บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
เงื่อนไขทั่วไปสำหรับกำรจัดหำสินค้ ำเชิงพำณิชย์ หน้ า 1/6
1. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่เสนอ ตามลักษณะงานในวัตถุประสงค์แนบท้ ายหนังสือรับรองของ
กระทรวงพาณิชย์ และต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1.1. ไม่เคยถูก ปตท. บอกเลิกสัญญาใดๆ อันเนื่องมาจากการกระทาโดยทุจริ ต
1.2. ไม่เป็ นคูค่ วามในคดีใดๆ หรื อคูพ่ ิพาทในข้ อพิพาทอนุญาโตตุลาการใดๆ กับ ปตท. ไม่ว่าจะเป็ นผู้ค้ารายที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนผู้ค้าไว้ กบั ปตท. หรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่คดีหรื อข้ อพิพาทนันถึ
้ งที่สดุ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาตามข้ อ 1.1 และ 1.2 ให้ รวมถึงหุ้นส่วนหรื อกรรมการของผู้เสนอราคาด้ วย
1.3. ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ขึ ้นบัญชีผ้ ทู ิ ้งงานของ ปตท. และไม่เป็ นผู้ทิ ้งงานตามหนังสือแจ้ งเวียนจากกรมบัญชีกลาง
2. ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นรายเดียวกับผู้ซื ้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. และจะโอนสิทธิ์ให้ ผ้ ปู ระกอบการรายอื่นเสนอ
ราคาแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคาเป็ นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้ องมีสมาชิกในกลุม่ ราย
ใดรายหนึง่ เป็ นผู้ซื ้อ/รับเอกสารเสนอราคาจาก ปตท. ทังนี
้ ้ ผู้เสนอราคาที่มีลกั ษณะเป็ น Partnership /
Consortium / Joint Venture ดังกล่าว จะต้ องรับผิดชอบต่อ ปตท.ในฐานะลูกหนี ้ร่วมด้ วย
(หมายเหตุ การเสนอราคาเป็ นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture นัน้
จะต้องมี การระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงในรายละเอียดการจัดซื ้อ/จัดจ้าง(TOR) ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถเข้า
ร่ วมการเสนอราคาได้)
3. ในกรณีที่มีการกาหนดให้ เข้ ารับฟั งคาชี ้แจงรายละเอียด/ดูสถานที่ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้เข้ ารับฟั งคาชี ้แจง
รายละเอียด/ดูสถานที่ตามวันเวลาที่ ปตท. กาหนดไว้ หากผู้เสนอราคารายใดไม่เข้ ารับฟั งคาชี ้แจงรายละเอียด/ดู
สถานที่ภายในวันเวลาดังกล่าวแล้ วจะมีผลดังนี ้.3.1. ในกรณีที่เงื่อนไขเฉพาะสาหรับการจัดหาครัง้ นันได้
้ กำหนดผลของการไม่เข้ ารับฟั งคาชี ้แจงรายละเอียด/ดู
สถานที่ไว้ อย่างไรแล้ ว เช่น ให้ ตดั สิทธิผ้ เู สนอราคาในการเสนอราคาครัง้ นัน้ ก็ให้ ใช้ บงั คับตามที่เงื่อนไขเฉพาะนัน้
กาหนดไว้
3.2. ในกรณีที่เงื่อนไขเฉพาะสาหรับการจัดหาครัง้ นันมิ
้ ได้ กำหนดผลของการไม่เข้ ารับฟั งคาชี ้แจงรายละเอียด/ดู
สถานที่ไว้ แล้ ว ให้ ผ้ เู สนอราคารายนันยั
้ งคงมีสิทธิในการเสนอราคา โดยให้ ถือว่า ผู้เสนอราคาดังกล่าวยอมรับ
และเข้ าใจในรายละเอียดและสถานที่โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
4. ราคาที่เสนอ กรณีการซื ้อเป็ นราคาของแท้ ของใหม่ยงั ไม่เคยถูกใช้ งานมาก่อน กรณีการจ้ างเป็ นราคาที่ใช้ วสั ดุอย่างดี
เป็ นของใหม่ยงั ไม่เคยถูกใช้ งานมาก่อน และจะต้ องดาเนินการโดยช่างฝี มือดี กรณีการเช่า สิ่งของที่เสนอนันจะต้
้ องใช้
งานได้ ดีตามวัตถุประสงค์แห่งการเช่า โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ามรายละเอียดและเงื่อนไขของ ปตท. โดยทังสามกรณี
้
เมื่อส่ง
มอบจะต้ องอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้ งานได้ ทนั ที
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5. ผู้เสนอราคาต้ องกรอกราคาต่อหน่วยหรื อต่อรายการและราคารวมลงในใบเสนอราคาโดยใช้ แบบฟอร์ มใบเสนอราคา
ของ ปตท. หรื อ ใช้ แบบฟอร์ มใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาเอง โดยจะต้ องมีเนื ้อหาตามแบบฟอร์ มใบเสนอราคาของ
ปตท. เช่น วันที่เสนอราคา ชื่อผู้เสนอราคา เรื่ องที่เสนอราคา ราคาต่อหน่วยหรื อต่อรายการ และราคารวม ข้ อความ
ยอมรับการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ ปตท. เป็ นต้ น โดยต้ องเป็ นราคาไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่มและต้ องเสนอราคาเป็ นเงิน
บาท รวมค่าใช้ จ่ายทังหมดแล้
้
วจนกระทัง่ ส่งมอบโดยผู้เสนอราคาต้ องกรอกจานวนเงินเป็ นตัวเลขและตัวหนังสือลงใน
ใบเสนอราคาให้ ชดั เจนในกรณีที่มีการขูดลบ หรื อขีดฆ่า ต้ องลงลายมือชื่อผู้มีอานาจและประทับตรากากับ (ถ้ ามี)
หากราคาต่อหน่วยหรื อต่อรายการไม่ตรงกับราคารวม หรื อตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ นาบทบัญญัติในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ ราคาที่เสนอจะต้ องยืนราคาตามเวลาที่ ปตท. กาหนด โดยในกรณีที่
ปตท. ไม่ได้ กาหนดระยะเวลาการยืนราคาไว้ ผู้เสนอราคาต้ องยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา
และเมื่อผู้เสนอราคาทาการยื่นซองเสนอราคาตาม ข้ อ 6 แล้ วจะถอนคืน ไม่ได้
6. ในการยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้ องจัดเอกสารใส่ซองปิ ดผนึกให้ เรี ยบร้ อยโดยแยกเป็ นแต่ละซองดังนี .้ 6.1. ซองใบเสนอราคา ประกอบด้ วยใบเสนอราคาและใบรายละเอียดการคานวณราคาเท่านัน้
6.2. ซองเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น รูปแบบ ตัวอย่าง แคตตาล๊ อก ข้ อเสนอทางด้ านเทคนิค สาเนาหนังสือ
รับรองผลงาน หรื ออื่น ๆ และเอกสารหลักฐานของร้ านหรื อบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วน ดังนี ้.6.2.1 กรณีเป็ นร้ าน ให้ แนบสาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มและสาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้ อมทังให้
้
เจ้ าของหรื อผู้จดั การร้ านลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องและประทับตรา (ถ้ ามี) ของร้ านด้ วย
6.2.2 กรณีเป็ นบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบหลักฐานหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจากวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอ
ราคา และหากหลักฐานดังกล่าวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนจะต้ องลง
ลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องและประทับตรา (ถ้ ามี) ของบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนด้ วย
6.2.3 กรณีเป็ นบริษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ แนบหนังสือรับรองของสถานทูตไทย
หรื อกงสุลไทย หรื อทูตพาณิชย์ไทย รับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอานาจในการทานิติกรรม
ของนิติบคุ คลนัน้ ตามกฎหมายของประเทศที่นิติบคุ คลนันก่
้ อตัง้ และจะต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อ
ความคุ้มกันซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคานันได้
้ มีคาสัง่ ให้ สละเอก
สิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านันแล้
้ ว
6.2.4 ในกรณีที่ผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันร้ านหรื อบริ ษัทหรื อห้ างหุ้นส่วนมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้ลงนามในใบ
เสนอราคา และ/หรื อให้ ยื่นซองเสนอราคา จะต้ องมีหนังสือมอบอานาจโดยระบุการมอบอานาจไว้ ให้
ถูกต้ องและชัดเจน
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6.2.5 สาเนาบัตรประชาชนของผู้มีอานาจลงนามผูกพันพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณีกรรมการ
ผู้มีอานาจลงนามในใบเสนอราคาเอง) หรื อ สาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณีมีการมอบอานาจ)
6.2.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่มไว้ จะต้ องแนบสาเนา ภพ. 20 ด้ วย
7. ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า จะต้ องยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ของ ปตท. ทุกประการ
8. ผู้ที่ ปตท. ตกลงด้ วยในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า จะต้ องดาเนินการดังนี ้.8.1. กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาไม่เกิน 5 ล้ านบาท หรื อไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ ปตท. ที่จะต้ องจัดทาเป็ นรูปแบบ
สัญญาให้ ผ้ ทู ี่ ปตท. ตกลงด้ วยในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า ไปติดต่อขอรับใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่าภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่
ปตท. แจ้ ง (กรณีไม่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญา) หรื อภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ปตท. แจ้ ง (กรณีที่ต้อง
มีการวางหลักประกันสัญญา)
8.2. กรณีการจัดหาที่มีวงเงินการจัดหาเกินกว่า 5 ล้ านบาท หรื อ ปตท. กาหนดเงื่อนไขให้ จดั ทาเป็ นรูปแบบสัญญา
ให้ ผ้ ทู ี่ ปตท. ตกลงด้ วยในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า ไปติดต่อขอรับหนังสือสนองซื ้อ/จ้ าง/เช่า ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่
ปตท. แจ้ ง และจะต้ องไปติดต่อเพื่อทาสัญญากับ ปตท. ภายในระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือสนองนัน้
หากผู้ที่ ปตท. ตกลงด้ วยในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า ไม่ดาเนินการตาม ข้ อ 8.1 หรื อ 8.2 ดังกล่าว ปตท. จะริบหลักประกัน
(ถ้ ามี)และหาก ปตท. ต้ องจัดหาจากบุคคลอื่นแทนในราคาที่สงู กว่าราคาของผู้ที่ ปตท. ตกลงในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า แล้ ว
ผู้นนจะต้
ั ้ องรับผิดชอบชดใช้ ราคาที่เพิ่มขึ ้นให้ กบั ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งจาก ปตท. นอกจากนี ้
ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกร้ องค่าเสียหายทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นเนื่องจากเหตุดงั กล่าวด้ วย
9. ในการเสนอราคา ( ) มี ( ) ไม่มี การวางหลักประกันซองเสนอราคา
ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้ องนาเงินสดหรื อหนังสือค ้าประกันของธนาคาร
หรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อพันธบัตรของ ปตท.หรื อหุ้นกู้ ปตท. มาเพื่อเป็ นหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา เป็ น
จานวน
บาท หลักประกันการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าว ปตท. จะคืนให้ ผ้ เู สนอราคาที่ไม่ได้ รับการ
คัดเลือกเมื่อ ปตท. ได้ มีการออกใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า หรื อหนังสือสนองในการจัดหาสินค้ าครัง้ นันแล้
้ ว แต่สาหรับผู้เสนอ
ราคารายที่ ปตท. คัดเลือกไว้ ให้ คืนได้ ตอ่ เมื่อได้ ทาสัญญาหรื อใบสัง่ ซือ้ /จ้ าง/เช่าแล้ ว หรื อเมื่อผู้เสนอราคาได้ พ้นจาก
ข้ อผูกพันตามเงื่อนไขที่ ปตท. กาหนดแล้ ว
10. ในการทาสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า นัน้ ( ) มี ( ) ไม่มี การวางหลักประกันสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า
ในกรณีที่ต้องมีการวางหลักประกันสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า และรายการละเอียดแนบท้ ายการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า
มิได้ กาหนดการวางหลักประกันสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ไว้ เป็ นอย่างอื่นแล้ ว ให้ ผ้ เู สนอราคาที่ ปตท. ตกลงซื ้อ/
จ้ าง/เช่า ด้ วย (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่า “ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า”) จะต้ องนาเงินสดหรื อหนังสือค ้าประกันของธนาคารหรื อ
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พันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อพันธบัตรของ ปตท.หรื อหุ้นกู้ ปตท. มา เพื่อเป็ นหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อใบสัง่
ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ในอัตราร้ อยละ 5 ของสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า (หากมีเศษสตางค์ให้ ปัดขึ ้น) นัน้ หลักประกันการ
ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ดังกล่าว ปตท. จะคืนให้ เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า พ้ นจากข้ อผูกพันตาม
สัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า นันแล้
้ ว
11. ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า (ในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์หรื อกรณีเช่าซื ้อ) จะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื่ องอากรแสตมป์ ที่จะใช้ ปิด
สัญญาจ้ าง/เช่า หรื อใบสัง่ จ้ าง/เช่า ตามอัตราที่ประมวลรัษฎากรกาหนด
12. ในกรณีผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า ต้ องสัง่ วัสดุอปุ กรณ์เพื่อประกอบการดาเนินงานจากต่างประเทศ จะต้ องใช้ บริการ
บรรทุกวัสดุ/สินค้ า นันโดยเรื
้
อไทย โดยปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการพาณิชย์นาวี พ.ศ. 2521 กฎกระทรวง
และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวทุกประการ
13. ในกรณีที่ต้องมีการปรับและรายการละเอียดแนบท้ ายการสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า มิได้ กาหนดอัตราค่าปรับอันเนื่องมาจาก
ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า ส่งมอบสินค้ า/งานล่าช้ าไว้ เป็ นอย่างอื่นแล้ ว ให้ ใช้ เงื่อนไขอัตราค่าปรับดังนี ้.ในกรณีเป็ นการซื ้อ หากผู้ขายส่งมอบสินค้ าล่าช้ ากว่ากาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้ขายจะต้ องชาระค่าปรับให้ แก่
ปตท. เป็ นเงินในอัตราร้ อยละ 0.2 ต่อวันของมูลค่าสินค้ าที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบสินค้ า
เป็ นต้ นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้ รับมอบสินค้ าถูกต้ องครบถ้ วน แต่หากสินค้ าที่สง่ มอบล่าช้ านัน้ ต้ องใช้ ควบคูห่ รื อเป็ น
ส่วนประกอบอันจาเป็ นซึง่ กันและกันกับสินค้ าในรายการอื่นที่ ปตท. ได้ รับมอบไว้ แล้ ว การปรับจะคิดจากราคารวม
ของสินค้ าที่ต้องใช้ ร่วมกันนัน้
ในกรณีเป็ นการจ้ าง หากผู้รับจ้ างส่งมอบงานให้ ปตท. ล่าช้ ากว่ากาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจ้ างจะต้ องชาระ
ค่าปรับให้ แก่ ปตท. เป็ นเงินในอัตราร้ อยละ 0.1 ต่อวัน ของราคาค่าจ้ างงานที่ ปตท. ยังไม่ได้ รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกาหนดส่งมอบงานเป็ นต้ นไปจนถึงวันที่ ปตท. ได้ รับมอบงานถูกต้ องครบถ้ วน แต่หากรายการที่สง่ มอบ
ล่าช้ านันต้
้ องใช้ ควบคูห่ รื อเป็ นส่วนประกอบอันจาเป็ นซึง่ กันและกันกับงานในรายการอื่นที่ ปตท. ได้ รับมอบไว้
แล้ ว การปรับจะคิดจากราคารวมของงานที่ต้องใช้ ร่วมกันนัน้
ในกรณีเป็ นการเช่า หากผู้ให้ เช่าส่งมอบสินค้ าล่าช้ ากว่ากาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ผู้ให้ เช่าจะต้ องชาระค่าปรับ
ให้ แก่ ปตท. เป็ นเงินในอัตรา
(อัตราร้ อยละหรื อจานวนเงิน) ของอัตราค่าเช่าสินค้ าที่ ปตท. ยังไม่ได้ รับ
มอบต่อ
(ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี ) นับถัดจากวันครบกาหนดการส่งมอบสินค้ าเป็ นต้ นไปจนถึงวันที่ ปตท.
ได้ รับมอบสินค้ าครบถ้ วนถูกต้ อง แต่หากสินค้ าที่สง่ มอบล่าช้ านันต้
้ องใช้ ควบคูห่ รื อเป็ นส่วนประกอบอันจาเป็ นซึง่
กันและกันกับสินค้ าในรายการอื่นที่ ปตท. ได้ รับมอบไว้ แล้ ว การปรับจะคิดจากราคารวมของสินค้ าที่ต้องใช้ ร่วมกันนัน้
14. นอกเหนือจากการปรับตามข้ อ 13 แล้ ว ในกรณีที่ ปตท. มีเหตุเชื่อได้ วา่ ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า จะไม่สามารถปฏิบตั ิ
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า นัน้
และริบหลักประกันสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า และเรี ยกค่าเสียหายอื่น ๆ ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากเหตุดงั กล่าว
นอกจากนี ้ หาก ปตท. ต้ องจัดซื ้อ/จ้ าง/เช่า ดังกล่าวจากบุคคลอื่นในราคาที่สงู ขึ ้นกว่าราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า
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ตามสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า แล้ ว ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า จะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ราคาที่เพิ่มขึ ้นทังหมดให้
้
กบั
ปตท. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งจาก ปตท. ด้ วย
15. ในกรณีที่ไม่ได้ มีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่นในสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า ปตท. จะจ่ายเงินให้ ผ้ ขู าย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า
เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจากวันที่ ปตท. ได้ ตรวจรับและรับมอบสินค้ า/งาน/ทรัพย์สินที่เช่าดังกล่าวในแต่ละครัง้ (หรื อ
ครัง้ เดียว) ตามสัญญาหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ าง/เช่า เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า จะต้ องยื่นหลักฐานการขอรับ
ชาระหนี ้ต่อ ปตท. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ ปตท. รับมอบสินค้ า/งาน/ทรัพย์สินที่เช่า ถ้ าผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า
ยื่นหลักฐานการขอรับชาระหนี ้เกินกว่าที่กาหนดเป็ นระยะเวลาเท่าใด กาหนดวันจ่ายเงินจะยืดออกไปเท่ากับวันที่
ผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า ยื่นหลักฐานการขอรับชาระหนี ้เกินกาหนดเช่นกัน
16. ปตท. สงวนสิทธิ์ที่จะงดจัดหา หรื อเลือกจัดหาตามที่เห็นสมควร และไม่จาเป็ นต้ องจัดหาจากผู้เสนอราคารายต่าสุด
หรื อจะยกเลิกเสียก็ได้ ผู้ใดไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ จาก ปตท. ทังสิ
้ ้น
17. ในกรณีผ้ ทู ี่ได้ รับการคัดเลือกแล้ วไม่ยอมไปทาสัญญาภายในระยะเวลาที่ ปตท. กาหนด หรื อผู้ขาย/ผู้รับจ้ าง/ผู้ให้ เช่า
ไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญานันโดยไม่
้
มีเหตุผลอันสมควร ปตท. จะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานและตัดออกจากทะเบียนผู้ค้า
ของ ปตท.
18. ในการทาสัญญาที่มีวงเงินตังแต่
้ 2 ล้ านบาทขึ ้นไป ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงในการซื ้อ/จ้ าง/เช่า จะต้ องยอมรับและ
ปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) โดย
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ าตรวจสอบการดาเนินการตามแนวทาง ดังกล่าว
19. ผู้ค้าที่จะร่วมดาเนินธุรกิจกับ ปตท. จะต้ องปฏิบตั ิตามแนวทางการปฏิบตั ิอย่างยัง่ ยืนของผู้ค้ากลุม่ ปตท. และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี ้
19.1. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้ วยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงต้ องดาเนินงานด้ วยความมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่ทาการ
ใดๆ อันเป็ นการทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ติดหรื อรับสินบน การกระทาอันก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และ/
หรื อผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญา
19.2. ผู้ค้าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับ เกณฑ์บงั คับหลัก ด้ านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้ อ ดังนี ้
19.2.1. ไม่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อของปตท. ว่าเป็ นบุคคล นิตบิ คุ คล หรื อสถานประกอบการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ทุจริต ติดสินบน หรื อมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั ปตท. ณ เวลาที่ยื่นซอง
19.2.2. มีใบอนุญาตทางานที่เกี่ยวข้ องตามที่กฎหมายกาหนด
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19.2.3. ไม่ถกู ตัดสินให้ มีความผิดในชันศาลด้
้
านการเงิน สิ่งแวดล้ อม ความปลอดภัย แรงงาน หรื อ อยูใ่ น
บัญชีรายชื่อบุคคล นิติบคุ คล หรื อสถานประกอบการที่ไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายไทย ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี ก่อนการยื่นซอง
19.2.4. มีนโยบายของบริษัทที่จะไม่จ้างแรงงานเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี
19.2.5. มีนโยบายของบริษัทที่จะจ่ายค่าตอบแทนแก่ลกู จ้ างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้ างขันต
้ ่าที่กฎหมายกาหนด
และไม่บงั คับให้ ลกู จ้ างทางานนานเกินกว่ากฎหมายกาหนด
19.2.6. มีระบบบริ หารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทางานตามที่กฎหมายกาหนด และดูแล
ให้ ลกู จ้ างปฏิบตั งิ านด้ วยความปลอดภัย ไม่ก่อให้ เกิดอันตราย
19.2.7. มีระบบบริ หารจัดการพื ้นที่ปฏิบตั งิ าน และพื ้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะได้ รับผลกระทบจากการ
ดาเนินงาน ไม่ให้ มีความเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น การปนเปื อ้ นหรื อรั่วไหลของ
สารอันตรายในดินและน ้าใต้ ดนิ )
20. ปตท. จะทาการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้ า/บริการทุกงวดงาน
21. ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ ผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผู้ค้าเพื่อประกอบในการพิจารณาคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
ในครัง้ ถัดไป
22. สาหรับผู้ค้าที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ ขึ ้นกลุม่ งานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT AVL) หากผู้ค้าได้ รับการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านภายใต้ กลุม่ งานที่ผ้ คู ้ าได้ รับการอนุมตั เิ ป็ นเกรด “D” ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตดั รายชื่อผู้ค้าออกจากกลุม่ งาน
ดังกล่าว และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. ในกลุม่ งานนันเป็
้ นเวลาอย่างน้ อย 3 ปี นับถัดจากวันที่
ถูกตัดออก
23. กรณีที่ผ้ คู ้ ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบตั งิ านของผู้ค้า ให้ ผ้ คู ้ าทาหนังสือพร้ อมแนบสาเนาใบสัง่ /สัญญาและผลการ
ปฏิบตั งิ าน ส่งถึงหน่วยงานจัดหาสินค้ าเจ้ าของเรื่ อง เพื่อขอให้ ชี ้แจงข้ อสงสัยของการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้ค้าได้
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