการทำงาน เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากเอ็กโก 

 

  นอกจากนี้ เอ็กโกขอสงวนสิทธิ์ในการขอเปลี่ยนบุคลากรที่ไมมีความรู ประสบการณ และความสามารถที่เพียงพอ 

 

5. เอกสารที่ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอ 

5.1  ซองท่ี 1 ขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่นๆ ในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 3 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด) 

และรปูแบบ Thumb Drive จำนวน 1 ชุด ประกอบดวย 

  5.1.1  เอกสารดานเทคนิค ประกอบดวย 

      (1)  ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนงาน และระยะเวลาการทำงานตามขอบเขตงานที่กำหนด 

      (2)  เทคนิคและวิธีการดำเนนิงาน เพื่อใหการดำเนินงานเสรจ็สิ้นตามขอกำหนดของเอ็กโก 

      (3)  เอกสารการออกแบบแนวความคดิ (Conceptual Design) แสดงความเขาใจในงาน และแนวความคิดในการ

ออกแบบ และวิธีการดำเนินการใหเปนนิคมอุตสาหกรรม ตามเกณฑการสงเสริมนิคมอัจฉริยะ 

      (4)  รางทัศนียภาพ (Draft Perspective หรือ Render) ในสวนของทางเขาโครงการ พื้นที่โดยรวม (Overview) 

และอาคาร A ที่จะปรับปรุง ตามที่ระบุไวในเอกสารแนบ 9 อาคารที่จะปรับปรุง 

      (5)  แผนการพัฒนาโครงการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาพื้นที่ของเอ็กโก ตามเอกสารแนบ: ขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference) ขอ 6.9  

      (6)  หนังสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานผลงานที่เคยดำเนินการ ตามขอ 4.6 

      (7)  ประวัติการทำงานและคณุสมบัติของบุคลากร ตามขอ 4.7 

      (8)  งานออกแบบที่แนะนำใหเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ (ถามี) 

      (9)  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี) 

 

  5.1.2  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา ประกอบดวย 

      (1)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ ่งแสดงชื ่อผูมีอำนาจกระทำการแทน        

นิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นเสนอราคา   

พรอมทั้งมีการรับรองความถูกตอง 

      (2)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร 

      (3)  สำเนาหนังสือบรคิณหสนธิ  

      (4)  ตนฉบับหนังสือมอบอำนาจที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื ่นเสนอราคา ซึ่งปดอากรแสตมปถูกตองตาม

กฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอำนาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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      (5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งทางราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ และสำเนาทะเบียนบานที่ระบุภูมิลำเนา 

และสถานภาพบุคคลของกรรมการผูมอีำนาจของผูเสนอราคา หรือผูรับมอบอำนาจของผูเสนอราคา 

      (6)  เอกสารจรรยาบรรณคูคาของเอ็กโก ลงนามโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูที ่ไดรับมอบอำนาจให      

ลงนาม และประทับตราบริษัทฯ (ถามี) 

 

โดยเอกสารตามขอ 5.1 ใหใสรวมมาในซองที่ 1 พรอม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปดผนึกใหเรียบรอย จาหนาซองวา 

“ขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่นๆ” 

 

5.2  ซองที่ 2 ขอเสนอดานราคา ผูเสนอราคาตองเสนอราคาที่สอดคลองกับการทำงานตามขอเสนอนี้ แบบราคาจางเหมา โดยตอง

แสดงใหเห็นถึงราคางาน/รายการใหชัดเจน ครบถวน รวมทั้งปริมาณงาน จำแนกตามขั้นตอนการทำงาน รวมถึงแสดงคาบุคลากร 

คาดำเนินการ คาเดินทาง และคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานจนกวากระบวนการตามขอเสนอนี้จะแลวเสร็จ 

ครบถวน  

 

  หากผูเสนอราคาเสนองานออกแบบที่แนะนำใหเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ ตองเสนอราคาออกแบบสวนเพิ่มนั้นดวย พรอมทั้ง

ขอเสนองานควบคุมการกอสรางและราคา 

 

ถาผลลัพธของราคาตอหนวยกับจำนวนสิ่งของที่เสนอมา ไมตรงกับจำนวนเงินรวม ผูเสนอราคายอมใหเอ็กโก ถือเอาจำนวนเงินที่

ต่ำกวาเปนราคาที่เสนอ และในกรณีที่มีการขูดลบ แตงเติม หรือแกไขขอความที่กรอกในใบเสนอราคา ผูเสนอราคาตอง        

ลงลายมือช่ือกำกับ และประทับตรา (ถามี) ทุกแหงของขอความที่เปนแบบพิมพของใบเสนอราคานั้น 

 

ราคาที่เสนอตองเปนราคาที่แนนอนตายตัว และไมมีเงื่อนไข เปนสกุลเงินไทย และมีกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 6 เดือน นับจาก

วันที่ในใบเสนอราคา 

 

ผูเสนอราคาตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา และลงนามในใบเสนอราคาใหถูกตอง ครบถวน พรอมทั้ง

กำหนดยืนราคา เอกสารดานราคาในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 3 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด) และรูปแบบ Thumb 

Drive จำนวน 1 ชุด ตองลงนามรับรอง โดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูรับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถามี)  

 

โดยเอกสารตามขอ 5.2 ใหใสในซองที่ 2 พรอม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปดผนึกใหเรียบรอย จาหนาซองวา “ขอเสนอ   

ดานราคา”   

 

** อน่ึง สำเนาเอกสารที่ผูเสนอราคายื่นตอเอ็กโก ผูเสนอราคาจะตองลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถามี) ทุกแผน** 

 

6. เง่ือนไขการพิจารณา 

6.1  เมื่อระยะเวลาการจัดหาที่กำหนดในขอ 2. สิ้นสุดลง เอ็กโกจะพิจารณาขอเสนอทั้งหมด และจะแจงใหผูเสนอราคาทราบผล

โดยเร็วที่สุด หลังจากเปดซองเสนอราคา 

6.2  เมื่อเอ็กโกไดเปดซองเสนอราคาแลว ผูเสนอราคาตองไมถอนซองเสนอราคา และ/หรือตองไมยกเลิกราคาของตน อีกทั้งตองยืน

ราคาตามที่ตนเสนอไว จนกวาเอ็กโกจะทำสัญญาครบถวนตามความประสงคแลว การที่เอ็กโกตอรองราคา ตกลงเรื่องอื่นใน

ภายหลังการเสนอราคา ไมมีผลใหผูเสนอราคาพนความผูกพันใดๆ ที่ตนมีตอบริษัท ตามใบเสนอราคานั้น 

6.3  ในกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานที่ย่ืนในการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใดไมถูกตอง หรอืไมบริบูรณ ใหอยูในวินิจฉัยของเอ็กโก

ที่จะรับการเสนอราคาน้ันไวพิจารณา หรือไมก็ได 
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6.4  เมื่อเห็นเปนการจำเปนเพื่อประโยชนแหงการสอบราคา เอ็กโกมีสิทธิเรียกใหผูเสนอราคาสงเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติม

ตอเอ็กโกไดภายในเวลาที่กำหนด 

6.5  ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก เอ็กโกจะถือเอาผูเสนอราคาถูกตองตามเงื่อนไข และขอกำหนดเปนสำคัญ หากผูเสนอราคา  

มีรายละเอียดไมถูกตองตามเงื่อนไขและขอกำหนดในสาระสำคญั เอ็กโกจะไมพิจารณาใบเสนอราคา 

6.6  เอ ็กโกขอสงวนส ิทธ ิ ์ท ี ่จะทำส ัญญากับผ ู  เสนอราคารายใดก ็ได ท ี ่ เห ็นสมควร โดยไม จำเป นท ี ่ต องทำส ัญญากับ 

ผูที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป ทั้งน้ี จะลดจำนวนรายการที่สอบราคา หรือยกเลิกการสอบราคาคราวนี้เสียก็ได โดยไมตองชี้แจง

เหตุผล และรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจมีขึ้นตอผูเสนอราคาทั้งสิ้น 

ผู ประสงคจะเสนอราคาติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมไดที ่ ส วนจัดซื ้อและบริหารสัญญา ฝายจัดซื ้อและธุรการ 

บริษัท ผลติไฟฟา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 222 อาคารเอ็กโก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

หมายเลขโทรศพัท 02-998-5031, 02-998-5945 

7. เง่ือนไขเฉพาะงาน

ผูวาจางไดกำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน และเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามเอกสารแนบ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)

โครงการจางที่ปรึกษา ออกแบบสถาปตยกรรม วิศวกรรมสำหรับแผนผังและอาคาร ระบบสาธารณูปโภค ระบบอัจฉริยะ โครงการ

นคิมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง

7.1  สถานท่ีดำเนินงาน 

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) เลขที ่ 222 อาคารเอ ็กโก ถนนวิภาวดีร ังสิต แขวงทุ งสองหอง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร และ/หรือพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง ซ่ึงตั้งอยูที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตำบลหวยโปง 

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และ/หรือสถานที่อ่ืนตามที่ผูวาจางแจงเปนคร้ังคราว 

7.2  ระยะเวลาดำเนินงานและการสงมอบงาน 

ที่ปรึกษาตองเริ่มดำเนินงานและทำงานจนกวางานตามขอบเขตงานของผูวาจางแลวเสร็จสมบูรณ พรอมทั้งสงมอบเอกสาร 

ตางๆ ที่เกี่ยวของภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มสัญญา โดยกำหนดใหที่ปรึกษาตองสงมอบงานในแตละระยะ ตามที่

กำหนดในเอกสารแนบ: ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ขอ 8.2 

ทั้งน้ี การสงมอบงานในแตละระยะอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยูกับการอนมุัตขิองผูวาจาง แตอยางไรก็ตาม 

งานทั้งหมดตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาของสัญญา 

7.3  เงื่อนไขการชำระเงิน 

ผูวาจางจะชำระเงินใหที่ปรึกษา โดยแบงออกเปน 5 งวด หลังจากที่ปรึกษาสงมอบงาน ดังนี้ 

งวดที่ 1: จำนวน 20% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงาน Conceptual Design Drawings แลวเสร็จ 

งวดที่ 2: จำนวน 20% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงาน ดังน้ี 

- รางแบบรายละเอียด (Draft Final Design Drawings)

- ระบบสาธารณูปโภค

- รางทัศนียภาพ (Draft Perspective หรือ Render) ในสวนของทางเขาอาคารที่ปรับปรุง และพื้นที่โดยรวม

- รางรายการปริมาณงาน และราคากลางคากอสรางของโครงการ (Draft BOQ)

- รางเอกสารประกวดราคา (Draft Tender Documents) เพ่ือเอ็กโกใชจัดหาผูรับเหมา

งวดที่ 3: จำนวน 40% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบงาน ดังน้ี 

- แบบรายละเอียด (Final Design Drawings) ระบบสาธารณูปโภคฉบับสมบูรณ
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   -  ทัศนียภาพ (Perspective หรือ Render) ในสวนของทางเขา อาคารที่ปรับปรุง และพื้นที่โดยรวม และจัดทำเปน      

วิดทีัศน (Video) ในการทำเปนเอกสารบรรยาย (Presentation)    

   -  รายการปริมาณงาน และราคากลางคากอสรางของโครงการ (BOQ) 

   -  เอกสารประกวดราคา (Tender Documents) เพื่อเอ็กโกใชจัดหาผูรับเหมา 

   -  ขอกำหนดทางเทคนิค (Technical Specification) 

   -  รายงานการคำนวณ 

  -  เอกสารแบบที่ตองดำเนินการสง กนอ. ตามเอกสารแนบ: ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ขอ 6.4 

   -  ไฟลเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของ บันทึกใน USB Drive 

  งวดที่ 4: จำนวน 10% ของมูลคาสัญญา หลังจากไดรับอนุมัติจาก กนอ. 

  งวดที่ 5: จำนวน 10% ของมูลคาสัญญา หลังจากสงมอบรายงานผลการคัดเลือกผูรับเหมา 

 

โดยผูวาจางจะชำระเงินในแตละงวดใหที่ปรึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงหนี้ที่ถูกตอง โดยแนบใบสงมอบงาน 

เอกสารสงมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับฯ ไดตรวจรับมอบงานตามขอ 7.7 แลว 

 

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาตองเปนผูรับผิดชอบในสวนของอากร ภาษีหัก ณ ที่จาย และคาธรรมเนียมอื่นๆ (ถามี) ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น    

ผูวาจางรับผิดชอบในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มเทานั้น 

 

7.4  แบบรายการละเอียด และวัสดุอุปกรณตางๆ  

ที่ปรึกษาตองศึกษารูปแบบรายการ ตรวจสอบลักษณะ และสภาพของสถานที่ที่จะทำการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริเวณใกลเคียง 

ตลอดจนไดทราบถึงขอมูลและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งสิ้น รวมทั้งไดรับคำชี้แจงจากผูวาจางจนเปนที่เขาใจแจมแจง

ทุกประการถึงหนาที่ทั้งปวงอันพึงตองปฏิบัติตามสัญญานี้ และถึงความประสงคอันแทจริงของผูวาจาง 

 

7.5  การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่มีเหตุใหผูวาจางสามารถพิสูจนวา ที่ปรึกษาไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในกำหนดเวลาในสัญญาก็ดี 

หรือลวงเลยเวลาแลวเสร็จในสัญญาไปแลวก็ดี หรือสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของที่ปรึกษาโดยตรง หรือที่ปรึกษาทำผิด

สัญญาขอหน่ึงขอใด ใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาน้ีไดทั้งหมดหรือบางสวน และมีอำนาจจางผูอื่นทำงานแทนที่ปรึกษาได  

 

ทั้งน้ี การที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญานี้ก็ไมเปนเหตุใหที่ปรึกษาพนจากความรับผิดดังกลาว  

 

7.6  คาเสียหายกรณีผูวาจางบอกเลิกสัญญา 

  ถาผูวาจางบอกเลิกสัญญา ที่ปรึกษายอมใหผูวาจางดำเนินการ ดังน้ี  

  7.6.1  ปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 0.1% ของมูลคาสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา 

  7.6.2  ริบหรือบังคับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ถามี) เสียทั้งหมด หรือบางสวนแลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร  

  7.6.3  ยึดหนวงคาจางที่ผูวาจางยังคงคางชำระแกที่ปรึกษา 

  7.6.4  เรียกใหที่ปรึกษาคืนคาจางที่ผูวาจางไดชำระใหแกที่ปรึกษาในสวนที่เกินจากผลงานที่ผูวาจางยินยอมรับมอบงาน 

  7.6.5  ยินยอมใหผูวาจางดำเนินการเอง หรือจางบุคคลอื่นทำการตอไปจนงานแลวเสร็จบริบูรณ และยอมชดใชคาใชจายที่เพิ่มขึ้น

ทั้งสิ้น 

  7.6.6   หักกลบลบหน้ีคาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายอ่ืนใดที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกจากที่ปรึกษาไดตามสัญญาจากคาจางที่ผูวาจาง

ยังคงคางชำระแกที่ปรึกษาไดทันที หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  

  7.6.7   ใชสิทธิที ่จะเลือกยึดเอาบรรดางานที่ที ่ปรึกษาไดทำขึ้น และสิ ่งของตางๆ ไดนำมาไว ณ สถานที่ทำการจางนั้น 

โดยเฉพาะเพื่องานจางดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูวาจาง เพื่อเปนการชำระหนี้  
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7.6.8  เรียกคาเสียหายอื่นใดอันพึงมีจากที่ปรึกษา 

7.7  การตรวจรับมอบงาน 

ภายหลังที่ผูวาจางไดรับมอบงานจากที่ปรึกษาตามระยะที่ตองสงมอบงานแลว คณะกรรมการตรวจรับฯ จะตรวจรับมอบงาน 

ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามรายการ รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ คณะกรรมการ 

ตรวจรับฯ จะทำการตรวจรับงาน เพื่อการจายเงินใหแกที่ปรึกษา  

การตรวจรบังานเชนน้ี มิไดทำใหที่ปรึกษาหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของงานที่ที่ปรึกษาไดดำเนินการมาแลว 

การสงมอบงานที่จะถือวาถูกตอง ครบถวนตามสัญญา ก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับผลงานครบถวนทุกรายการจากที่ปรึกษา และ

สามารถใชงานไดตามความตองการของผูวาจางทุกประการ 

ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นมิไดเปนไปตามที่กลาวในวรรคแรก ที่ปรึกษาตองแกไขใหถูกตอง และแจงใหผูวาจางทราบ เพื่อให 

ผูวาจางทำการตรวจสอบใหม ถาผลการตรวจสอบ ปรากฏวาที่ปรึกษาทำการซอมแซม แกไขเพิ่มเติมไดถูกตอง ตามรายการ 

รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ และแบบแลว ใหถือวาวันที่ไดรบัแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 

7.8  ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร และสิทธิ์ตามทรัพยสินทางปญญา 

ผลงานทั้งหมดที่ที่ปรึกษาไดดำเนินการและจัดทำขึ้นใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง โดยผูวาจางไมตองชำระคาใชจายใดๆ 

เพิ่มเติม และเมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง ที่ปรกึษาอาจเก็บสำเนาไวกับตนเองได แตตองไมนำขอความในเอกสารนั้น ไปใชในกิจการ

อื่นที่ไมเกี่ยวของกับงาน โดยไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจาง และตองสงคืนขอมูลที่เกี่ยวของที่ไดรบั

จากผูวาจางทั้งสิ้น  

ในกรณทีี่บุคคลภายนอกกลาวอาง หรือใชสทิธิเรยีกรอง ฟองรองใดๆ วามีการละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิใดๆ เก่ียวกับผลงานที่

จัดทำขึ้นนี้ ที่ปรึกษาตองดำเนินการทั้งปวง เพื่อใหการกลาวอาง หรือการเรียกรอง ฟองรองดังกลาวระงับสิ้นไปโดยเร็ว 

รวมทั้งตองรวมในการตอสูคดีรับผิดชอบคาใชจาย และความเสียหายอันเนื่องจากการกลาวอาง หรือใชสทิธิ์เรียกรอง ฟองรอง

ดังกลาวใหแกผูวาจางดวย 

7.9  การจางชวงและการโอนสิทธิ 

ที่ปรึกษาสัญญาวาจะไมนำงานสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดไปใหผูอื่นรับจางชวงอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งจะไมโอนสิทธิ และ

ผลประโยชน หรือสิทธิเรียกรองใดๆ ตามการวาจางนี้ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนใหบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน  

ลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูวาจางกอน โดยที่ปรึกษายังคงมีหนาที่ และความรับผิดชอบตอผูวาจางในการที่จางชวงไปนั้น  

ทุกประการ 

7.10 การไมเปดเผยขอมูล 

ผูเสนอราคา/ที่ปรึกษาตกลงยินยอมวาจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ เกี่ยวกับการเสนอราคา/สัญญาจาง และ/หรือขอมูลใดๆ ที่ไดรับ

จากเอ็กโก/ผูวาจาง เนื่องจากการดำเนินงานที่วาจางใหแกบุคคลภายนอกทราบ เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษร

ลวงหนาจากเอ็กโก/ผูวาจาง 

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



 

 

 

เอกสารแนบ 1 

Letter of Confidentiality 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type text here



Page 1 of 3 

 

 

LETTER OF CONFIDENTIALITY  

 

Dear Sir/Madam, 

 

Reference is made for the design of EGCO Rayong Industrial Estate of Electricity Generating Public 
Company Limited located at Rayong, Thailand (the “Service”) that Electricity Generating Public 
Company Limited (the “Company”) may, from time to time whether present or future, explore, 
collaborate or potentially engage us to provide the Service. It is necessary for the Company to disclose 
to us the Confidential Information (as defined below) and we agree and undertake that such Confidential 
Information shall be kept in strictest confidence. 

For the Service of this Letter, we agree that “Confidential Information” shall mean any information 
whether in written or electronic forms or any other tangible form disclosed by the Company to us, to 
which we may have access or of which we may have knowledge in the course of the Service, including, 
but not limited to: 

(i) any marketing strategies, plans, financial information, or projections, operations, sales estimates, 
business plans and performance results relating to the past, present or future business activities 
of such party, its affiliates, subsidiaries and affiliated companies;  

(ii) plans for products or services, and customer, tenant or supplier lists and information;  

(iii) any technical information, invention, design, drawing, process, procedure, formula, improvement, 
technology or method;  

(iv) any concepts, reports, data, know-how, works-in-progress, designs, development tools, 
specifications, computer software, source code, object code, flow charts, databases, inventions, 
information and trade secrets;  

(v) any land, warehouse or factory details; and 

(vi) any other information that should reasonably be recognized as confidential information of the 
Company. 

Failure to include a confidentiality notice, or similar legend, on any materials or information disclosed to 
us shall not give rise to an inference that the information disclosed is not confidential. We acknowledge 
that the Confidential Information is proprietary to the Company, has been developed and obtained 
through great efforts by the Company and that the Company regards all its Confidential Information as 
trade secrets. 

Notwithstanding the foregoing, the term “Confidential Information” does not include any information 
which we can show: (a) is now or subsequently becomes legally and publicly available without breach 
of this Letter by the us (b) was rightfully in our possession without any obligation of confidentiality prior 
to receiving it from the Company, (c) is disclosed by us with the Company’s prior written approval, or (d) 
is disclosed pursuant to an order of a court or governmental agency as so required by such order, 
provided that we shall promptly notify the Company of such order and afford the Company the 
opportunity to seek appropriate protective order relating to such disclosure.  

As used in this Letter, the term “Representatives” means as to any person, such person’s affiliates and 
its or its affiliates’ directors, officers, employees, agents, advisors, including, without limitation, financial 
advisors, counsel and accountants.  

In consideration of the Company agreeing to provide us with the Confidential Information, we hereby 
agree to the Company as follows:  

1. Non-disclosure:  We shall hold and treat all Confidential Information ourselves and our 
Representatives in confidence and will not commercially use or disclose any Confidential 
Information or any materials derived there from to any other person or entity other than persons 
in the direct employment of us who have a need to have access to and knowledge of the 
Confidential Information solely for the Service authorized above without prior consent of the 
Company, in whole or in part. We may disclose Confidential Information to consultants only if the 
consultant has executed a Non-Disclosure Agreement with us that contains terms and conditions 
that are no less restrictive than this Letter. We shall take appropriate measures by instruction and 
written agreement prior to disclosure to our Representatives to assure against unauthorized use 
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or disclosure. We agree to notify the Company immediately if we learn of any use or disclosure 
of the Company’s Confidential Information in violation of the terms of this Letter. 

2. Publications: Except as required by applicable law, rule or regulation, we shall not make news 
releases, public announcements, give interviews, issue or publish advertisements or publicize in 
any other manner whatsoever in connection with this Letter, the contents / provisions thereof, 
other information relating to this Letter, the Service, the Confidential Information or other matter 
of this Letter, without the prior written approval of the Company.  

3. Affiliates: The Confidential Information disclosed by the Company hereunder may include the 
proprietary information of a third party, including an Affiliate of the Company (as defined below). 
In such event, this Letter shall apply equally to such third-party information and shall inure to the 
benefit of such third party. With the Company’s prior written consent, we may also disclose 
Confidential Information to our Affiliates and any and all such disclosures shall be subject to the 
confidentiality provisions of this Letter.   

“Affiliates” shall mean any entity which directly or indirectly controls, is controlled by or is under 
common control with the Company or us. 

4. Non-Disclosure of Identity:  Except as required by applicable law, regulation or legal process, 
without the Company’s prior written consent, we and our Representatives shall not identify the 
Company or the Company’s Affiliates by name or by identifiable description in connection with 
the Service, being involved in discussions or negotiations concerning the Service to any person 
other than the Representatives who reasonably requires access to such information. 

5. Term:  This Letter shall be effective as of the date hereof and shall be valid until three (3) years 
after the date hereof. 

6. Indemnity: We shall, upon the Company’s request, fully indemnify the Company, its Affiliates 
and/or its Representatives against all costs, claims, demands, liabilities, damages, losses and 
expenses of whatever nature arising directly out of any breach of any term/condition of this Letter 
or unauthorized disclosure of the Confidential Information by us, any of our Affiliates and/or any 
of our Representatives, and to reimburse the Company, its Affiliates and/or its Representatives 
with all costs and expenses reasonably incurred by the Company, its Affiliates and/or its 
Representatives in dealing with such breach or unauthorized disclosure. 

7. Title and Proprietary Rights:  Notwithstanding the disclosure of any Confidential Information by 
the Company to us, the Company shall retain title and all intellectual property and proprietary 
rights in the Confidential Information. No license under any trademark, patent or copyright, or 
application for same which are now or thereafter may be obtained by the Company is either 
granted or implied by the conveying of Confidential Information. We shall not conceal, alter, 
obliterate, mutilate, deface or otherwise interfere with any trademark, trademark notice, copyright 
notice, confidentiality notice or any notice of any other proprietary right of the Company on any 
copy of the Confidential Information, and shall reproduce any such mark or notice on all copies 
of such Confidential Information. Likewise, we shall not add or emboss our own or any other any 
mark, symbol or logo on such Confidential Information. 

8. Return of Confidential Information:  Upon written demand of the Company, we shall (i) cease 
using the Confidential Information, (ii) return the Confidential Information and all copies, abstract, 
extracts, samples, notes or modules thereof to the Company within fifteen (15) days after receipt 
of notice, and (iii) upon request of the Company, certify in writing that we have complied with the 
obligations set forth in this paragraph.  

9. Remedies:  We acknowledge that if we fail to comply with any of our obligations hereunder, the 
Company may suffer immediate, irreparable harm for which monetary damages may not be 
adequate.  We agree that, in addition to seeking all other remedies provided at law or in equity, 
the Company shall be entitled to seek injunctive relief hereunder. 

10. Non-solicitation: We shall not directly or in-directly solicit for hire and employ or otherwise entice 
any employee of the disclosing party Company to leave the employment of the Company. 

11. Amendment:  No amendment or modification to this Letter shall be valid unless made in writing 
and signed by the Company’s duly authorized representative.   

12. Governing Law: The provisions of this Letter shall be governed by the laws of Thailand. Any 
litigation arising out of or relating to this Letter shall be conducted exclusively in a court of 
competent jurisdiction in the city of Bangkok and we irrevocably and unconditionally consent to 
venue and exclusion jurisdiction of such courts. 
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13. General: We shall not reverse-engineer, decompile, disassemble or otherwise interfere with any 
software disclosed hereunder. All Confidential Information is provided “as is”.  In no event shall 
the Company be liable for the inaccuracy or incompleteness of the Confidential Information. None 
of the Confidential Information disclosed by the Company constitutes (except authenticity of 
documents and information contained therein) any representation, warranty, assurance, 
guarantee or inducement by the Company to us with respect to the fitness of such Confidential 
Information for any particular purpose or infringement of trademarks, patents, copyrights or any 
right of third persons.  

14. Waiver: No failure or delay in exercising any right, power or privilege of the Company shall be 
deemed as a waiver thereof, nor will any single or partial exercise of any right, power or privilege 
preclude any further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege under 
this Letter.  

15. Severability: In the event that any provision contained in this Letter or any part of any such 
provision shall for any reason be held to be invalid or unenforceable in any respect, such invalidity 
or unenforceability shall not affect any other provision of this Letter or the remaining part thereof 
which shall then be construed as if such invalid or unenforceable provision or part thereof had 
never been contained herein. 

 

Yours faithfully, 

 

 

_________________________ 

Designated Signatory 
 

Name: ................................................................ 

 

Designation: ..................................................... 

 

Date: ................................................................... 

 




