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เอกสารการสอบราคา เลขที่ EB004/2564 

งานจางเหมาออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก 

 

"เอ็กโก กรุป ไดจัดใหมีนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคล เพื่อชี้แจงรายละเอียดและ วิธีการจัดเก็บรวบรวม ใช และ/หรือ

เปดเผย การคุมครองขอมูล การเขาถึงขอมูล การโอนยาย และการวิเคราะหประมวลผลขอมูลสวนบุคคลของทาน ขอมูล

เพ่ิมเตมิสามารถดูไดจากประกาศความเปนสวนตัว ดังรายละเอียดที่แสดงไว"  
 

 
 

เมื่อผูเสนอราคา/ผูรับจาง ไดใหขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใดๆ แก บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) (เอ็กโก) (ผูวาจาง) 

1.  ผูเสนอราคา/ผูรับจาง รับรองที่จะตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของขอมูลสวนบุคคลของบุคคลใดๆ         

ที่ ผูเสนอราคา/ผูรับจาง ไดใหไวแกเอ็กโก และจะดำเนินการแจงเอ็กโกถึงความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในขอมูลสวนบุคคลที่

ไดใหไวโดยทันที  

2.   ผูเสนอราคา/ผูรับจาง รับรองและรับประกันวา ขอมูลสวนบุคคลท่ี ผูเสนอราคา/ผูรับจาง เปดเผยแกเอ็กโกไมไดฝาฝน 

และจะไมเปนการฝาฝนหรือละเมิดกฎหมายหรือสิทธิของบุคคลใด  

3.  ผูเสนอราคา/ผูรับจาง ไดปฏิบัติและจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่ใชบังคบั รวมถึงไดรบั

ความยินยอม (ในกรณีที่จำเปน) หรือรับรองและรับประกันวา ผูเสนอราคา/ผูรับจาง สามารถอาศัยฐานทางกฎหมาย

อื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคลตามกฎหมาย และไดแจงนโยบายคุมครอง

ขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของของ ผูเสนอราคา/ผูรับจาง แกบุคคลท่ีเปนเจาของขอมูลสวนบุคคลที่เก่ียวของดังกลาว  

4.  ผูเสนอราคา/ผูรับจาง ตกลงท่ีจะแจงนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของของเอ็กโก แกบุคคลใดๆที่เก่ียวของ

ดังกลาวตามท่ีเอ็กโกรองขอ  

5.  ผูเสนอราคา/ผูรับจาง รบัรองและรับประกันวา เอ็กโกสามารถเก็บรวบรวม ใช เปดเผย และ/หรือโอนขอมูลสวนบุคคล

ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวในนโยบายคุมครองขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของของเอ็กโก ซึ่งอาจมีการแกไขเปนครั้ง

คราว และรวมถึงวัตถุประสงคท้ังหมดท่ีกำหนดไวในเอกสารขอเสนอ/สัญญาฉบับนี้ได โดยชอบดวยกฎหมาย 

 

ทั้งนี้ "เอ็กโกไมประสงคจะเก็บขอมูลสวนบุคคลที่ละเอียดออน เชน เชื้อชาติ เผาพันธ ศาสนา ขอมูลดานสุขภาพ  หรือขอมูล

อื่นใดซึ่งกระทบตอเจาของขอมูลสวนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการฯ ประกาศกำหนดตามพระราชบัญญัติ

คุ มครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 หากเอกสารที่ระบุตัวตนของทาน เชน บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง มีขอมูล

ละเอียดออนดังกลาวปรากฎอยู ขอใหทานปกปดหรือลบขอมูลละเอียดออนออกจากเอกสารที่จะจัดมอบใหบรษิัท และมิใหถือ

วาเอ็กโกไดรับขอมูลเชนน้ันจากเจาของขอมูลสวนบุคคล"  
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1. วัตถุประสงค 

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) (“เอ็กโก”) (“ผูวาจาง”) ประสงคจะจางเหมาผูรับจางใหดำเนินการออกแบบ จัดหา และ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก ซึ่งเปนอาคารสำนักงานของเอ็กโก ตั้งอยูเลขที่ 222 ถนนวิภาวดี

รังสิต แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีสอบราคา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการสอบราคา ใหเปน

ตามขอกำหนดในเอกสารนี้ และเอกสารแนบประกอบดวย ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก เอกสารจรรยาบรรณคูคาของเอ็กโก และฟอรมหนังสือค้ำประกัน 

(Letter of Guarantee) ซึ่งเปนสวนประกอบของเอกสารการสอบราคานี้ 

 

เอ็กโกใหความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใส ปราศจากการทุจริต คอรรัปชั่น ใหความเคารพสิทธิมนุษยชน ดูแล     

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกำหนด และกฎระเบียบที่

เกี่ยวของ เอ็กโกจะดำเนินการคัดเลือกคูคาอยางเปนธรรม โปรงใส และสนับสนุนคูคาที่ดำเนินธุรกิจที่สอดคลองกับหลักการ

ดังกลาวขางตน รวมถึงใหคูคาพิจารณาเขาเปนแนวรวมภาคีเครือขายในการตอตานทุจริตและคอรรัปช่ัน  

 

2. สถานที่ดำเนินงาน 

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

กรุงเทพมหานคร 10210 

 

3. กำหนดการจัดหา  

3.1  ระหวางวันที่ 10 - 20 พฤษภาคม 2564 ผูเสนอราคาเขาดูสถานที่ดำเนินงานไดตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 โดยแจง

การขอดูสถานที่ดำเนินงาน สงคำถาม หรือสอบถามรายละเอียดดานเทคนคิ ตามรายละเอียดการติดตอดังนี้ 
 

การติดตอ ดร. พงศพัศ เทพประเทืองทิพย ดร. พรชัย องควงศสกุล 

หมายเลขโทรศพัท 02 998 5185 02 998 5521 

หมายเลขโทรศพัทมือถือ 081 777 7711 081 932 3198 

อีเมล Pongsapat.The@egco.com Pornchai.Ong@egco.com 

 

3.2  ผูเสนอราคายื่นขอเสนอ ประกอบดวย ซองเทคนิค ซองราคา จรรยาบรรณคูคาของเอ็กโก และเอกสารสำคัญของ

บริษัท ตามท่ีระบุในขอ 6. ของเอกสารการสอบราคานี้ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ภายในเวลา 16:00 น. ณ บริษัท 

ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) โดยจาหนาซองถึง 

 

คณะกรรมการจัดหา 

งานจางเหมาออกแบบ จัดหา และติดตั้งระบบผลติไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก 

บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 

อาคารเอ็กโก ชั้น 14, 15 เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสติ 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
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ขอกำหนดการเขามาประชุมในอาคารเอ็กโก: ผูเสนอราคาและทีมงานที่เดินทางเขามาประชุมภายในอาคารเอ็กโก ตองปฏิบัติตาม

มาตรการการปองกันการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 อยางเครงครัด ดังนี้ 

1. ผูเสนอราคาแตละรายสามารถพาทีมงานเขารวมการสอบราคาไดครั้งละไมเกิน 3 คน 

2. ผูเสนอราคาและทีมงานทุกคนตองกรอกฟอรมเพื่อใชในการสอบถามประวัติ และขอมูลการเดินทางในชวงระยะเวลา 14 วัน       

ที่ผานมา 

3. ผูเสนอราคาและทีมงานทุกคนตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิรางกายทุกครั้งกอนเขาอาคาร และตองสวมหนากากอนามัย

ตลอดเวลา เมื่อทำการวัดอุณหภูมิแลวไมพบวามีไข จึงเขาไปภายในอาคารได โดยสามารถเขาพ้ืนที่ไดแคบรเิวณที่กำหนดเทาน้ัน 

 

4. เง่ือนไขทั่วไป 

4.1  ผูเสนอราคาตองตรวจดูขอกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดท้ังหมดของเอกสารนี้อยางละเอียดถ่ีถวน 

4.2  ผูเสนอราคารับรองวาอุปกรณ/อะไหลทุกชิ้นตองเปนของใหม ผลิตโดยบริษัทช้ันนำที่มีชื่อเสียง เปนที่ยอมรับใน 

  คุณภาพเปนของแทตามตัวอยางและรูปแบบที่นำมาเสนอ และถูกตองตามขอกำหนดของเอกสารนี้ นอกจากนี้ ตอง

  เปนเครื่องใหม ที่ไมเคยผานการใชงาน หรือติดตั้งใชงาน ณ ที่ใดมากอน และไมเปนเครื่องที่ถูกนำมาปรับปรุงสภาพ

  ใหม (Reconditioned หรือ Rebuilt)  

4.3  ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบในการดำเนินงานจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร ในการทำงานตามขอเสนอนี้         

ใหครบถวน พรอมทั้งดำเนินงานติดตั้ง ใหเอ็กโกสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ ตามที่กำหนด โดยผูเสนอราคาเปน      

ผูรับผิดชอบคาใชจายเองท้ังสิ้น  

4.4  การแปลความในเอกสารนี้ ในกรณีที่ผู รับเอกสารสงสัยในความหมายอันแทจริงสวนใดสวนหนึ่ง อาจขอใหเอ็กโก          

แปลความใหได แตจะผูกพันตอเมื่อเอ็กโกไดตอบเปนลายลักษณอักษรแลวเทานั้น 

 

5. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

5.1  เปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายไทยกอนวันยื่นเสนอราคา ไมต่ำกวา 2 ป  

5.2  มีทุนจดทะเบียนที่ไดรับชำระแลว ไมต่ำกวา 1 ลานบาท โดยมีสำนักงานอยูในประเทศไทย ทั้งนี้ ตองมีวัตถุประสงค

ประกอบการตรงกับความตองการของบริษัทในการเสนอราคา 

5.3  ตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของเอ็กโก หรือของทางราชการ หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติ

บุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน 

5.4  ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา          

อยางเปนธรรม 

5.5  ผูเสนอราคาตองมีประสบการณ มีความชำนาญ และมีผลงานดานการจัดหาและติดตั้งในลักษณะเกี่ยวของ/คลายคลึงกับการ

ทำงานตามขอเสนอนี้ รวมกันไมนอยกวา 1 MWp และมีผลงานจำนวนอยางนอย 3 โครงการ โดยมีมูลคาไมต่ำกวา 1 ลาน

บาท ตอ 1 โครงการ ภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป กอนวันยื่นเสนอราคา กับบริษัท หรือหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจที่

เชื่อถือได พรอมทั้งรายละเอียดรายชื่อ ผูที่สามารถใหบรกิารติดตอสอบถาม พรอมหมายเลขโทรศัพท 

5.6  ผูเสนอโครงการมีความเชี่ยวชาญดานการบริการโครงการใหบรรลุเปาหมาย มีประสบการณการออกแบบและติดตั้ง

  ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในประเทศไทย และมีบุคลากรหลักเพื่อใหโครงการดำเนินงานโดยสอดคลองกับ

  ระเบียบและแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และการไฟฟานครหลวง (กฟน.) โดยจัดทีมงาน

  ประกอบดวย 
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     - วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร อยางนอย 1 คน 

     - วิศวกรไฟฟา ระดับสามัญวิศวกร อยางนอย 1 คน 

     - ผูควบคุมงานไฟฟาภาคสนาม ระดับภาควีิศวกร หรือ ชางเทคนิคไฟฟา อยางนอย 1 คน 

  ทั้งนี้ วิศวกรตองเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม จากสภาวิศวกร ตรงตามสาขาที่ไดระบุไว

  ขางตน ซึ่งตองมีหลักฐานเปนเอกสารท่ีลงนามรับรองสำเนาถูกตองในใบประกอบวิชาชีพอยูดวย 

5.7  ผูเสนอราคาตองจัดหาบุคลากรที่มีความรู ความเหมาะสมสำหรับจัดฝกอบรมการใชงานระบบและอุปกรณทั้งหมดที่ติดตั้ง

ใหแกเอ็กโก ตามขอเสนอนี้ ใหแกบุคลากรของเอ็กโก โดยผูเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายเองทั้งสิ้น 

 

6. เอกสารที่ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอ 

6.1  ซองที่ 1 ขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่นๆ ในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 

ชุด) และรูปแบบ Thumbdrive จำนวน 1 ชุด ประกอบดวย 

  6.1.1  เอกสารดานเทคนิค ประกอบดวย 

      6.1.1.1  ขั้นตอนการดำเนินงานและแผนงานแสดงระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมด รวมถึง Diagram วิธีการ

ติดตั้ง ตามขอบเขตงานที่กำหนด 

      6.1.1.2  เทคนิคและวิธีการดำเนินงาน เพ่ือใหการดำเนินงานเสร็จสิ้นตามขอกำหนดของเอ็กโก  

      6.1.1.3  เอกสารอางอิงการจำหนายผลิตภัณฑ ที่ระบุยี่หอ โมเดล รุน ที่นำมาเสนอและติดตั้งในทุกรายการ

ใหแกเอ็กโก  

      6.1.1.4  เปรียบเทียบรายละเอียดของอุปกรณทั ้งหมดกับรายการตามขอบเขตงาน/คุณลักษณะเฉพาะ           

เปนรายหัวขอทุกหัวขอ ถามีรายละเอียดใดที่เห็นวาเปนเรื่องสำคัญ ซึ่งแตกตางจากรายละเอียด         

ในเอกสารนี ้ตองอธิบายพรอมเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียใหชดัเจน  

      6.1.1.5  หนังสือรับรองผลงาน หรือหลักฐานผลงานที่เคยดำเนินการ ตามขอ 5.5  

      6.1.1.6  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

 

  6.1.2  เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอราคา ประกอบดวย 

      6.1.2.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ซึ่งแสดงชื่อผูมีอำนาจกระทำการ

แทนนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันย่ืน

เสนอราคา พรอมทั้งมกีารรับรองความถูกตอง 

      6.1.2.2  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภพ.20) หรือ ภพ.01 หรือ ภพ.09 ของกรมสรรพากร 

      6.1.2.3  สำเนาหนังสือบริคณหสนธิ  

      6.1.2.4  ตนฉบับหนังสอืมอบอำนาจที่มีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันยื่นเสนอราคา ซึ่งปดอากรแสตมปถูกตอง

ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

      6.1.2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งทางราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ และสำเนาทะเบียนบานที่ระบุ

ภูมิลำเนา และสถานภาพบุคคลของกรรมการผูมีอำนาจของผูเสนอราคา หรือผูรับมอบอำนาจของ       

ผูเสนอราคา 

      6.1.2.6  เอกสารจรรยาบรรณคูคาของเอ็กโก ลงนามโดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูที่ไดรบัมอบอำนาจ   

ใหลงนาม และประทับตราบริษัทฯ (ถามี) 

โดยเอกสารตามขอ 6.1 ใหใสรวมมาในซองที่ 1 พรอม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปดผนึกใหเรียบรอย จาหนาซองวา 

“ขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่น ๆ” 
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6.2  ซองท่ี 2 ขอเสนอดานราคา ผูเสนอราคาตองเสนอราคาที่สอดคลองกับการทำงานตามขอเสนอนี้  

 

ผูเสนอราคาตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา และลงนามในใบเสนอราคาใหถูกตอง ครบถวน และสง

เอกสารดานราคาในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) และรูปแบบ Thumbdrive 

จำนวน 1 ชุด เอกสารตองลงนามรับรอง โดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูรับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถามี)  

 

โดยเอกสารตามขอ 6.2 ใหใสในซองท่ี 2 พรอม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปดผนึกใหเรียบรอย จาหนาซองวา “ขอเสนอ   

ดานราคา”   

 

6.3  ซองท่ี 3 ขอเสนอเพ่ิมเติม (ถามี) ผูเสนอราคาเสนอขอเสนอเพ่ิมเติม ตามขอ 8. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: 

TOR) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก ที่แนบเอกสารการเสนอราคานี้ 

   

  ผูเสนอราคาตองกรอกรายละเอียดการเสนอขอเสนอเพิ่มเติม ใบเสนอราคา และลงนามในใบเสนอราคาใหถูกตอง ครบถวน 

และสงเอกสารดานราคาในรูปแบบ Hard Copy จำนวน 2 ชุด (ตนฉบับ 1 ชุด และสำเนา 1 ชุด) และรูปแบบ Thumbdrive 

จำนวน 1 ชุด เอกสารตองลงนามรับรอง โดยกรรมการผูมีอำนาจลงนาม หรือผูรับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถามี) 

 

โดยเอกสารตามขอ 6.3 ใหใสในซองท่ี 3 พรอม Thumb Drive จำนวน 1 ชุด และปดผนึกใหเรียบรอย จาหนาซองวา “ขอเสนอ   

เพิ่มเติม”   

 

เอกสารตามขอ 6.2 และ 6.3 ผูเสนอราคาตองเสนอราคา แบบราคาจางเหมา โดยตองแสดงใหเห็นถึงรายละเอียดของ

อุปกรณ วัสดุ ระบบตาง ๆ ใหชัดเจน ทั้งชนิด ยี่หอ รุน และระบุแยกรายละเอียดปริมาณงาน คาติดตั้ง/คาดำเนินการ คา

ขนสง คาเดินทาง และคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานตามขอเสนอนี้จนแลวเสร็จ ใหชัดเจน ครบถวน ท้ังราคา

ตอหนวย และราคารวมของแตละชนิด 

 

ถาผลลัพธของราคาตอหนวยกับจำนวนสิ่งของที่เสนอมา ไมตรงกับจำนวนเงินรวม ผูเสนอราคายอมใหเอ็กโก ถือเอาจำนวน

เงนิที่ต่ำกวาเปนราคาที่เสนอ และในกรณีที่มีการขูดลบ แตงเติม หรือแกไขขอความท่ีกรอกในใบเสนอราคา ผูเสนอราคา

ตอง ลงลายมือชื่อกำกับ และประทับตรา (ถามี) ทุกแหงของขอความที่เปนแบบพิมพของใบเสนอราคานั้น 

 

ราคาที่เสนอตองเปนราคาที่แนนอนตายตัว และไมมีเงื่อนไข เปนสกุลเงนิไทย และมีกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 6 เดือน นับ

จากวันท่ีในใบเสนอราคา 

 

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

 

7. เง่ือนไขการพิจารณา 

7.1  เมื่อระยะเวลาการจัดหาที่กำหนดในขอ 3. สิ้นสุดลง เอ็กโกจะพิจารณาขอเสนอทั้งหมด และจะแจงใหผูเสนอราคา

ทราบผลโดยเร็วที่สุด หลังจากเปดซองเสนอราคา 
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7.2  เมื่อเอ็กโกไดเปดซองเสนอราคาแลว ผูเสนอราคาตองไมถอนซองเสนอราคา และ/หรือตองไมยกเลิกราคาของตน อีกทั้ง

ตองยืนราคาตามที่ตนเสนอไว จนกวาเอ็กโกจะทำสัญญาครบถวนตามความประสงคแลว การที่เอ็กโกตอรองราคา ตกลง

เรื่องอื่นในภายหลังการเสนอราคา ไมมีผลใหผูเสนอราคาพนความผูกพันใดๆ ที่ตนมีตอบริษัท ตามใบเสนอราคานั้น 

7.3  ในกรณีที่เอกสาร หรือหลักฐานที่ยื ่นในการเสนอราคาของผูเสนอราคารายใดไมถูกตอง หรือไมบริบูรณ ใหอยูในวินิจฉัย

ของเอ็กโกที่จะรับการเสนอราคานั้นไวพิจารณา หรือไมก็ได 

7.4  เมื่อเห็นเปนการจำเปนเพื่อประโยชนแหงการสอบราคา เอ็กโกมีสิทธิเรียกใหผูเสนอราคาสงเอกสาร หรือหลักฐานใด ๆ 

เพ่ิมเติมตอเอ็กโกไดภายในเวลาที่กำหนด 

7.5  ในการพิจารณาตัดสินคัดเลือก เอ็กโกจะถือเอาผูเสนอราคาถูกตองตามเงื่อนไข และขอกำหนดเปนสำคัญ หากผูเสนอราคา          

มีรายละเอียดไมถูกตองตามเงื่อนไขและขอกำหนดในสาระสำคัญ เอ็กโกจะไมพิจารณาใบเสนอราคา 

7.6  เอ ็กโกขอสงวนส ิทธิ ์ท ี ่จะทำส ัญญากับผู  เสนอราคารายใดก็ไดท ี ่ เห ็นสมควร โดยไม จำเปนที ่ต องทำส ัญญากับ 

ผูที่เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป ทั้งนี้ จะลดจำนวนรายการที่สอบราคา หรือยกเลิกการสอบราคาคราวนี้เสียก็ได โดยไมตองชี้แจง

เหตุผล และรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจมีข้ึนตอผูเสนอราคาทั้งสิ้น 

 

ผูเสนอราคาติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สวนจัดซื้อและบริหารสัญญา ฝายจัดซื้อและธุรการ บริษัท ผลิตไฟฟา 

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

โทรศัพท 02 998 5031  

 

8. เงื่อนไขเฉพาะงาน 

ผูวาจางไดกำหนดขอบเขตของงาน รายละเอียดของอุปกรณ และขอกำหนดดานเทคนิคที่ตองการจัดหาเปนไปตามขอบเขต

ของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก ที่แนบเอกสาร

การเสนอราคานี้ และมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ดังน้ี 

8.1  ขอกำหนดทั่วไปในการเขาปฏิบัติงาน 

 8.1.1   กอนถึงวันกำหนดที่ผูวาจางใหเขาปฏิบัติงาน ผูรับจางตองสงแผนการทำงาน การประเมินความเสี่ยงของงาน 

 (JSA) และสงรายชื่อผูเขาปฏิบัติงาน กับฝายบริหารอาคารเอ็กโก (JLL) ที่เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานใน

 พื้นที่ของอาคารเอ็กโก เพื่อเขาอบรมความปลอดภัยกอนเขาทำงาน และรับทราบระเบียบขอบังคับในการ

 ปฏิบัติงานภายในอาคาร ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบที่อาคารเอ็กโกกำหนดอยางเครงครัดในระหวาง

 ปฏิบัติงาน  

 8.1.2   ผูรับจางตองวิเคราะหความปลอดภัยในการทำงาน (JSA) และทำเอกสารสงใหฝายบริหารอาคารเอ็กโก (JLL) 

 พิจารณา 

 8.1.3   ผูรับจางตองมีหัวหนาผูควบคุมทีมงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานภายในพ้ืนที่ของอาคารเอ็กโก 

 8.1.4  ถามีงานที่ตองใชความรอน เชน เชื่อม ตัดดวยไฟฟาหรือแกส ผูรับจางตองกรอกแบบขออนุญาตการทำงาน  

     HOT WORK โดยติดตอขอฟอรมและไดรับอนุมัติจากฝายบริหารอาคารเอ็กโก (JLL) 

 8.1.5  ผูรับจางและผูปฏิบัติงานของผูรับจางตองผานการคัดกรองการปองกันโรคระบาดของอาคารเอ็กโก 

 8.1.6   ผูรับจางตองเก็บสะอาดบริเวณทำงานหลังจากเลิกงานในแตละวันใหเรียบรอย 

8.1.7 ผูรับจางและผูปฏิบัติงานของผูรับจางตองไมมีพฤติการณในการกระทำความผิดเก่ียวกับยาเสพติดทุกชนิด 

8.1.8 เมื่อติดตั้งและทดสอบอุปกรณเรียบรอยแลว ผูรับจางตองจัดอบรมการใชงานใหแกพนักงานของผูวาจาง 
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8.2  ระยะเวลาดำเนินงาน 

  8.2.1  ผูรับจางตองดำเนินการสงมอบงานพรอมทั้งติดตั้งและทดสอบการใชงานทั้งหมดใหแลวเสร็จสมบูรณ และสงมอบ

เอกสารตางๆ ทั้งหมดที่เก่ียวของ ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ผูวาจางลงนามสัญญา 

  8.2.2  เวลาปฏิบัติงาน 

      (1) งานที่ไมมีการรบกวนผูใชงานภายในอาคาร อนุญาตใหสามารถทำงานในเวลาทำการของอาคาร (8:00 น. - 

17:00 น.) ได แตตองไดรับการพิจารณาเห็นชอบเปนกรณีไป 

      (2) งานที่มีการเจาะ งานที่ตองเขาพื้นที่สำนักงาน งาน Hot work หรืองานที่มีเสียงหรือกลิ่นรบกวนผูใชงาน

อาคารทั่วไป อนุญาตใหเขาทำงานไดเฉพาะในวันหยุด และหลังเวลาทำการของอาคาร คือ เริ่มตั้งแต 19:00 น. 

เปนตนไป 

 

8.3  การสงมอบงาน 

8.3.1  ผูรับจางตองเขียนใบสงมอบงานใหผูวาจาง และแจงกำหนดการสงมอบงานลวงหนาอยางนอย 3 วัน  

8.3.2  ผูรับจางตองสงมอบเอกสาร License ทุกรายการที่ไดติดตั้ง คูมือการใชงาน แบบการปรับปรุงที่เกิดขึ้นทั้งหมด 

พรอมไดอะแกรมที่สมบูรณใหแกผู ว าจางในวันสงมอบงาน ทั้งในรูปแบบ Soft File (CAD, Word, Excel 

PowerPoint, Visio และ PDF File) และ Hard Copy (ขนาด A4/A3) อยางละ 2 ชุด 

8.3.3  ผูรับจางตองจัดหลักสูตรอบรมพรอมเอกสารประกอบการอบรมสำหรับการใชงานอุปกรณที่ไดติดตั้งท้ังหมด 

8.3.4  การสงมอบงานอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) โครงการติดตั้งระบบผลิต

ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก ที่แนบเอกสารการเสนอราคานี้ 

 

8.4  เง่ือนไขการชำระเงิน 

ผูวาจางจะชำระเงินครั้งเดียว หลังจากผูรับจางสงมอบงานทั้งหมดถูกตอง ครบถวน ไดติดตั้งและทดสอบการใชงาน 

รวมถึงจัดอบรมการใชงาน และสงมอบเอกสารตาง ๆ ทั้งหมดที่เก่ียวของแลว  

 

โดยผูวาจางจะชำระเงินใหผูรับจางภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับใบเรียกเก็บเงินที่ถูกตอง โดยแนบใบสงมอบงาน 

เอกสารสงมอบงาน และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ ของผูวาจาง ตามขอ 8.11 แลว 

 

ทั้งน้ี ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบในสวนของอากร ภาษีหัก ณ ที่จาย และคาธรรมเนียมอื่น ๆ (ถามี) ทั้งหมดที่จะเกิดข้ึน    

ผูวาจางรับผิดชอบในสวนของภาษีมูลคาเพิ่มเทานั้น 

 

8.5  ความรับผิดของผูรับจาง 

ผูรับจางตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ ภยันตราย การบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ

กระทำของผูรับจาง ผูควบคุมงานของผูรับจาง ชาง บริวาร ตัวแทน หรือคนงานของผูรับจางเอง และจะตองรับผิดชอบ

ชดใชใหแกผูวาจาง ทั้งคาเสียหายอันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของผูวาจางที่มีอยูในบริเวณสถานที่ทำการปฏิบัติงานนี้ และ

ความเสียหายที่เกิดแกบุคคลอ่ืน ๆ รวมทั้งทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ๆ นั้นดวย 

 

8.6  แบบรายการละเอียด และวัสดุอปุกรณตาง ๆ 

ผูรับจางตองศึกษารูปแบบรายการ ตรวจสอบลักษณะ และสภาพของสถานที่ที ่จะทำการปฏิบัติงาน รวมทั้งบริเวณ

ใกลเคียง ตลอดจนไดทราบถึงขอมูลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของทั้งสิ้น รวมทั้งไดรับคำชี้แจงจากผูวาจางจนเปนที่

เขาใจแจมแจงทุกประการถึงหนาที่ทั้งปวงอันพึงตองปฏิบัติตามสัญญานี้ และถึงความประสงคอันแทจริงของผูวาจาง 
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8.7  ความสะอาด 

ผูรับจางสัญญาวาจะจัดการรักษาความสะอาดตลอดเวลาที่ทำงานแหงการจางนี้ และเมื่องานแหงการจางแลวเสร็จกอน

สงมอบงาน จะตองทำความสะอาดบริเวณอันเปนที่ปฏิบัติงานใหอยูในสภาพเรียบรอย อีกทั้งวัสดุที่ไมใชแลวใด ๆ อันผูวา

จางไมประสงคจะใหเก็บไว ผูรับจางตองขนของออกใหพนบริเวณตามผูวาจางตองการ โดยคาใชจายของผูรับจางเอง

ทั้งสิ้น 

 

8.8   คาปรับและคาเสียหายอื่นๆ 

ถาผูรับจางสงมอบงานลาชากวาระยะเวลาท่ีผูวาจางกำหนดตามขอ 8.2.1 โดยที่สาเหตุความลาชาเกิดจากความบกพรอง

ของผูรับจาง แตผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางดำเนินการ ดังนี้ 

8.8.1  ปรับผูรับจางเปนรายวัน โดยนับทกุวัน ไมเวนวันหยุด ในอัตราวันละ 0.1% ของมลูคาสัญญา นับแตวันที่ลวงเลย

    กำหนดวันแลวเสร็จ จนถึงวันที่งานแลวเสร็จบริบูรณ ทั้งนี้ กรณีที่ผูรับจางไมสามารถดำเนินการสงมอบงานได 

    และผูวาจางตองดำเนินการดวยตนเอง หรือใหผูอื่นดำเนินการแทน ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น

   ทั้งหมด หากมีคาปรับขางตน ผูวาจางขอสงวนสิทธิหักคาปรับจากเงินท่ีผูรับจางพึงไดรับ และ/หรือหักจาก 

    หลักประกันตามขอ 8.14 จนกวาจะครบคาปรับเต็มจำนวน  

  8.8.2  ใชสิทธิเลือกที่จะยึดเอาบรรดางานท่ีผูรับจางไดทำขึ้นและสิ่งของตาง ๆ ไดนำมาไว ณ สถานที่ทำการจางนั้น 

      โดยเฉพาะเพ่ืองานจางดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของผูวาจาง เพ่ือเปนการชำระหนี้ 

  8.8.3  เรียกคาเสียหายอื่นใดจากผูรับจางจากการที่ผูรับจางทำงานลาชา (ถามี) 

 

  8.8.4  ถาผูวาจางเห็นวาผูรับจางไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญา และใชสิทธิในการปรับ 

      จนถึงวันบอกเลิกสัญญาดวย 

 

คาปรับทั้งหมดของสัญญาจะไมเกิน 10% ของมูลคาสัญญา ทั้งนี้ เวนแตเปนความบกพรองอยางรายแรงของผูรับจาง 

ผูวาจางจะไมจำกัดวงเงนิคาปรับ 

 

8.9 การบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่มีเหตุใหผูวาจางสามารถพิสูจนวา ผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จสมบูรณภายในกำหนดเวลาในสัญญาก็

ดี หรือลวงเลยเวลาแลวเสรจ็ในสัญญาไปแลวก็ดี หรือสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของผูรับจางโดยตรง หรือผูรับจางทำ

ผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไดทั้งหมดหรือบางสวน และมีอำนาจจางผูอื่นทำงานแทนผูรับ

จางได  

 

ทั้งน้ี การที่ผูวาจางไมบอกเลิกสัญญานี้ก็ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดดังกลาว  

 

8.10 คาเสียหายกรณีผูวาจางบอกเลิกสัญญา 

  ถาผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูรับจางยอมใหผูวาจางดำเนินการ ดังนี้ 

  8.10.1  ปรับเปนรายวันในอัตราวันละ 0.1% ของมูลคาสัญญา จนถึงวันบอกเลิกสัญญา 

  8.10.2  ริบหรือบังคับหลักประกันการปฏิบติัตามสัญญา (ถามี) เสียทั้งหมด หรือบางสวนแลวแตจะพิจารณาเห็นสมควร

8.10.3  ยึดหนวงคาจางที่ผูวาจางยังคงคางชำระแกผูรับจาง 

  8.10.4  เรียกใหผูรับจางคืนคาจางที่ผูวาจางไดชำระใหแกผูรับจางในสวนที่เกินจากผลงานท่ีผูวาจางยินยอมรับมอบงาน 
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  8.10.5  ยินยอมใหผูวาจางดำเนินการเอง หรอืจางบุคคลอ่ืนทำการตอไปจนงานแลวเสร็จบริบูรณ และยอมชดใชคาใชจายที่

เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 

  8.10.6  หักกลบลบหนี้คาปรับ คาใชจาย และคาเสียหายอื่นใดที่ผูวาจางมีสิทธิเรียกจากผูรับจางไดตามสัญญาจากคาจางที่    

ผูวาจางยังคงคางชำระแกผูรับจางไดทันที หรือจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา  

  8.10.7  ใชสิทธิที่จะเลือกยึดเอาบรรดางานที่ผูรับจางไดทำขึ้น และสิ่งของตาง ๆ ไดนำมาไว ณ สถานที่ทำการจางนั้น 

โดยเฉพาะเพ่ืองานจางดังกลาวใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง เพ่ือเปนการชำระหนี้  

  8.10.8  เรียกคาเสียหายอื่นใดอันพึงมีจากผูรับจาง 

 

8.11 การตรวจรับมอบงาน  

ภายหลังที่ผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางตามระยะที่ตองสงมอบงานแลว คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจรับ

มอบงาน ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นเสร็จเรียบรอย ถูกตองตามรายการ รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ 

คณะกรรมการตรวจรับ จะทำการตรวจรบังาน เพ่ือการจายเงินใหแกผูรับจาง  

 

การตรวจรับงานเชนนี้ มิไดทำใหผูรับจางหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของงานที่ผูรับจางไดดำเนินการ

มาแลว การสงมอบงานท่ีจะถือวาถูกตอง ครบถวนตามสัญญา ก็ตอเมื่อผูวาจางไดรับผลงานครบถวนทุกรายการจากผู

รับจาง และสามารถใชงานไดตามความตองการของผูวาจางทุกประการ 

 

ถาปรากฏวางานที่สงมอบนั้นมิไดเปนไปตามที่กลาวในวรรคแรก ผูรับจางตองแกไขใหถูกตอง และแจงใหผูวาจางทราบ เพื่อให   

ผูวาจางทำการตรวจสอบใหม ถาผลการตรวจสอบ ปรากฏวาผูรับจางทำการซอมแซม แกไขเพิ่มเติมไดถูกตอง ตามรายการ 

รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการ และแบบแลว ใหถือวาวันท่ีไดรบัแจงดังกลาวเปนวันสงมอบงาน 

 

8.12 การจางชวงและการโอนสิทธิ 

ผูรับจางสัญญาวาจะไมนำงานสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดไปใหผูอื่นรับจางชวงอีกทอดหนึ่ง รวมทั้งจะไมโอนสิทธิ และ

ผลประโยชน หรือสิทธิเรียกรองใด ๆ ตามการวาจางนี้ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนใหบุคคลอื่น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน     

ลายลักษณอักษรลวงหนาจากผูวาจางกอน โดยผูรับจางยังคงมีหนาที่ และความรับผิดชอบตอผูวาจางในการที่จางชวงไปนั้น        

ทุกประการ 

 

8.13 การรับประกันผลงานและความรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองของงานจาง 

ผูรับจางตกลงรับประกันผลงานใหแกผูวาจาง ดังน้ี 

(1) รับประกันผลงานการติดตั ้งและอุปกรณที่ไดติดตั้งทั้งหมด โดยรับภาระเปนผูดูแล บำรุงรักษา ซอมแซม และ

รับประกันความเสียหายหากเกิดจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย และสวนอื่น ๆ ที ่ผู เสนอราคา

ดำเนินงาน เปนระยะเวลา 2 ป  

(2) รับประกันโครงสรางท่ีสามารถทนตอแรงลมสูงสุดระดับพายุไตฝุน พรอมท้ังน้ำรั่วซึม เปนระยะเวลา 10 ป  

 

ระยะเวลาการรับประกันขางตน จะเริ่มนับจากวันที่ผูรับจางสงมอบงานทั้งหมด ถูกตอง ครบถวน พรอมทั้งไดทดสอบ       

การใชงาน และคณะกรรมการตรวจรับฯ ของผูวาจางรับมอบงานแลว โดยที่ไมมีรายการเสียหายใด ๆ คงคางอยู หาก

วัสดุ อุปกรณ และ/หรือระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของมีเหตุชำรุดบกพรอง หรือเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งความชำรุดบกพรอง หรือ

เสียหายนั้นเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง ติดตั้ง หรือทำไวไมเรียบรอย หรือทำไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา 
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หรือเสื่อมสภาพ หรือหมดอายุใชงาน ผูรับจางตองรีบทำการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา หรือเปลี่ยนแปลงวัสดุ

อุปกรณ และ/หรือ ระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหใหม โดยผูวาจางไมตองเสียคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้นตลอดชวงการ

รับประกันผลงาน ดังนี้ 

(1) ดำเนินการตรวจสอบระบบ และ/หรืออุปกรณที่เกิดความผิดปกติ ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากที่ไดรับแจงจากผูวาจาง 

(2)  ดำเนินการซอมแซม แกไขระบบ และ/หรืออุปกรณใหสามารถใชงานไดตามปกติ ภายใน 3 วัน นับจากที่ไดเขามาทำ

การตรวจสอบอุปกรณแลว 

(3)  หากไมสามารถดำเนินการตามขอ (2) ได ผูรับจางตองจัดหาอุปกรณสำรองใหผูวาจางใชงานชั่วคราว โดยผูรับจาง

ตองสงมอบอุปกรณสำรองท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา หรือดีกวาอุปกรณท่ีเสียหายใหผูวาจางใชงานชั่วคราว ภายใน  

  5 วัน นับจากที่ไดเขามาทำการตรวจสอบอุปกรณแลว 

(4)  ในระหวางที่ผูวาจางใชงานอุปกรณสำรองชั่วคราว ผูรับจางตองดำเนนิการซอมแซม แกไขอุปกรณใหสามารถใชงาน

ไดตามปกติ หรือหากไมสามารถซอมแซมอุปกรณได ผูรับจางตองนำอุปกรณชุดใหมที่มีคุณสมบัติเทียบเทา หรือ

ดีกวามาเปลี่ยนใหผูวาจาง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น โดยดำเนินการใหเสร็จภายใน 60 วัน นับจากที่

ไดรับแจงจากผูวาจาง ท้ังน้ี อุปกรณชุดใหมที่นำมาทดแทนใหนั้นตองมีระยะเวลาการบำรุงรักษาตามสัญญาดวย 

 

หากผูรับจางไมสามารถดำเนินการแตละรายการขางตนไดตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูวาจางจะทำการปรับผูรับจาง 

โดยนับทุกวัน ไมเวนวันหยุด ในอัตราวันละ 3,000 บาท นับตั้งแตวันลวงเลยกำหนดของแตละรายการ จนกวาผูรับจาง

จะเขามาดำเนินการตามเงื่อนไขแตละรายการแลวเสร็จสมบูรณ โดยผูวาจางมีสิทธิบังคับหักจากหลักประกันผลงานท่ี

นำมามอบใหผูวาจางตามขอ 8.15 และ/หรือจากผูวาจางมีหนังสือแจงใหชำระเงิน จนกวาจะครบคาปรับเตม็จำนวน  

 

หากพนกำหนด ผูรับจางตองชำระดอกเบี้ยในอัตรา 15% ตอป ของเงินตนคางชำระดังกลาว นับถัดจากวันครบกำหนด

เปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น 

 

ทั้งนี้ คาปรับทั้งหมดขางตนจะไมเกิน 10% ของมูลคาสัญญา เวนแตเปนความบกพรองอยางรายแรงของผูรับจาง ผูวา

จางจะไมจำกัดวงเงินคาปรับ 

 

8.14 หลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา    

ผูรับจางตองสงมอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในวงเงินจำนวน 10% ของมูลคาสัญญาใหแกผูวาจาง โดยผูวาจาง

จะคืนหลักประกันสัญญาดังกลาว โดยไมมีดอกเบี ้ย เมื ่อไดร ับมอบงานเรียบรอยทั ้งหมด ทุกรายการ และไดรับ

หลักประกันผลงานตามที่กำหนด ในขอ 8.15 แลว 

 

8.15 หลักประกันผลงานตามสัญญา 

ผูรับจางตกลงรับประกันผลงานตามสัญญา โดยตองนำหลักประกันในวงเงนิจำนวน 10% ของมูลคาสัญญามามอบใหแก     

ผูวาจางในวันที่สงมอบงานทั้งหมด ถูกตอง ครบถวน และผานการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับฯ แลว เพื่อเปน       

การรับประกันผลของงาน และความรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองของงานจางของผูรับจาง โดยผูวาจางจะคืน

หลักประกันดังกลาวโดยไมมีดอกเบี้ย เมื่อครบกำหนดระยะเวลารับประกันผลงาน และไมมีรายการใด ๆ คางดำเนินการ

อยู  
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หลักประกันตามตามขอ 8.14 และขอ 8.15 ตองเปนเช็คที่ธนาคารในประเทศเปนผูสั่งจาย (แคชเชียรเช็ค) หรือหนังสือ

ค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารพาณิชยในประเทศ ทั้งนี้ รูปแบบและเนื้อหาในหนังสือค้ำประกันของธนาคาร 

ตองเปนไปตามรูปแบบที่ผูวาจางกำหนด 

กรณีหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือหลักประกันผลงาน มีมูลคา หรือมีวงเงินรับประกันเหลือนอยกวาที่

กำหนดไวตามขอ 8.14 และขอ 8.15 ผูรับจางตกลงจัดหาหลักประกันเพิ่มเติมใหกับผูวาจางจนครบถวนตามมูลคาที่

กำหนดไว  

กรณีระยะเวลารับประกันของหลักประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา หรือหลักประกันผลงานไมเปนไปตามเงื่อนไขของ

สัญญาตามขอ 8.14 และขอ 8.15 ผูรับจางตกลงดำเนินการเพ่ือขยายระยะเวลารับประกันของหลักประกันเพ่ิมเติมใหกับ

ผูวาจาง จนครอบคลุมตามเงื่อนไขของสัญญา 

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



 

เอกสารแนบทาย 1  

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)  

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยบนอาคารเอ็กโก 
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ขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference: TOR) 

โครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยบ์นอาคารเอก็โก 

1. ความเป็นมา

ตามทีแ่ผนพฒันาธุรกจิระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นหลงัคา (Solar rooftop) ของบรษิทั ผลติไฟฟ้า
จ ากดั (มหาชน) (“เอก็โก”) ไดก้ าหนดใหม้กีารพฒันาโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยบ์นอาคารเอก็โก เพื่อเป็น

โครงการตน้แบบ อา้งองิ และเป็นโครงการส าหรบัทดลองการพฒันาธุรกจิทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 

2. วตัถปุระสงค์

2.1. เพื่อเป็นโครงการตน้แบบของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติยข์องบรษิทัในกลุ่มเอก็โก
2.2. เพื่อใชเ้ป็นหนึ่งในมาตรการประหยดัพลงังานของอาคารเอก็โก ตามกฎหมายอนุรกัษ์พลงังาน
2.3. เพื่อใชเ้ป็นการประชาสมัพนัธอ์งคก์รของบรษิทั
2.4. เพื่อเตรยีมเป็นศูนย์ทดลองอุปกรณ์ ระบบอจัฉรยิะ โรงไฟฟ้าเสมอืน (Virtual Power Plant; VPP) และ

แพลตฟอรม์ซื้อขายไฟฟ้าส าหรบัเอก็โก (ด าเนินการในเฟสถดัไป) 

3. ขอบเขตของโครงการ

ตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าแผงเซลลแ์สงอาทติย ์บนพืน้ทีช่ ัน้ดาดฟ้าของอาคาร (ชัน้ 19) โดยมกีารตดิตัง้แผงเซลล์
แสงอาทติย์ 3 ยี่ห้อที่ก าลงัผลติติดตัง้เท่ากนัหรอืใกล้เคยีงกนั ยี่ห้อละไม่ต ่ากว่า 9.5 กิโลวตัต์ (kWp) รวมก าลงัผลติ
ตดิตัง้รวมไม่ต ่ากว่า 28.5 กโิลวตัต ์(kWp) เพื่อเปรยีบเทยีบก าลงัผลติทีไ่ดใ้นแต่ละยีห่อ้ทีส่ภาวะแวดล้อมเดยีวกนั รวม
ไปถงึการด าเนินการขอใบอนุญาตก่อสรา้งและใบอนุญาตอื่น ๆ ทีจ่ าเป็นส าหรบัโครงการ โดยค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งใน

การขอใบอนุญาตเป็นของผูร้บัจา้ง 

4. คณุสมบติัของผู้เสนอโครงการ

4.1. ผู้เสนอโครงการต้องเป็นนิติบุคคลจดทะเบยีนในประเทศไทย ทุนจดทะเบยีนที่ช าระแล้วไม่น้อยกว่า
1,000,000 บาท และมวีตัถุประสงค์ประกอบธุรกจิเกี่ยวกบัพลงังานไฟฟ้าเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายไฟฟ้า 
อันหมายความรวมถึง รับจ้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ จัดหา ติดตัง้ บ ารุงรักษา และการ

ด าเนินการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า 
4.2. ผูเ้สนอโครงการตอ้งมคีวามสามารถตามกฎหมาย และไม่เป็นผูล้ม้ละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลกิกจิการ 
4.3. ผู้เสนอโครงการต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอโครงการรายอื่นที่เข้ามายื่นข้อเสนอ

โครงการ ณ วนัประกาศ 
4.4. ผูเ้สนอโครงการมปีระสบการณ์งานตดิตัง้ Solar rooftop รวมกนัไม่น้อยกว่า 1 MWp 
4.5. ผูเ้สนอโครงการตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งานของเอก็โก 
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4.6. ผู้เสนอโครงการมีความเชี่ยวชาญด้านการบริการโครงการให้บรรลุเป้าหมาย มีประสบการณ์การ

ออกแบบและติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย และมีบุคลากรหลกัเพื่อให้

โครงการด าเนินงานโดยสอดคล้องกบัระเบยีบและแนวทางของคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน 

(กกพ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยจดัทมีงานประกอบดว้ย 
- วศิวกรโยธา ระดบัสามญัวศิวกร อย่างน้อย 1 คน 
- วศิวกรไฟฟ้า ระดบัสามญัวศิวกร อย่างน้อย 1 คน 
- ผูค้วบคุมงานไฟฟ้าภาคสนาม ระดบัภาควีศิวกร หรอื ช่างเทคนิคไฟฟ้า อย่างน้อย 1 คน 

ทัง้นี้ วศิวกรตอ้งเป็นผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรควบคุม จากสภาวศิวกร ตรงตามสาขาที่

ไดร้ะบุไวข้า้งตน้ ซึง่ตอ้งมหีลกัฐานเป็นเอกสารทีล่งนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งในใบประกอบวชิาชพีอยู่ดว้ย 

5. ข้อก าหนดและรายละเอียดทัว่ไป 
ผู้เสนอโครงการจะต้องออกแบบรายละเอียดการท างานของระบบตามรูปแบบวศิวกรรม และสอดคล้องกบั

ระเบยีบ ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ของทางราชการ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร พ.ร.บ. การประกอบกจิการพลงังาน พ.ร.บ. 

โรงงาน ระเบยีบคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน เป็นตน้ ดงันี้ 

5.1. Conceptual Design 
5.1.1. แผนผงัตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าทีเ่หมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ระบบย่อย โครงสรา้งรองรบัเป็นแบบ 

Fixed และมีเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) โดยมี 3 ระบบ (A, B, C) ติดตัง้บริเวณชัน้

ดาดฟ้า ก าลงัการผลติตดิตัง้แต่ละระบบไม่น้อยกว่า 9.5 กโิลวตัต ์และมขีนาดใกลเ้คยีงกนัในแต่
ละระบบ 

5.1.2. แบบการตดิตัง้แผงเซลลแ์สงอาทติยพ์รอ้มโครงสรา้งรองรบั และรายการค านวณ 
5.1.3. ไดอะแกรมของระบบและอุปกรณ์ตรวจวดั และส่วนแสดงผล 
5.1.4. รายการอุปกรณ์หลกั  

5.2. ไดอะแกรมทางไฟฟ้าของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ โดยแสดงพกิดัหรอืขนาดของอุปกรณ์ที่

จ าเป็น 
5.2.1. ตู้แสดงค่าทางไฟฟ้า ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องวดัและอุปกรณ์ตดัต่อที่เหมาะสม ตามหลกั

วศิวกรรม 
5.2.2. ระบบเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ส่วนแสดงผล (ตอ้งม ีport เหลอืส าหรบัใชก้บัส่วนแสดงผล) 
5.2.3. ชุดโครงสรา้งรองรบัแผงเซลลแ์สงอาทติยต์ามระบบทีต่ดิตัง้ (Mounting structure) 
5.2.4. ระบบป้องกนัฟ้าผ่าประเภท Air terminator ส าหรบัอุปกรณ์ระบบผลติไฟฟ้าจากแสงอาทติย์ 

โดยเชื่อมต่อกบัระบบป้องกนัฟ้าผ่าของอาคารไม่น้อยกว่า 2 จุด โดยวธิ ีExothermic welding 
5.2.5. อุปกรณ์ตรวจวดัความเขม้แสงอาทติย ์และอุปกรณ์วดัส าหรบัสถานีตรวจอากาศ 
5.2.6. อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่จ าเป็นต่อการท างานของระบบ ตามหลกัความปลอดภยั มาตรฐาน

วศิวกรรมทีก่ฎหมายก าหนด 
 

6. คณุลกัษณะทางเทคนิคของระบบและอปุกรณ์ 
6.1. คุณลกัษณะทางเทคนิคของแผงเซลลแ์สงอาทติย์ 

6.1.1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ต้อง ผลติจากโรงงานผู้ผลติทีม่ชีื่ออยู่ในบญัช ีTier1 Module maker list 
ของ Bloomberg ในไตรมาสปัจจุบนั เป็นชนิด Monocrystalline silicon ประเภท Mono-facial 
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ที่มีพิกัดก าลงัไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 540 วตัต์ (Wp) ต่อแผง และมี Module efficiency ไม่
น้อยกว่า 19.00% (STC) ทีค่่าความเขม้ขน้แสงอาทติย์ (Irradiance condition) 1,000 วตัต์ต่อ
ตารางเมตร อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทติย์ 25qC Air mass 1.5 พร้อมแสดงเอกสารรบัรอง 
(Certification) โดยแผงเซลลแ์สงอาทติยแ์ต่ละระบบ A, B, C ตอ้งเป็นแผงต่างยีห่อ้กนัและต้อง
อยู่ล าดบัที ่1-5 ของบญัช ีTier1 Module maker list ของ Bloomberg ในไตรมาสปัจจุบนั 

6.1.2. ต้องมกีรอบของแผงเซลล์แสงอาทติย์ที่แขง็แรง ไม่เป็นสนิมและทนทานต่อการกดักร่อนของ

สภาพแวดลอ้มและสภาพภูมอิากาศไดด้ ีอกีทัง้ไม่ใชน้็อตหรอืสกรใูดๆ ยดึกรอบเขา้ไวด้ว้ยกนั 
6.1.3. ดา้นหลงัของแผงเซลลแ์สงอาทติยต์อ้งตดิตัง้กล่องต่อสายไฟฟ้า (Junction box) หรอืขัว้ต่อสาย 

(Terminal box) ที่มกีารปิดผนึก หรอืมฝีาที่ปิดล็อกได้อย่างมัน่คง สามารถทนทานต่อสภาพ
อากาศและสภาวะแวดลอ้มไดด้ ีและตอ้งมวีสัดุป้องกนัน ้าเขา้ ภายในกล่องรวมสายไฟตอ้งมขีอ้

ต่อสายไฟที่มัน่คงแขง็แรง ทนทานต่อสภาวะการใชง้านภายนอกอาคารได้ และมอีายุการใช้

งานเทยีบเท่าแผงเซลลแ์สงอาทติย ์IP67 หรอืดกีว่า 
6.1.4. แผงเซลล์แสงอาทติย์ทีเ่สนอ ต้องไดร้บัรองคุณภาพแผงเซลล์แสงอาทติย์ (Product warranty) 

ไม่น้อยกว่า 10 ปี และรบัประกนัก าลงัผลติไฟฟ้า (Linear performance warranty) จะไม่น้อย
กว่า 83% ในช่วงเวลา 25 ปี โดยตอ้งมเีอกสารรบัรองจากผูผ้ลติ 

6.1.5. แสดงเอกสารรบัรองการรบัประกนัจากบุคคลที่สาม (Third party guarantee) ต่อบรษิทัผูผ้ลติ
แผงเซลลแ์สงอาทติย์ 

6.1.6. แผงเซลลแ์สงอาทติยต์อ้งมบีารโ์คด้ (Barcode) ทุกแผง 
6.2. คุณลกัษณะของโครงสรา้งรองรบัแผงเซลลแ์สงอาทติย์ (Mounting structure) 

6.2.1. ก าหนดให้โครงสร้างรองรบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ทุกชิ้นท ามาจาก Hot-dip galvanized steel 
อลูมเินียม เกรด 6005-T5 หรอื เป็นวสัดุ Aluzinc ระดบั SS Grade 80 [550] ตามมาตรฐาน 
AS1397 หรือ ASTM A792 หรือ JIS G3321หรืออุปกรณ์เทียบเท่า โดยมีหลกัฐานยืนยนัที่

ชดัเจน 
6.2.2. ตอ้งมส่ีวนประกอบของแผ่นตดิตัง้สายดนิ (Grounding) ระหว่างแผงเซลลแ์สงอาทติยก์บัราง 
6.2.3. ผูเ้สนอโครงการจะต้องออกแบบพรอ้มรายการค านวณโครงสรา้งเชงิวศิวกรรมทีส่ามารถทนต่อ

แรงลมสูงสุดระดบัพายุไต้ฝุ่ น (ความเรว็ลมไม่น้อยกว่า 118 กโิลเมตร/ชัว่โมง หรอื 32.8 เมตร/
วนิาท)ี รบัรองแบบโดยวศิวกรโยธา ระดบัสามญัขึน้ไป ทีม่ใีบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ

และมกีารประกนัโครงสรา้งและน ้ารัว่ซมึไม่น้อยกว่า 10 ปี หากจ าเป็นตอ้งยดึตดิอุปกรณ์บนพืน้

โครงสร้างของอาคาร สามารถเจาะผ่านพื้นผวิของอาคารได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร ทัง้นี้หาก
พบว่าเป็นพืน้โครงสรา้งแบบ Post - Tension จ าเป็นต้อง Scan พืน้เพื่อหลกีเลี่ยงการเจาะพืน้
ในต าแหน่งสลงิภายในโครงสรา้งคอนกรตี 

6.3. คุณลกัษณะของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
6.3.1. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าตอ้งมขีนาดทีเ่หมาะสมกบัก าลงัตดิตัง้ แต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 10 กโิลวตัต์

ต่อเครื่อง และเป็นยีห่อ้และรุ่นทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐานเป็นไปตามระเบยีบของ การไฟฟ้า

นครหลวงว่าดว้ยขอ้ก าหนดการเชื่อมต่อระบบโครงขา่ยไฟฟ้า พ.ศ. 2558 หรอืระเบยีบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง โดยใหม้รีายงานผลการทดสอบคุณสมบตัดิงักล่าว ทีอ่อกใหโ้ดยหน่วยงานทดสอบที่

การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายยอมรบั โดยจะต้องขึ้นผ่านการทดสอบตามขอ้ก าหนดส าหรบัเครื่อง

แปลงกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในระบบผลิตไฟฟ้าประเภทเชื่อมต่อกับโครงข่ายของการไฟฟ้านคร

หลวง โดยขึน้ทะเบยีนก่อนวนัที ่8 กนัยายน 2563 
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6.3.2. มชีุด MPPT (Maximum Power Point Tracking) ไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
6.3.3. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าที่สามารถวดัและเปรียบเทียบพลงังานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์

แสงอาทติยแ์ต่ละระบบ A, B, C ได ้
6.3.4. สามารถปรบัค่า Power factor ในช่วง 0.8 lagging ถงึ 0.8 leading ได ้
6.3.5. ประสทิธภิาพสงูสุดในการเปลีย่นแปลงพลงังานไม่น้อยกว่า 97% ทีพ่กิดัก าลงัไฟฟ้าสงูสุด 
6.3.6. มรีะบบป้องกนั DC reverse polarity, Ground fault monitoring และม ีDC load disconnecting 

switch และ DC surge protection device ภายในเครื่องแปลงไฟฟ้า 
6.3.7. ม ีCommunication port ทีส่ามารถสื่อสารดว้ย Protocol Modbus TCP/IP  
6.3.8. Total Harmonic Distortion (THD) ไม่เกนิ 3% 
6.3.9. จอแสดงผลการผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์ตอ้งแสดงผลไม่น้อยกว่า ดงันี้ 

- ค่าก าลงัการผลติไฟฟ้าในขณะนัน้ 
- ค่าพลงังานไฟฟ้าสะสมทีผ่ลติในแต่ละวนั (kWh/day) 
- แสดงและบนัทกึความผดิปกตขิองการท างานของเครื่องแปลงไฟฟ้า 

6.3.10. ตอ้งมกีารรบัประกนัอายุการใชง้านของผลติภณัฑเ์ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 
6.3.11. มกีารติดตัง้สายสญัญาณใยแก้วน าแสง (Fiber Optic Cable) เชื่อมต่อกบัระบบแสดงผลและ

เกบ็ขอ้มูลของอาคาร EGCO Tower ทีช่ ัน้ 17 ดว้ยตวัแปลงสญัญาณผ่านสายสญัญาณใยแก้ว

น าแสง (Fiber Optic Cable)  
6.4. ระบบกกัเก็บพลงังาน (Battery) แบบ Li-on ที่มรีะบบสื่อสาร 485 (communication port) ขนาดติดตัง้

รวมไม่น้อยกว่า 10 กโิลวตัต ์หรอืขนาดทีเ่หมาะสม โดยสามารถแสดงปรมิาณไฟเขา้และจ่ายออกได ้ 
6.5. คุณลกัษณะของตูไ้ฟฟ้า A/C Inverter Panel และมเิตอรอ์จัฉรยิะ (Smart Meter) 

เป็นตูไ้ฟฟ้าแบบ Wall Type และสามารถรองรบัจ านวน Feeder ทัง้หมดของ Inverter  

6.5.1. มีการติดตัง้ Zero Export Relay และ PQ Meter รวมทัง้มิเตอร์อจัฉริยะ (Smart Meter) ตาม
ขอ้ก าหนด CoP ของการไฟฟ้านครหลวง 

6.6. คุณลกัษณะของ Circuit breaker 
6.6.1. เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (Standard product) และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของ ICE 

NEMA, UL หรอื ANSI 
6.7. คุณลกัษณะของสายไฟฟ้า (Cable) การเดนิสายไฟฟ้า และการตดิตัง้ 

6.7.1. สายไฟที่ใช้ต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่ได้รบัมาตรฐาน มอก. โดยขนาดและจ านวนสายไฟฟ้าต้อง

เหมาะสมตามหลกัวชิาการ และมาตรฐานการตดิตัง้ไฟฟ้า 
6.7.2. สายไฟฟ้าส าหรบัวงจรไฟฟ้ากระแสตรงเป็นชนิด Photovoltaic wire หรอืเป็นชนิด cv 0.6/1.0 

KV ตามมาตรฐาน IEC 60402 
6.7.3. การเดนิสายไฟฟ้าภายในอาคาร จะต้องผ่านท่อ EMT หรอืรางเดนิสายไฟตามขนาดมาตรฐาน

การติดตัง้อุปกรณ์ตามที่ วสท. ก าหนดไว้ และใช้ท่อ RSC กรณีเดนิท่อร้อยสายไฟภายนอก

อาคาร  
6.7.4. การตดัต่อสาย (Splicing) ใหก้ระท าไดต้่อเมื่อจ าเป็นจรงิ ๆ และต้องตดัต่อเฉพาะใน Junction 

box หรือ Outlet box ซึ่งอยู่ในบริเวณที่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือซ่อมบ ารุงได้โดยง่าย

เท่านัน้ 
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6.7.5. ต้องใช้สเีป็นรหสั (Color-coding) ในการเดนิสายไฟฟ้า โดยส าหรบัสาย Phase (Hotline) ทัง้
สาม รวมถงึ Neutral และสเีขยีวส าหรบัสาย ground 

6.7.6. มคีุณสมบตัหิน่วงเหนี่ยวการลุกลามของไฟ (Flame Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-1 
หรอื IEC 60332-3 

6.7.7. การต่อสายไฟจากแผงเซลลแ์สงอาทติยใ์หใ้ช ้MC4 หรอืวธิทีีด่กีว่า 
6.8. คุณลกัษณะของกล่องรวมสาย (DC Junction Box) 

6.8.1. เป็นกล่องโลหะที่ใช้งานกลางแจ้ง (Outdoor type) สามารถป้องกันสิ่งรบกวนตาม Ingress 
Protection (IP) ทีร่ะดบั IP 45 หรอืดกีว่า 

6.8.2. ตดิตัง้ข ัว้ต่อสายไฟฟ้าภายในกล่องรวมสายอย่างถูกต้องตามหลกัวชิาการ เป็นระเบยีบแขง็แรง 

และปลอดภยั 
6.9. คุณลกัษณะของระบบป้องกนัฟ้าผ่า 

6.9.1. มกีารป้องกนัฟ้าผ่ากระแสตรง DC Surge Protection รองรบัแรงดนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1,000 Vdc 
40 KA 

6.9.2. มกีารป้องกนัฟ้าผ่ากระแสตรง AC Surge Protection รองรบัแรงดนัได้ไม่น้อยกว่า 230 Vdc 
40 KA 

6.9.3. ต้องมกีารตดิตัง้สายดนิ โดยขนาดสายดนิและวธิกีารตดิตัง้ตอ้งถูกตอ้งตามมาตรฐานการตดิตัง้

ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคหรอืวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์(วสท.)   
6.9.4. ระบบตวัน าลงดนิ (Down Conductor System) จะต้องค านึงถึงกระแสฟ้าผ่าต้องถูกแบ่งไหล 

โดยมเีสน้ทางกระแสหลายเส้นทางขนานกนั ความยาวของเสน้ทางกระแสต้องสัน้ที่สุด มกีาร

ประสานศกัย ์(Bonding) เขา้กบัตวัน าของอาคาร ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62305 
6.9.5. อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชัว่ขณะ (Surge protective device) การป้องกันไฟ

กระชากแรงดนัสูงชัว่ขณะ ของระบบ ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกนัไฟกระชากแรงดนัสูง

ชัว่ขณะทางไฟฟ้าก าลัง  (Power surge protection)  และสายสัญญาณ (Signal surge 
protection) โดยให้ชนิดของอุปกรณ์ป้องกนัเป็นแบบ Surge protection devices Type 1+2 / 
Class I+II และเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 62305 

6.10. คุณลกัษณะของอุปกรณ์ตรวจวดัความเขม้แสงอาทติย์ และอุปกรณ์วดัส าหรบัสถานีตรวจอากาศ 
6.10.1. ก าหนดใหต้ดิตัง้ในต าแหน่งของชุดแผงเซลลแ์สงอาทติยท์ีอ่ยู่ดา้นนอกอาคาร1 จุด 
6.10.2. ส่วนประกอบของอุปกรณ์จะต้องประกอบด้วย Pyranometer 2nd class หรือสูงกว่า Module 

temperature sensor, Ambient temperature sensor, and Wind speed sensor   
6.10.3. สามารถส่งขอ้มูลเชื่อมต่ออุปกรณ์บนัทกึผล Data logger และ/หรอืคอมพวิเตอร์เพื่อแสดงผล

ของระบบ monitoring ของอาคารได ้
6.11. การตดิตัง้ 

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ใด ๆ เข้ากับระบบใด ๆ ของอาคาร ต้องแสดงรายละเอียดที่ชดัเจนในแบบและ

เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. และไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบหรอืความเสยีหายใดๆ ต่อระบบต่าง ๆ ของอาคาร 
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7. การรบัประกนัผลงาน 
ผูเ้สนอโครงการจะรบัประกนัความเสยีหายหากเกดิจากการตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์  และ

ส่วนอื่น ๆ ทีผู่เ้สนอโครงการส่งมอบ เป็นระยะเวลา 2 ปี และรบัประกนัโครงสรา้งที่สามารถทนต่อแรงลมสูงสุดระดบั
พายุไตฝุ้่ น พรอ้มทัง้น ้ารัว่ซมึไม่น้อยกว่า 10 ปี หลงัจากส่งมอบงาน 

 

8. ข้อเสนอเพ่ิมเติม (Option) 
โครงการของผู้ว่าจา้งมขีอบเขตซึ่งไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงาน (TOR) ฉบบันี้ ซึ่งผู้เสนอโครงการสามารถ

เสนอเพิม่เตมิได ้ 
8.1. ระบบจอแสดงผลแบบสมัผสัได ้(Touch Screen Display) ไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พรอ้มการตดิตัง้บนฝาผนงั

ทีบ่รเิวณโถงชัน้ 1 ของอาคารเอก็โก แสดงขอ้มูลของระบบผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์ ตามรูปต าแหน่ง
ตดิตัง้ในเอกสารแนบ 6 และมรีายละเอยีดในเอกสารแนบ 7 

8.2. อุปกรณ์ตดิตัง้ระบบไรส้ายรวมค่าตดิตัง้ เพื่อรองรบัการใชง้านส าหรบัการจดัการโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะ

ทีจ่ะพฒันาเพิม่เตมิในอนาคต ตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 7 
 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงาน 90 วนั หลงัจากลงนามสญัญา โดยก าหนดเวลาในการปฏบิตังิานไดด้งันี้ 
9.1. งานทีม่กีารเจาะ งานทีต่้องเขา้พืน้ทีส่ านักงาน งาน Hot work หรอืงานทีม่เีสยีงหรอืกลิน่รบกวนผูใ้ชง้าน

อาคารทัว่ไป อนุญาตใหเ้ขา้ท างานได้เฉพาะในวนัหยุด และหลงัเวลาท าการของอาคาร โดยเริม่ตัง้แต่ 

19.00 น. เป็นตน้ไป 
9.2. ส าหรบังานทีไ่ม่มกีารรบกวนผูใ้ชง้านอาคาร อนุญาตใหส้ามารถท างานในเวลาท าการของอาคารได้ แต่

ตอ้งไดร้บัการพจิารณาเหน็ชอบเป็นกรณีไป 
 

10. งบประมาณ 
งบประมาณตามขอบเขตของงานทีไ่ม่รวมงานในส่วนขอ้เสนอเพิม่เตมิ (ขอ้ 8) ไม่เกนิ 1,500,000 บาท ไม่รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่ 
 

11. รปูแบบการเสนอ 
ข้อเสนอโครงการต้องปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการจดัซื้อจดัจ้าง โครงการระบบผลิตไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์บนอาคารเอ็กโก” โดยผู้เสนอโครงการจะต้องลงลายมอืชื่อและประทบัตรา (ถ้าม)ี ไว้ในเอกสาร

ขอ้เสนอโครงการและเอกสารประกอบอื่น ๆ ทุกแผ่น ดงันี้ 
11.1. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา และขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  

11.1.1. คุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคา 
11.1.2. รายการค านวณ PVsyst และ Shade analysis 
11.1.3. วธิกีารยดึการตดิตัง้แผงเซลล์แสงอาทติย์ และการค านวณทีจ่ะมกีารประกนัโครงสรา้งและน ้า

รัว่ซมึไม่น้อยกว่า 10 ปี 
11.1.4. ผงัการวางแผงเซลลแ์สงอาทติย์ 
11.1.5. Single Line Diagram 



- 7 - 
 

11.2. ขอ้เสนอทางด้านราคา โดยน าเสนอแยกเป็นราคาของอุปกรณ์ในหวัขอ้ 6.1, 6.2, 6.3 และ 6.4 และค่า
ตดิตัง้ (Breakdown Price) และอื่นๆ 

11.3. ขอ้เสนอเพิม่เตมิ รายละเอยีดพรอ้มราคา (แยกเป็นหวัขอ้ 8.1 และ 8.2) 
 

12. ขัน้ตอนการคดัเลือก 
12.1. ผูเ้สนอสามารถส่งค าถามและขอดสูถานทีต่ดิตัง้ ระหว่างวนัที ่10-20 พฤษภาคม 2564 
12.2. ผู้เสนอโครงการต้องส่งขอ้เสนอโครงการทัง้หมดตามรูปแบบที่ก าหนดให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในวนัที่ 25

พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ อาคารเอก็โก 
 

13. เง่ือนไขการติดตัง้ 
13.1. ผู้เสนอโครงการที่ได้รบัการคดัเลอืกต้องถือปฏิบตัิ โดยอุปกรณ์ที่น ามาติดตัง้ทัง้หมดต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากผูว้่าจา้ง 
13.2. ผูเ้สนอโครงการตอ้งปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ ค านึงถงึความปลอดภยัเป็นหลกั  
13.3. การเขา้ปฏบิตังิานในอาคาร 

13.3.1. ก่อนถงึวนัก าหนดใหเ้ขา้ท างานได้ ผูเ้สนอโครงการ ต้องส่งแผนการท างาน การประเมนิความ
เสีย่งของงาน (JSA) และส่งรายชื่อผูเ้ขา้ปฏบิตังิาน กบัฝ่ายบรหิารอาคารเอก็โก (JLL) เพื่อเขา้
อบรมความปลอดภยัก่อนเขา้ท างาน และรบัทราบระเบยีบขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิานภายใน

อาคาร  
13.3.2. ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบของอาคารอย่างเคร่งครดั 
13.3.3. ตอ้งมหีวัหน้าผูค้วบคุมทมีงานตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิานภายในพืน้ทีข่องอาคาร 
13.3.4. ฝ่ายบรหิารอาคารเอก็โก (JLL) เป็นผูค้วบคุมดแูลการปฏบิตังิานในพืน้ทีข่องอาคาร 

 
14. งานท่ีต้องส่งมอบตามสญัญา 

14.1. Detail Design 
14.1.1. รายงานสรุปการออกแบบ  
14.1.2. Single Line Diagram พรอ้มรายละเอยีดอุปกรณ์ และก าลงัการผลติ 
14.1.3. แบบรายละเอียดการติดตัง้โครงสร้างรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อม

รายการค านวณ เพื่อใชข้ออนุญาตก่อสรา้ง 
14.1.4. แบบการตดิตัง้ระบบป้องกนัฟ้าผ่าอาคารสูง และรายละเอยีดการเชื่อมต่อระบบ พรอ้มรายการ

ค านวณ 
14.1.5. ใบอนุญาตก่อสร้าง และใบอนุญาตอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยค่าใช้จ่ ายที่เกี่ยวข้องและขัน้ตอนขอ

ใบอนุญาตรบัผดิชอบและด าเนินการโดยผูร้บัจา้ง 
14.1.6. การค านวณที่มกีารรบัรองโดยวศิวกรโครงสร้างที่สามารถทนต่อแรงลมสูงสุดระดบัพายุโซน

ร้อน (Tropical storm) ที่ระดบัชัน้ความสูงที่ติดตัง้ และเอกสารการประกันโครงสร้างและน ้า
รัว่ซมึไม่น้อยกว่า 10 ปี 

14.1.7. เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
14.2. งานตดิตัง้ 

14.2.1. Installation inspection report ตรวจรบังานโดยกรรมการตรวจรบังานของเอก็โก 
14.2.2. รายงานประจ าสปัดาห ์โดยเป็นไฟล ์PDF ฯลฯ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยส่งมายงัอเีมลของผูว้่าจา้ง 
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14.2.3. รายงานส่งมอบงาน พรอ้มรปูภาพ 
14.2.4. เอกสาร Manual ของอุปกรณ์ทัง้หมด 
14.2.5. เอกสาร Operation and maintenance guideline พรอ้มรายละเอยีดของอุปกรณ์ 
14.2.6. เอกสาร PR test report 
14.2.7. เอกสาร Equipment list 
14.2.8. เอกสารอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

15. บุคคลติดต่อ

รายละเอยีดทางเทคนิค:  ดร.พรชยั องคว์งศส์กุล (ทีป่รกึษาโครงการ)

เบอรโ์ทรศพัท ์02-998-5521 

รายละเอยีดทางการประมลูและยื่นขอ้เสนอ: คุณลติาภทัร สทิธวิรรณ (ฝ่ายจดัซื้อ) 
เบอรโ์ทรศพัท ์02-998-5031 

16. การสงวนสิทธ์ิ

16.1. ผูว้่าจา้งสงวนสทิธิท์ีจ่ะปรบัปรุง เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดต่าง ๆ ในเอกสารขอ้ก าหนดของโครงการก่อน
วนัยื่นซองขอ้เสนอโครงการ โดยผูว้่าจา้งจะแจง้ใหท้ราบโดยทัว่กนัทุกรายเป็นลายลกัษณ์อกัษร และหาก

ผู้ว่าจ้างเห็นว่าการแก้ไขเพิม่เติมเอกสารดงักล่าวเป็นเหตุท าให้ผู้เสนอโครงการจะต้องใช้เวลาในการ

พจิารณาและจดัเตรยีมเอกสารต่าง ๆ เพิม่ขึ้น ทางผู้ว่าจ้างอาจพจิารณาขยายระยะเวลาการยื่นซอง

ขอ้เสนอโครงการไดต้ามความจ าเป็น 
16.2. ผลการพจิารณาต่าง ๆ ของผูว้่าจา้งถอืเป็นทีส่ิน้สุด และสทิธดิงักล่าวทัง้หมดขา้งตน้เป็นสทิธขิองผูว้า่จา้ง 

โดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้รายละเอยีดหรอืชีแ้จงเหตุผลใด ๆ ใหผู้เ้สนอโครงการทราบ ซึง่ผูเ้สนอโครงการจะ

ร้องเรยีนหรอืน าไปเป็นเหตุกล่าวอ้างฟ้องร้อง เรยีกร้องค่าเสยีหายต่อผู้ว่าจา้ง อย่างใดอย่างหนึ่งหรอื

หลายอย่างในภายหลงัมไิด ้
16.3. ผูว้่าจา้งสงวนสทิธิท์ีจ่ะขอเอกสารชีแ้จง (Clarification) ขอ้มลูเพิม่เตมิจากผูเ้สนอโครงการรายหนึ่งรายใด 

และให้เพิม่ส่งภายในระยะเวลาทีผู่้ว่าจา้งก าหนด มฉิะนัน้ผู้ว่าจา้งอาจจะตดัสทิธิก์ารยื่นขอ้เสนอของผู้

เสนอนัน้ ทัง้นี้การส่งเอกสารชี้แจงขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวต้องมรีายละเอียดตรงตามประเด็นทีผู่ว้่าจ้าง

ก าหนดใหช้ีแ้จงเพิม่เตมิเท่านัน้ โดยถอืว่าเป็นเพยีงขอ้มลูประกอบเพื่อการท าความเขา้ใจในขอ้เสนอของ

ผูเ้สนอโครงการเท่านัน้ ในเอกสารชี้แจงขอ้มูลเพิม่เตมิดงักล่าวไม่ถอืเป็นการเปลี่ยนแปลงสาระส าคญัที่

เสนอไวแ้ลว้แต่อย่างใด 
16.4. ทางผูว้่าจา้งสงวนสทิธิท์ีจ่ะเชญิผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหม้าชีแ้จงและต่อรองเพิม่เตมิได ้

17. เอกสารประกอบ

17.1. เอกสารแนบ 1: Conceptual diagram
17.2. เอกสารแนบ 2: Single-line diagram
17.3. เอกสารแนบ 3: Power riser diagram
17.4. เอกสารแนบ 4: Roof floor plan
17.5. เอกสารแนบ 5: Side view
17.6. เอกสารแนบ 6: รปูสถานทีต่ดิตัง้
17.7. เอกสารแนบ 7: รายละเอยีดของขอ้เสนอเพิม่เตมิ (Option)
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ผู้จดัท า ผู้อนุมติั 

................................................... 

 
 

................................................... 

 
 

................................................... 
( พรชยั องคว์งศส์กุล ) (สุพชิญาณ์ พึง่หริญั ) ( พงศพศั เทพประเทอืงทพิย ์) 

ผูจ้ดัการส่วนวศิวกรรมอาวโุส 
ทีป่รกึษาโครงการ 

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิใหม่ 2 ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกจิใหม่ 2 

วนัที ่6 พฤษภาคม 2564 วนัที ่6 พฤษภาคม 2564 วนัที ่6 พฤษภาคม2564 

shaneSupidr .
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เอกสารแนบ 1 

Conceptual Diagram 
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เอกสารแนบ 2 

Single-line diagram
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เอกสารแนบ 3 

Power riser diagram
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เอกสารแนบ 4 

Roof floor plan
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เอกสารแนบ 5 

Side view
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เอกสารแนบ 6 

รปูสถานท่ีติดตัง้

แผนที ่EGCO Tower 

EGCO Tower 
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พืน้ทีต่ดิตัง้อยู่บนดาดฟ้า (แรงเงาสสีม้) 

รปูถ่ายดาดฟ้า 

รปูถ่ายดาดฟ้า 
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สถานทีต่ดิตัง้ Inverter และ Battery (ชัน้ 18) 

สถานทีต่ดิตัง้ Touch screen display (ชัน้ 1) 
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เอกสารแนบ 7 

รายละเอียดของข้อเสนอเพ่ิมเติม (Option) 

ระบบจอแสดงผลแบบสมัผสัได ้(Touch Screen Dispaly) 

หน้าจอไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว ที่มคีอมพวิเตอร์และเราเตอร์ (Router) ในตวั พร้อมการติดตัง้ตดิผนังและแสดง

ขอ้มูลของระบบผลติไฟฟ้าพลงัแสงอาทติย์รวม และแต่ละระบบย่อย ในปัจจุบนั และขอ้มูลยอ้นหลงั 1 สปัดาห์ 1 

เดอืน 1 ปี และตัง้แต่ตดิตัง้ระบบ ทีส่ามารถเขา้ใจไดง้า่ยและมคีวามสวยงาม อย่างน้อย ดงันี้ 

1) ก าลงัการผลติปัจจุบนัของระบบ แยกเป็นแผงชุด A, B, C
2) ค่าพลงังานไฟฟ้าสะสมทีผ่ลติไดจ้ากระบบ และแยกเป็นไฟฟ้าทีผ่ลติไดต้่อวตัต์
3) กราฟแสดงปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าของอาคารเปรยีบเทยีบจ านวนหน่วยไฟฟ้าทีซ่ื้อจากการไฟฟ้านคร

หลวง จ านวนหน่วยจากระบบ และจ านวนหน่วยจากระบบกกัเกบ็พลงังาน (ถา้ม)ี
4) เงนิทีป่ระหยดัไดจ้ากการผลติไฟฟ้าแสงอาทติย์
5) ขอ้มลูจากอุปกรณ์วดัความเขม้แสง และสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ และความเขม้แสง
6) ประสทิธภิาพของระบบ และขอ้มลูอื่น ๆ ที ่จ าเป็น
7) จ านวนก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีส่ามารถลดได ้และเปรยีบเทยีบการลดการตดัตน้ไม ้ฯลฯ

อุปกรณ์ตดิตัง้ระบบไรส้ายรวมคา่ตดิตัง้ 

เพื่อรองรบัการใชง้านส าหรบัการจดัการโครงขา่ยไฟฟ้าอจัฉรยิะทีจ่ะพฒันาเพิม่เตมิในอนาคต โดยมี

รายละเอยีดและจ านวนอุปกรณ์ ดงันี้ ม ี

1) LoRA Gateway 1 ชุด (Indoor type) พรอ้ม Box Set

- LoraWAN Band Support: 920-925 MHz

- LoraWAN Protocol: Class A, Class B, Class C at least

- 128MB RAM 128MB Storage at least.

- Support Ethernet Port, WIFI, GSM, /3G/LTE, GPS, Ethernet

- Operating Temperature -20~+60ºC at least

- Powered by Android 6.0 or Linux or etc.

- Configuration on Web based or Application

2) IPC หรอื PAC (Programmable Automation Control) with UPS พรอ้ม Box set 1 ชุด
- Processor inter atom/celeron/i3 4 core at least
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- Minram 4GB storage 64 GB 

- Onboard Wifi, Bluetooth, 4G onboard

- USB 3.0

- Gigabit LAN

- Router

3) LoRA Terminal (RS485) 5 ชุด (Indoor type) with temperature sensor พรอ้ม Box Set

- LoRaWAN Sensor Node compatible: Class C, uplink and downlink support

- Support Data Interface RS 485

- Working voltage DC 5-12 V or AC 100-240 V

- Working Temperature -20°C to +70°C at least

- At least 500 m to communicate with LoRa Gateway

- Frequency Support: 920-925 MHz

- Support DI/DO Uplink/Downlink command

- TX output power: อย่างน้อย 14 dBM. และอยา่งมากไม่เกนิขอ้ก าหนด EIRP 22 dBM

- สามารถปรบัเปลีย่น parameter configuration firmware ได้

4) Relay for AHU on/off 9 ชุด พรอ้ม Box Set

5) Relay for AHU Status 3 ชุด พรอ้ม Box Set

6) Power Meter 3 Phase METSEPM2230 Schenider จ านวน 3 ชุด

7) CT 100/5A Class1 จ านวน 3 ชุด

8) Air condition Control 20 ชุด ส าหรบั Split type พรอ้ม Box Connection
- RF slave Module built in IR temp
- Power Meter Measurement and energy consumption
- Motion Detection



 

เอกสารแนบทาย 2 

จรรยาบรรณคูคา กลุมบริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 
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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…่……………………………………………………………………………………………………... 
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แบบหนังสือค้ำประกัน บริษัท ผลิตไฟฟา จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






