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1. ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพประกอบกิจการท่ีเสนอ ตามลกัษณะงานในวตัถปุระสงค์แนบท้ายหนงัสือรับรองของ

กระทรวงพาณิชย์ และต้องมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้

1.1. ไมเ่คยถกู ปตท. บอกเลิกสญัญาใดๆ อนัเน่ืองมาจากการกระท าโดยทจุริต 

1.2. ไมเ่ป็นคูค่วามในคดีใดๆ หรือคูพ่ิพาทในข้อพิพาทอนญุาโตตลุาการใดๆ กบั ปตท. ไมว่่าจะเป็นผู้ ค้ารายท่ีได้ขึน้

ทะเบียนผู้ ค้าไว้กบั ปตท. หรือไมก็่ตาม เว้นแตค่ดีหรือข้อพิพาทนัน้ถึงท่ีสดุแล้ว 

ทัง้นี ้ผู้ เสนอราคาตามข้อ 1.1 และ 1.2 ให้รวมถึงหุ้นส่วนหรือกรรมการของผู้ เสนอราคาด้วย 

1.3. ไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูขึน้บญัชีผู้ทิง้งานของ ปตท. และไมเ่ป็นผู้ทิง้งานตามหนงัสือแจ้งเวียนจากกรมบญัชีกลาง 

2. ผู้ เสนอราคาต้องเป็นรายเดียวกบัผู้ ซือ้/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธ์ิให้ผู้ประกอบการรายอ่ืนเสนอ

ราคาแทนไมไ่ด้ 

ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคาเป็นกลุ่มบคุคลในลกัษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้องมีสมาชิกในกลุม่ราย
ใดรายหนึง่ เป็นผู้ ซือ้/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทัง้นี ้ผู้ เสนอราคาท่ีมีลกัษณะเป็น Partnership / 
Consortium / Joint Venture ดงักลา่ว จะต้องรับผิดชอบตอ่ ปตท.ในฐานะลกูหนีร่้วมด้วย 

(หมายเหต ุ  การเสนอราคาเป็นกลุ่มบคุคลในลกัษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture นัน้ 
จะตอ้งมีการระบไุวโ้ดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดการจดัซ้ือ/จดัจ้าง(TOR) ว่ากลุ่มบคุคลดงักล่าวสามารถเข้า
ร่วมการเสนอราคาได)้   

3. ในกรณีท่ีมีการก าหนดให้เข้ารับฟังค าชีแ้จงรายละเอียด/ดสูถานท่ี ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ เข้ารับฟังค าชีแ้จง

รายละเอียด/ดสูถานท่ีตามวนัเวลาท่ี ปตท. ก าหนดไว้ หากผู้ เสนอราคารายใดไมเ่ข้ารับฟังค าชีแ้จงรายละเอียด/ดู

สถานท่ีภายในวนัเวลาดงักล่าวแล้วจะมีผลดงันี.้- 

3.1. ในกรณีท่ีเง่ือนไขเฉพาะส าหรับการจดัหาครัง้นัน้ได้ก ำหนดผลของการไมเ่ข้ารับฟังค าชีแ้จงรายละเอียด/ดู

สถานท่ีไว้อยา่งไรแล้ว เชน่ ให้ตดัสิทธิผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาครัง้นัน้ ก็ให้ใช้บงัคบัตามท่ีเง่ือนไขเฉพาะนัน้

ก าหนดไว้ 

3.2. ในกรณีท่ีเง่ือนไขเฉพาะส าหรับการจดัหาครัง้นัน้มิได้ก ำหนดผลของการไมเ่ข้ารับฟังค าชีแ้จงรายละเอียด/ดู

สถานท่ีไว้แล้ว ให้ผู้ เสนอราคารายนัน้ยงัคงมีสิทธิในการเสนอราคา โดยให้ถือวา่ ผู้ เสนอราคาดงักลา่วยอมรับ

และเข้าใจในรายละเอียดและสถานท่ีโดยไมมี่ข้อโต้แย้ง 

4. ราคาท่ีเสนอ กรณีการซือ้เป็นราคาของแท้ของใหมย่งัไมเ่คยถกูใช้งานมาก่อน กรณีการจ้างเป็นราคาท่ีใช้วสัดอุยา่งดี 

เป็นของใหมย่งัไมเ่คยถกูใช้งานมาก่อน และจะต้องด าเนินการโดยชา่งฝีมือดี กรณีการเชา่ สิ่งของท่ีเสนอนัน้จะต้องใช้

งานได้ดีตามวตัถปุระสงค์แห่งการเชา่ โดยมีคณุสมบตัติามรายละเอียดและเง่ือนไขของ ปตท. โดยทัง้สามกรณีเม่ือสง่

มอบจะต้องอยู่ในสภาพสมบรูณ์สามารถใช้งานได้ทนัที 
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5. ผู้ เสนอราคาต้องกรอกราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่รายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคา

ของ ปตท. หรือ ใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาของผู้ เสนอราคาเอง โดยจะต้องมีเนือ้หาตามแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ 

ปตท. เชน่ วนัท่ีเสนอราคา ช่ือผู้ เสนอราคา เร่ืองท่ีเสนอราคา ราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่รายการ และราคารวม ข้อความ

ยอมรับการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ ปตท. เป็นต้น  โดยต้องเป็นราคาไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและต้องเสนอราคาเป็นเงิน

บาท รวมคา่ใช้จ่ายทัง้หมดแล้วจนกระทัง่สง่มอบโดยผู้ เสนอราคาต้องกรอกจ านวนเงินเป็นตวัเลขและตวัหนงัสือลงใน

ใบเสนอราคาให้ชดัเจนในกรณีท่ีมีการขดูลบ หรือขีดฆา่ ต้องลงลายมือช่ือผู้ มีอ านาจและประทบัตราก ากบั (ถ้ามี) 

หากราคาตอ่หนว่ยหรือตอ่รายการไมต่รงกบัราคารวม หรือตวัเลขกบัตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้น าบทบญัญตัิในประมวล

กฎหมายแพง่และพาณิชย์มาใช้บงัคบั ทัง้นี ้ราคาท่ีเสนอจะต้องยืนราคาตามเวลาท่ี ปตท. ก าหนด โดยในกรณีท่ี 

ปตท. ไมไ่ด้ก าหนดระยะเวลาการยืนราคาไว้ ผู้ เสนอราคาต้องยืนราคาไมน้่อยกวา่ 90 วนั นบัถดัจากวนัท่ีเสนอราคา 

และเม่ือผู้ เสนอราคาท าการย่ืนซองเสนอราคาตาม ข้อ 6 แล้วจะถอนคืน ไมไ่ด้ 

6. ในการย่ืนซองเสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องจดัเอกสารใสซ่องปิดผนกึให้เรียบร้อยโดยแยกเป็นแตล่ะซองดงันี.้- 

6.1. ซองใบเสนอราคา ประกอบด้วยใบเสนอราคาและใบรายละเอียดการค านวณราคาเทา่นัน้ 

6.2. ซองเอกสารหลกัฐานตา่งๆ เชน่ รูปแบบ ตวัอยา่ง แคตตาล๊อก ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ส าเนาหนงัสือ 

รับรองผลงาน หรืออ่ืน ๆ และเอกสารหลกัฐานของร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นสว่น ดงันี.้- 
6.2.1 กรณีเป็นร้าน ให้แนบส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มและส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทัง้ให้

เจ้าของหรือผู้จดัการร้านลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตรา (ถ้ามี) ของร้านด้วย 

6.2.2 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบหลกัฐานหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ท่ีมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัถดัจากวนัรับรองจนถึงวนัย่ืนซองใบเสนอ

ราคา และหากหลกัฐานดงักลา่วไมใ่ชต้่นฉบบั ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทหรือห้างหุ้นสว่นจะต้องลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตรา (ถ้ามี) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนด้วย 

6.2.3 กรณีเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ ให้แนบหนงัสือรับรองของสถานทตูไทย 

หรือกงสลุไทย หรือทตูพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วตัถปุระสงค์ และอ านาจในการท านิติกรรม

ของนิติบคุคลนัน้ ตามกฎหมายของประเทศท่ีนิติบคุคลนัน้ก่อตัง้ และจะต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือ

ความคุ้มกนัซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคานัน้ได้มีค าสัง่ให้สละเอก

สิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้แล้ว 

6.2.4 ในกรณีท่ีผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัร้านหรือบริษัทหรือห้างหุ้นสว่นมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนเป็นผู้ลงนามในใบ

เสนอราคา และ/หรือให้ย่ืนซองเสนอราคา จะต้องมีหนงัสือมอบอ านาจโดยระบกุารมอบอ านาจไว้ให้

ถกูต้องและชดัเจน 
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6.2.5 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนัพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีกรรมการ

ผู้ มีอ านาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรือ ส าเนาบตัรประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบ

อ านาจพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (ในกรณีมีการมอบอ านาจ) 

6.2.6 ในกรณีท่ีจดทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่มไว้จะต้องแนบส าเนา ภพ. 20 ด้วย 

7. ผู้ เสนอราคาท่ี ปตท. ตกลงในการซือ้/จ้าง/เชา่ จะต้องยอมรับหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ 

ของ ปตท. ทกุประการ 

8. ผู้ ท่ี ปตท. ตกลงด้วยในการซือ้/จ้าง/เชา่ จะต้องด าเนินการดงันี.้- 

8.1. กรณีการจดัหาท่ีมีวงเงินการจดัหาไมเ่กิน 5 ล้านบาท หรือไมอ่ยูใ่นเง่ือนไขของ ปตท. ท่ีจะต้องจดัท าเป็นรูปแบบ

สญัญาให้ผู้ ท่ี ปตท. ตกลงด้วยในการซือ้/จ้าง/เชา่ ไปตดิตอ่ขอรับใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ภายใน 7 วนันบัถดัจากวนัท่ี 

ปตท. แจ้ง (กรณีไมต้่องมีการวางหลกัประกนัสญัญา) หรือภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีปตท. แจ้ง (กรณีท่ีต้อง

มีการวางหลกัประกนัสญัญา) 

8.2. กรณีการจดัหาท่ีมีวงเงินการจดัหาเกินกวา่ 5 ล้านบาท หรือ ปตท. ก าหนดเง่ือนไขให้จดัท าเป็นรูปแบบสญัญา 

ให้ผู้ ท่ี ปตท. ตกลงด้วยในการซือ้/จ้าง/เชา่ ไปติดตอ่ขอรับหนงัสือสนองซือ้/จ้าง/เชา่ ภายใน 7 วนันบัถดัจากวนัท่ี 

ปตท. แจ้ง และจะต้องไปติดตอ่เพ่ือท าสญัญากบั ปตท. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในหนงัสือสนองนัน้  

หากผู้ ท่ี ปตท. ตกลงด้วยในการซือ้/จ้าง/เช่า ไมด่ าเนินการตาม ข้อ 8.1 หรือ 8.2 ดงักล่าว ปตท. จะริบหลกัประกนั 

(ถ้ามี)และหาก ปตท. ต้องจดัหาจากบคุคลอ่ืนแทนในราคาท่ีสงูกว่าราคาของผู้ ท่ี ปตท. ตกลงในการซือ้/จ้าง/เช่า แล้ว 

ผู้นัน้จะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ให้กบั ปตท. ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจาก ปตท. นอกจากนี ้

ปตท. สงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องคา่เสียหายทัง้หมดท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากเหตดุงักล่าวด้วย 

9. ในการเสนอราคา (    ) มี (    ) ไมมี่ การวางหลกัประกนัซองเสนอราคา 

ในกรณีท่ีต้องมีการวางหลกัประกนัซองเสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องน าเงินสดหรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคาร

หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือพนัธบตัรของ ปตท.หรือหุ้นกู้  ปตท. มาเพื่อเป็นหลกัประกนัการย่ืนซองเสนอราคา เป็น 

จ านวน      บาท หลกัประกนัการย่ืนซองเสนอราคาดงักลา่ว ปตท. จะคืนให้ผู้ เสนอราคาท่ีไมไ่ด้รับการ

คดัเลือกเม่ือ ปตท. ได้มีการออกใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ หรือหนงัสือสนองในการจดัหาสินค้าครัง้นัน้แล้ว แตส่ าหรับผู้ เสนอ

ราคารายท่ี ปตท. คดัเลือกไว้ ให้คืนได้ตอ่เม่ือได้ท าสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่แล้ว หรือเม่ือผู้ เสนอราคาได้พ้นจาก

ข้อผกูพนัตามเง่ือนไขท่ี ปตท. ก าหนดแล้ว 

10. ในการท าสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ นัน้ (   ) มี (   ) ไม่มี การวางหลกัประกนัสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เช่า 

ในกรณีท่ีต้องมีการวางหลกัประกนัสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ และรายการละเอียดแนบท้ายการสัง่ซือ้/จ้าง/เช่า 

มิได้ก าหนดการวางหลกัประกนัสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ ไว้เป็นอยา่งอ่ืนแล้ว ให้ผู้ เสนอราคาท่ี ปตท. ตกลงซือ้/

จ้าง/เชา่ ด้วย (ซึง่ตอ่ไปจะเรียกวา่ “ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่”) จะต้องน าเงินสดหรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารหรือ
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พนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือพนัธบตัรของ ปตท.หรือหุ้นกู้  ปตท. มา เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตามสญัญาหรือใบสัง่

ซือ้/จ้าง/เชา่ ในอตัราร้อยละ 5 ของสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ (หากมีเศษสตางค์ให้ปัดขึน้) นัน้  หลกัประกนัการ

ปฏิบตัิตามสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ ดงักลา่ว ปตท. จะคืนให้เม่ือผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ พ้นจากข้อผกูพนัตาม

สญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ นัน้แล้ว 

11. ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ (ในกรณีเช่าอสงัหาริมทรัพย์หรือกรณีเช่าซือ้) จะต้องเป็นผู้ รับภาระในเร่ืองอากรแสตมป์ท่ีจะใช้ปิด

สญัญาจ้าง/เชา่ หรือใบสัง่จ้าง/เชา่ ตามอตัราท่ีประมวลรัษฎากรก าหนด 

12. ในกรณีผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ ต้องสัง่วสัดอุปุกรณ์เพ่ือประกอบการด าเนินงานจากตา่งประเทศ จะต้องใช้บริการ

บรรทกุวสัด/ุสินค้า นัน้โดยเรือไทย โดยปฏิบตัติามพระราชบญัญตัสิง่เสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. 2521 กฎกระทรวง

และประกาศท่ีออกตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วทกุประการ 

13. ในกรณีท่ีต้องมีการปรับและรายการละเอียดแนบท้ายการสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ มิได้ก าหนดอตัราคา่ปรับอนัเน่ืองมาจาก

ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ สง่มอบสินค้า/งานลา่ช้าไว้เป็นอย่างอ่ืนแล้ว ให้ใช้เง่ือนไขอตัราคา่ปรับดงันี.้- 

ในกรณีเป็นการซือ้ หากผู้ขายสง่มอบสินค้าลา่ช้ากวา่ก าหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว้ ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับให้แก่ 
ปตท. เป็นเงินในอตัราร้อยละ 0.2 ตอ่วนัของมลูคา่สินค้าท่ียงัไมไ่ด้สง่มอบ นบัถดัจากวนัครบก าหนดสง่มอบสินค้า 
เป็นต้นไปจนถึงวนัท่ี ปตท. ได้รับมอบสินค้าถกูต้องครบถ้วน แตห่ากสินค้าท่ีสง่มอบล่าช้านัน้  ต้องใช้ควบคูห่รือเป็น
สว่นประกอบอนัจ าเป็นซึง่กนัและกนักบัสินค้าในรายการอ่ืนท่ี ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคดิจากราคารวม 
ของสินค้าท่ีต้องใช้ร่วมกนันัน้ 

ในกรณีเป็นการจ้าง หากผู้ รับจ้างสง่มอบงานให้ ปตท. ล่าช้ากวา่ก าหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องช าระ 
คา่ปรับให้แก่ ปตท. เป็นเงินในอตัราร้อยละ 0.1 ตอ่วนั ของราคาคา่จ้างงานท่ี ปตท. ยงัไมไ่ด้รับมอบ นบัถดัจาก 
วนัครบก าหนดสง่มอบงานเป็นต้นไปจนถึงวนัท่ี ปตท. ได้รับมอบงานถกูต้องครบถ้วน แตห่ากรายการท่ีสง่มอบ 
ลา่ช้านัน้ต้องใช้ควบคูห่รือเป็นสว่นประกอบอนัจ าเป็นซึง่กนัและกนักบังานในรายการอ่ืนท่ี ปตท. ได้รับมอบไว้ 
แล้ว การปรับจะคิดจากราคารวมของงานท่ีต้องใช้ร่วมกนันัน้ 
ในกรณีเป็นการเชา่ หากผู้ให้เชา่สง่มอบสินค้าลา่ช้ากวา่ก าหนดเวลาท่ีตกลงกนัไว้ ผู้ให้เชา่จะต้องช าระคา่ปรับ 
ให้แก ่ปตท. เป็นเงินในอตัรา   (อตัราร้อยละหรือจ านวนเงิน) ของอตัราคา่เช่าสินค้าท่ี ปตท. ยงัไมไ่ด้รับ 
มอบตอ่       (ตอ่วนั/ตอ่เดือน/ตอ่ปี) นบัถดัจากวนัครบก าหนดการสง่มอบสินค้าเป็นต้นไปจนถึงวนัท่ี ปตท. 
ได้รับมอบสินค้าครบถ้วนถกูต้อง แตห่ากสินค้าท่ีสง่มอบลา่ช้านัน้ต้องใช้ควบคูห่รือเป็นสว่นประกอบอนัจ าเป็นซึง่ 
กนัและกนักบัสินค้าในรายการอ่ืนท่ี ปตท. ได้รับมอบไว้แล้ว การปรับจะคดิจากราคารวมของสินค้าท่ีต้องใช้ร่วมกนันัน้ 

14. นอกเหนือจากการปรับตามข้อ 13 แล้ว ในกรณีท่ี ปตท. มีเหตเุช่ือได้วา่ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ จะไมส่ามารถปฏิบตัิ

ให้ถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ ปตท. สงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ นัน้ 

และริบหลกัประกนัสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ และเรียกคา่เสียหายอ่ืน ๆ ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้จากเหตดุงักลา่ว 

นอกจากนี ้หาก ปตท. ต้องจดัซือ้/จ้าง/เชา่ ดงักลา่วจากบคุคลอ่ืนในราคาท่ีสงูขึน้กว่าราคาของผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ 
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ตามสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ แล้ว ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ ให้เชา่ จะต้องรับผิดชอบชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ทัง้หมดให้กบั 

ปตท. ภายใน 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งจาก ปตท. ด้วย 

15. ในกรณีท่ีไมไ่ด้มีการตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืนในสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ ปตท. จะจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ 

เม่ือครบ 30 วนั นบัถดัจากวนัท่ี ปตท. ได้ตรวจรับและรับมอบสินค้า/งาน/ทรัพย์สินท่ีเชา่ดงักลา่วในแตล่ะครัง้ (หรือ

ครัง้เดียว) ตามสญัญาหรือใบสัง่ซือ้/จ้าง/เชา่ เรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ จะต้องย่ืนหลกัฐานการขอรับ

ช าระหนีต้อ่ ปตท. ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ี ปตท. รับมอบสินค้า/งาน/ทรัพย์สินท่ีเชา่ ถ้าผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เช่า 

ย่ืนหลกัฐานการขอรับช าระหนีเ้กินกวา่ท่ีก าหนดเป็นระยะเวลาเทา่ใด ก าหนดวนัจา่ยเงินจะยืดออกไปเทา่กบัวนัท่ี

ผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ ย่ืนหลกัฐานการขอรับช าระหนีเ้กินก าหนดเชน่กนั 

16. ปตท. สงวนสิทธ์ิท่ีจะงดจดัหา หรือเลือกจดัหาตามท่ีเห็นสมควร และไมจ่ าเป็นต้องจดัหาจากผู้ เสนอราคารายต ่าสดุ 

หรือจะยกเลิกเสียก็ได้ ผู้ใดไมมี่สิทธ์ิเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จาก ปตท. ทัง้สิน้ 

17. ในกรณีผู้ ท่ีได้รับการคดัเลือกแล้วไมย่อมไปท าสญัญาภายในระยะเวลาท่ี ปตท. ก าหนด หรือผู้ขาย/ผู้ รับจ้าง/ผู้ให้เชา่ 

ไมป่ฏิบตัติามสญัญานัน้โดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร ปตท. จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานและตดัออกจากทะเบียนผู้ ค้า

ของ ปตท. 

18. ในการท าสญัญาท่ีมีวงเงินตัง้แต ่2 ล้านบาทขึน้ไป   ผู้ เสนอราคาท่ี ปตท. ตกลงในการซือ้/จ้าง/เชา่ จะต้องยอมรับและ

ปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัอิย่างยัง่ยืนของผู้ ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct)    โดย 

ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าตรวจสอบการด าเนินการตามแนวทาง ดงักลา่ว 

19. ผู้ ค้าท่ีจะร่วมด าเนินธุรกิจกบั ปตท. จะต้องปฏิบตัิตามแนวทางการปฏิบตัิอย่างยัง่ยืนของผู้ ค้ากลุม่ ปตท. และเง่ือนไข 

ดงัตอ่ไปนี ้

19.1. ปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ครอบคลมุด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความ

รับผิดชอบตอ่สงัคม ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม เชน่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายวา่ด้วยความ

ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้องด าเนินงานด้วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไมท่ าการ

ใดๆ อนัเป็นการทจุริต คอร์รัปชัน่ ตดิหรือรับสินบน การกระท าอนัก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์และ/

หรือผลประโยชน์ทบัซ้อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 

19.2. ผู้ ค้าจะต้องมีคณุสมบตัสิอดคล้องกบั เกณฑ์บงัคบัหลกั ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้อ ดงันี ้

19.2.1. ไมอ่ยูใ่นบญัชีรายช่ือของปตท. วา่เป็นบคุคล นิตบิคุคล หรือสถานประกอบการท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ทจุริต ตดิสินบน หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบั ปตท. ณ เวลาท่ีย่ืนซอง 

19.2.2. มีใบอนญุาตท างานท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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19.2.3. ไมถ่กูตดัสินให้มีความผิดในชัน้ศาลด้านการเงิน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั แรงงาน หรือ อยูใ่น

บญัชีรายช่ือบคุคล นิติบคุคล หรือสถานประกอบการท่ีไมถ่กูต้องตามกฎหมายไทย ภายใน

ระยะเวลา 3 ปี ก่อนการย่ืนซอง 

19.2.4. มีนโยบายของบริษัทท่ีจะไมจ้่างแรงงานเดก็อายตุ ่ากวา่ 15 ปี  

19.2.5. มีนโยบายของบริษัทท่ีจะจา่ยคา่ตอบแทนแก่ลกูจ้างไมน้่อยกว่าอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าท่ีกฎหมายก าหนด 

และไมบ่งัคบัให้ลกูจ้างท างานนานเกินกวา่กฎหมายก าหนด  

19.2.6. มีระบบบริหารจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในท่ีท างานตามท่ีกฎหมายก าหนด และดแูล

ให้ลกูจ้างปฏิบตังิานด้วยความปลอดภยั ไมก่่อให้เกิดอนัตราย   

19.2.7. มีระบบบริหารจดัการพืน้ท่ีปฏิบตังิาน  และพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการ

ด าเนินงาน  ไมใ่ห้มีความเส่ียงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เชน่ การปนเปือ้นหรือร่ัวไหลของ

สารอนัตรายในดินและน า้ใต้ดนิ) 

20. ปตท. จะท าการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ ค้าหลงัสง่มอบสินค้า/บริการทกุงวดงาน 

21. ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใช้ผลประเมินการปฏิบตังิานของผู้ ค้าเพ่ือประกอบในการพิจารณาคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา 

ในครัง้ถดัไป 

22. ส าหรับผู้ ค้าท่ีได้รับการอนมุตัิให้ขึน้กลุม่งานในทะเบียนผู้ ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ ค้าได้รับการประเมินผลการ

ปฏิบตังิานภายใต้กลุม่งานท่ีผู้ ค้าได้รับการอนมุตัเิป็นเกรด “D”  ปตท. ขอสงวนสิทธ์ิตดัรายช่ือผู้ ค้าออกจากกลุม่งาน

ดงักลา่ว และผู้ ค้าจะไมมี่สิทธิย่ืนขอขึน้ทะเบียนผู้ ค้ากบั ปตท. ในกลุม่งานนัน้เป็นเวลาอยา่งน้อย 3 ปี นบัถดัจากวนัท่ี

ถกูตดัออก 

23. กรณีท่ีผู้ ค้ามีข้อสงสยัผลประเมินการปฏิบตังิานของผู้ ค้า ให้ผู้ ค้าท าหนงัสือพร้อมแนบส าเนาใบสัง่/สญัญาและผลการ

ปฏิบตังิาน สง่ถึงหนว่ยงานจดัหาสินค้าเจ้าของเร่ือง เพื่อขอให้ชีแ้จงข้อสงสยัของการประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ ค้าได้ 


