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ประกาศ บริษัท เอนเนอรย์ี่ คอมเพล็กซ ์จ ากัด 
เร่ือง ประกวดราคาเช่า เช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหาร จ านวน 6 คัน (ระยะเวลา 4 ปี  
เร่ิมวันที ่1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Bidding) 

 

 
  ตามประกาศแจ้ง ของ บริษัท เอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์ จ ากัด เลขที่ โครงการ 65057115877 ลงวันที่  18 
พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกวดราคาเช่า เช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งส  าหรบัผูบ้ริหาร จ านวน 6 คนั (ระยะเวลา 4 ปี เริ่ม
วนัที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2569) โดยมีก าหนดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565 
ดงัรายละเอียดแจง้แลว้นัน้ 
 
  การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-Bidding) ครัง้นี ้มีค าถาม/ขอ้ซกัถาม จากผูส้นใจยื่นขอ้เสนอ ดงันี ้
 

ค าถาม ค าตอบ 
1) ถาม 
การเช่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งส  าหรบัผูบ้รหิาร 
(กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูจ้ดัการฝ่าย) จ านวน 6 
คนั โดยแบ่งเป็น รถยนต ์Mercedes-Benz E300e 
Avantgarde 2021 จ านวน 1 คนั และ รถยนต ์Toyota 
Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 2021) 
จ านวน 5 คนั มีการระบุสีของรถ อย่างไรบ้าง 

1) ตอบ 
การระบสุีของรถยนต ์ดงันี ้
- รถยนต ์Mercedes-Benz E300e Avantgarde 

2021 จ านวน 1 คนั เป็น สี Graphite Grey 
- รถยนต ์Toyota Camry 2.5 HEV Premium 

(Minor Change 2021) จ านวน 5 คนั เป็น สี 
Metal Stream Metallic 

2) ถาม 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 
2021) จ านวน 5 คนั (ระบบเกียร)์ เกียรอ์อโตแ้บบ CVT 
(แบบ E-CVT 8 จงัหวะ) ตามมาตรฐานบรษิัทผูผ้ลิต จะ
เป็นระบบเกียร ์อตัโนมตัิ 8 สปีด สามารถเสนอตาม
มาตรฐานบริษัทผู้ผลิตได้หรือไม่ 

2) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

3) ถาม: 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 
2021) จ านวน 5 คนั (เครื่องเสยีง) ระบบน าทางแผน
ที่ ตามมาตรฐานบรษิัทผูผ้ลิต ใชง้านผ่านระบบ Apple 
Car play สามารถเสนอตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
ได้หรือไม่ 

3) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้
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ค าถาม ค าตอบ 

4) ถาม 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 2021) 
จ านวน 5 คนั (อปุกรณม์าตรฐานภายใน) Sunroof (เปิด
ไม่ได)้ ตามมาตรฐานบรษิัทผูผ้ลิต สามารถเปิด/ปิด
ได ้สามารถเสนอตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตได้หรือไม่ 

4) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

5) ถาม 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 2021) 
จ านวน 5 คนั (อปุกรณม์าตรฐานภายใน) ปัดน า้ฝนกระจก
หลงั ตามมาตรฐานบรษิัทผูผ้ลติ ไม่มี และไม่สามารถติดตัง้
เพิ่มได ้สามารถเสนอตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตได้
หรือไม่ 

5) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

6) ถาม 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 2021) 
จ านวน 5 คนั (อปุกรณม์าตรฐานภายใน) อปุกรณภ์ายนอก
อื่น ๆ (กระจกมองขา้งแบบไฮโดรฟิลิกซ ์ลดการเกาะตวัของ
น า้บนกระจก) ตามมาตรฐานบรษิทัผูผ้ลิตไม่มีระบบน า้เกาะ
กระจก สามารถเสนอตามมาตรฐานผู้ผลิตได้หรือไม่ 

6) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

7) ถาม 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 2021) 
จ านวน 5 คนั (อปุกรณม์าตรฐานความสะดวกสบาย) ปรบั
อากาศอตัโนมตัิ (3 โซน แยกควบคมุระดบัอณุหภมูิอิสระ
ซา้ย-ขวา และหลงั) ตามมาตรฐานบรษิัทผูผ้ลิต ปรบัอากาศ
อตัโนมตัิ 2 โซน (ปรบัอิสระแยกซา้ย ขวา) สามารถเสนอ
ตามมาตรฐานผู้ผลิตได้หรือไม่ 

7) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

8) ถาม 
Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor Change 2021) 
จ านวน 5 คนั (อปุกรณม์าตรฐานความสะดวกสบาย) พนกั
พิงศีรษะปรบัระดบัได ้(พบัลงต ่าได)้ ตามมาตรฐาน
บรษิัทผูผ้ลิต ไม่สามารถท าไดท้กุที่นั่ง ท าไดแ้ค่ดา้น
ผูโ้ดยสารขา้งคนขบั สามารถเสนอตามมาตรฐานผู้ผลิต
ได้หรือไม่ 

8) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

    
 
 



หนา้ 3/3 

 

 
ค าถาม ค าตอบ 

9) ตอบ 
สเปคของ Toyota Camry 2.5 HEV Premium (Minor 
Change 2021) ใน TOR ในหวัขอ้ เครื่องเสียง ระบ ุระบบ
น าทางแผนที่ เนื่องจาก Toyota Camry 2.5 HEV Premium 
(Minor Change 2021) ในปัจจบุนันัน้ ไม่มีระบบน าทาง
แผนที่ สามารถเสนอตามมาตรฐานผู้ผลิตได้หรือไม่ 

9) ตอบ 
สามารถเสนอตามมาตรฐานปัจจบุนัของบรษิัทผูผ้ลิตได ้

10) ถาม 
หากชนะการประมลูในครัง้นี ้ตอ้งสง่มอบวนัที่ 1 กนัยายน 
2565 แตเ่นื่องจากขณะนีก้ารผลิตของ Toyota ไม่ปกติ 
สง่ผลท าใหร้ถ Toyota Camry Hybrid ทกุรุน่ หากสั่งซือ้รถ
ในช่วงนีก้  าหนดสง่มอบจะประมาณ 8-10 เดือน ซึ่งจะไม่ทนั
ตามก าหนดการที่แจง้ใน TOR จึงขอสอบถามว่า หากได้
งานจะรับรถทดแทนและเร่ิมสัญญาเช่า 1 กันยายน 
2565 หรือ รอรถใหม่ได้ช่วงไหนก็เร่ิมสัญญาเช่า 

10) ตอบ 
บรษิัทผูใ้หเ้ช่า สามารถน ารถยนตท์ี่มีขนาด และ
ประสิทธิภาพ เทยีบเท่าหรือดีกว่า Toyota Camry 2.5 
HEV Premium (Minor Change 2021) มาทดแทน 
(เป็นรถใหม่ ป้ายแดง) ใหก้บั EnCo ภายในวนัที่ 1 
กนัยายน 2565 จนกว่าจะสง่มอบรถยนตค์นัใหม่ตาม
ก าหนด โดยผูใ้หเ้ช่า จะตอ้งท าหนงัสือเป็นลายลกัษณ์
อกัษรแจง้แก่ EnCo ใหช้ดัเจน 
 
หากกรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัติามขา้งตน้ได ้EnCo สงวน
สิทธิ์ที่จะด าเนินการปรบั กรณีสง่มอบรถยนตล์า่ชา้ 
ตามที่ระบใุน TOR 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 
 

สภุาพรรณ มณวีงษ์ 
( นางสภุาพรรณ มณีวงษ ์) 

ผูจ้ดัการงานจดัหา 
  


