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1. ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นผู้มีอำชีพประกอบกิจกำรที่เสนอ ตำมลักษณะงำนในวัตถุประสงค์แนบท้ ำยหนังสือรับรองของ
กระทรวงพำณิชย์ และต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
1.1. ไม่เคยถูก PTTOR บอกเลิกสัญญำใดๆ อันเนื่องมำจำกกำรกระทำโดยทุจริต
1.2. ไม่เป็ นคูค่ วำมในคดีใดๆ หรื อคูพ่ ิพำทในข้ อพิพำทอนุญำโตตุลำกำรใดๆ กับ PTTOR ไม่วำ่ จะเป็ นผู้ค้ำรำยที่ได้ ขึ ้น
ทะเบียนผู้ค้ำไว้ กบั PTTOR หรื อไม่ก็ตำม เว้ นแต่คดีหรื อข้ อพิพำทนันถึ
้ งที่สดุ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ผู้เสนอรำคำตำมข้ อ 1.1 และ 1.2 ให้ รวมถึงหุ้นส่วนหรื อกรรมกำรของผู้เสนอรำคำด้ วย
1.3. ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ขึ ้นบัญชีผ้ ทู ิ ้งงำนของ PTTOR และไม่เป็ นผู้ทิ ้งงำนตำมหนังสือแจ้ งเวียนจำกกรมบัญชีกลำง
2. ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นรำยเดียวกับผู้ซื ้อ/รับเอกสำรเสนอรำคำจำก PTTOR และจะโอนสิทธิ์ให้ ผ้ ปู ระกอบกำรรำยอื่น
เสนอรำคำแทนไม่ได้
ในกรณีที่ผ้ เู สนอรำคำเป็ นกลุ่มบุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture จะต้ องมีสมำชิกใน
กลุม่ รำยใดรำยหนึง่ เป็ นผู้ซื ้อ/รับเอกสำรเสนอรำคำจำก PTTOR ทังนี
้ ้ ผู้เสนอรำคำที่มีลกั ษณะเป็ น Partnership /
Consortium / Joint Venture ดังกล่ำว จะต้ องรับผิดชอบต่อ PTTORในฐำนะลูกหนี ้ร่วมด้ วย

(หมำยเหตุ กำรเสนอรำคำเป็ นกลุม่ บุคคลในลักษณะ Partnership/ Consortium/ Joint Venture นัน้
จะต้ องมีกำรระบุไว้ โดยเฉพำะเจำะจงในรำยละเอียดกำรจัดซื ้อ/จัดจ้ ำง(TOR) ว่ำกลุม่ บุคคลดังกล่ำวสำมำรถเข้ ำ
ร่วมกำรเสนอรำคำได้ )
3. ในกรณีที่มีกำรกำหนดให้ เข้ ำรับฟั งคำชี ้แจงรำยละเอียด/ดูสถำนที่ ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นผู้เข้ ำรับฟั งคำชี ้แจง
รำยละเอียด/ดูสถำนที่ตำมวันเวลำที่ PTTOR กำหนดไว้ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดไม่เข้ ำรับฟั งคำชี ้แจงรำยละเอียด/ดู
สถำนที่ภำยในวันเวลำดังกล่ำวแล้ วจะมีผลดังนี ้.3.1. ในกรณีที่เงื่อนไขเฉพำะสำหรับกำรจัดหำครัง้ นันได้
้ กำหนดผลของกำรไม่เข้ ำรับฟั งคำชี ้แจงรำยละเอียด/ดูสถำนที่
ไว้ อย่ำงไรแล้ ว เช่น ให้ ตดั สิทธิผ้ เู สนอรำคำในกำรเสนอรำคำครัง้ นัน้ ก็ให้ ใช้ บงั คับตำมที่เงื่อนไขเฉพำะนันก
้ ำหนด
ไว้
3.2. ในกรณีที่เงื่อนไขเฉพำะสำหรับกำรจัดหำครัง้ นันมิ
้ ได้ กำหนดผลของกำรไม่เข้ ำรับฟั งคำชี ้แจงรำยละเอียด/ดู
สถำนที่ไว้ แล้ ว ให้ ผ้ เู สนอรำคำรำยนันยั
้ งคงมีสิทธิในกำรเสนอรำคำ โดยให้ ถือว่ำ ผู้เสนอรำคำดังกล่ำวยอมรับ
และเข้ ำใจในรำยละเอียดและสถำนที่โดยไม่มีข้อโต้ แย้ ง
4. รำคำที่เสนอ กรณีกำรซื ้อเป็ นรำคำของแท้ ของใหม่ยงั ไม่เคยถูกใช้ งำนมำก่อน กรณีกำรจ้ ำงเป็ นรำคำที่ใช้ วสั ดุอย่ำงดี
เป็ นของใหม่ยงั ไม่เคยถูกใช้ งำนมำก่อน และจะต้ องดำเนินกำรโดยช่ำงฝี มือดี กรณีกำรเช่ำ สิ่งของที่เสนอนันจะต้
้ องใช้
งำนได้ ดีตำมวัตถุประสงค์แห่งกำรเช่ำ โดยมีคณ
ุ สมบัตติ ำมรำยละเอียดและเงื่อนไขของ PTTOR โดยทังสำมกรณี
้
เมื่อ
ส่งมอบจะต้ องอยูใ่ นสภำพสมบูรณ์สำมำรถใช้ งำนได้ ทนั ที
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5. ผู้เสนอรำคำต้ องกรอกรำคำต่อหน่วยหรื อต่อรำยกำรและรำคำรวมลงในใบเสนอรำคำโดยใช้ แบบฟอร์ มใบเสนอรำคำ
ของ PTTOR หรื อ ใช้ แบบฟอร์ มใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำเอง โดยจะต้ องมีเนื ้อหำตำมแบบฟอร์ มใบเสนอรำคำ
ของ PTTOR เช่น วันที่เสนอรำคำ ชื่อผู้เสนอรำคำ เรื่ องที่เสนอรำคำ รำคำต่อหน่วยหรื อต่อรำยกำร และรำคำรวม
ข้ อควำมยอมรับกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของ PTTOR เป็ นต้ น โดยต้ องเป็ นรำคำไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่มและต้ องเสนอ
รำคำเป็ นเงินบำท รวมค่ำใช้ จำ่ ยทังหมดแล้
้
วจนกระทัง่ ส่งมอบโดยผู้เสนอรำคำต้ องกรอกจำนวนเงินเป็ นตัวเลขและ
ตัวหนังสือลงในใบเสนอรำคำให้ ชดั เจนในกรณีที่มีกำรขูดลบ หรื อขีดฆ่ำ ต้ องลงลำยมือชื่อผู้มีอำนำจและประทับตรำ
กำกับ (ถ้ ำมี) หำกรำคำต่อหน่วยหรื อต่อรำยกำรไม่ตรงกับรำคำรวม หรื อตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ นำ
บทบัญญัตใิ นประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์มำใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ รำคำที่เสนอจะต้ องยืนรำคำตำมเวลำที่ PTTOR
กำหนด โดยในกรณีที่ PTTOR ไม่ได้ กำหนดระยะเวลำกำรยืนรำคำไว้ ผู้เสนอรำคำต้ องยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับ
ถัดจำกวันที่เสนอรำคำ และเมื่อผู้เสนอรำคำทำกำรยื่นซองเสนอรำคำตำม ข้ อ 6 แล้ วจะถอนคืน ไม่ได้
6. ในกำรยื่นซองเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำจะต้ องจัดเอกสำรใส่ซองปิ ดผนึกให้ เรี ยบร้ อยโดยแยกเป็ นแต่ละซองดังนี ้.6.1. ซองใบเสนอรำคำ ประกอบด้ วยใบเสนอรำคำและใบรำยละเอียดกำรคำนวณรำคำเท่ำนัน้
6.2. ซองเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ เช่น รูปแบบ ตัวอย่ำง แคตตำล๊ อก ข้ อเสนอทำงด้ ำนเทคนิค สำเนำหนังสือ
รับรองผลงำน หรื ออื่น ๆ และเอกสำรหลักฐำนของร้ ำนหรื อบริ ษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วน ดังนี ้.6.2.1 กรณีเป็ นร้ ำน ให้ แนบสำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่มและสำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้ อมทังให้
้
เจ้ ำของหรื อผู้จดั กำรร้ ำนลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องและประทับตรำ (ถ้ ำมี) ของร้ ำนด้ วย
6.2.2 กรณีเป็ นบริษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ แนบหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนของกระทรวงพำณิชย์ที่มีอำยุไม่เกิน 6 เดือน นับถัดจำกวันรับรองจนถึงวันยื่นซองใบเสนอ
รำคำ และหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่ใช่ต้นฉบับ ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนจะต้ องลง
ลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องและประทับตรำ (ถ้ ำมี) ของบริษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนด้ วย
6.2.3 กรณีเป็ นบริษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ ให้ แนบหนังสือรับรองของสถำนทูตไทย
หรื อกงสุลไทย หรื อทูตพำณิชย์ไทย รับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และอำนำจในกำรทำนิติกรรม
ของนิติบคุ คลนัน้ ตำมกฎหมำยของประเทศที่นิติบคุ คลนันก่
้ อตัง้ และจะต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อ
ควำมคุ้มกันซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย เว้ นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำนันได้
้ มีคำสัง่ ให้ สละเอก
สิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนันแล้
้ ว
6.2.4 ในกรณีที่ผ้ มู ีอำนำจลงนำมผูกพันร้ ำนหรื อบริ ษัทหรื อห้ ำงหุ้นส่วนมอบอำนำจให้ ผ้ อู ื่นเป็ นผู้ลงนำมในใบ
เสนอรำคำ และ/หรื อให้ ยื่นซองเสนอรำคำ จะต้ องมีหนังสือมอบอำนำจโดยระบุกำรมอบอำนำจไว้ ให้
ถูกต้ องและชัดเจน
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6.2.5 สำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (ในกรณีกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงนำมในใบเสนอรำคำเอง) หรื อ สำเนำบัตรประชำชนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ
อำนำจพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (ในกรณีมีกำรมอบอำนำจ)
6.2.6 ในกรณีที่จดทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่มไว้ จะต้ องแนบสำเนำ ภพ. 20 ด้ วย
7. ผู้เสนอรำคำที่ PTTOR ตกลงในกำรซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ จะต้ องยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/
เช่ำ ของ PTTOR ทุกประกำร
8. ผู้ที่ PTTOR ตกลงด้ วยในกำรซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ จะต้ องดำเนินกำรดังนี ้.8.1. กรณีกำรจัดหำที่มีวงเงินกำรจัดหำไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท หรื อไม่อยูใ่ นเงื่อนไขของ PTTOR ที่จะต้ องจัดทำเป็ น
รูปแบบสัญญำให้ ผ้ ทู ี่ PTTOR ตกลงด้ วยในกำรซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ไปติดต่อขอรับใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำภำยใน 7 วันนับถัด
จำกวันที่ PTTOR แจ้ ง (กรณีไม่ต้องมีกำรวำงหลักประกันสัญญำ) หรื อภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่PTTOR
แจ้ ง (กรณีที่ต้องมีกำรวำงหลักประกันสัญญำ)
8.2. กรณีกำรจัดหำที่มีวงเงินกำรจัดหำเกินกว่ำ 10 ล้ ำนบำท หรื อ PTTOR กำหนดเงื่อนไขให้ จดั ทำเป็ นรูปแบบ
สัญญำ ให้ ผ้ ทู ี่ PTTOR ตกลงด้ วยในกำรซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ไปติดต่อขอรับหนังสือสนองซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ภำยใน 7 วันนับ
ถัดจำกวันที่ PTTOR แจ้ ง และจะต้ องไปติดต่อเพื่อทำสัญญำกับ PTTOR ภำยในระยะเวลำที่กำหนดในหนังสือ
สนองนัน้
หำกผู้ที่ PTTOR ตกลงด้ วยในกำรซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ไม่ดำเนินกำรตำม ข้ อ 8.1 หรื อ 8.2 ดังกล่ำว PTTOR จะริ บ
หลักประกัน (ถ้ ำมี)และหำก PTTOR ต้ องจัดหำจำกบุคคลอื่นแทนในรำคำที่สงู กว่ำรำคำของผู้ที่ PTTOR ตกลงในกำร
ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ แล้ ว ผู้นนจะต้
ั ้ องรับผิดชอบชดใช้ รำคำที่เพิ่มขึ ้นให้ กบั PTTOR ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง
จำก PTTOR นอกจำกนี ้ PTTOR สงวนสิทธิ์ที่จะเรี ยกร้ องค่ำเสียหำยทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นเนื่องจำกเหตุดงั กล่ำวด้ วย
9. ในกำรเสนอรำคำ ( ) มี ( ) ไม่มี กำรวำงหลักประกันซองเสนอรำคำ
ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงหลักประกันซองเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำจะต้ องนำเงินสดหรื อหนังสือค ้ำประกันของธนำคำร
หรื อพันธบัตรรัฐบำลไทยหรื อพันธบัตรของ PTTOR มำเพื่อเป็ นหลักประกันกำรยื่นซองเสนอรำคำ เป็ น จำนวน
บำท หลักประกันกำรยื่นซองเสนอรำคำดังกล่ำว PTTOR จะคืนให้ ผ้ เู สนอรำคำที่ไม่ได้ รับกำรคัดเลือก
เมื่อ PTTOR ได้ มีกำรออกใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ หรื อหนังสือสนองในกำรจัดหำสินค้ ำครัง้ นันแล้
้ ว แต่สำหรับผู้เสนอรำคำ
รำยที่ PTTOR คัดเลือกไว้ ให้ คืนได้ ตอ่ เมื่อได้ ทำสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำแล้ ว หรื อเมื่อผู้เสนอรำคำได้ พ้นจำกข้ อ
ผูกพันตำมเงื่อนไขที่ PTTOR กำหนดแล้ ว
10. ในกำรทำสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ นัน้ ( ) มี ( ) ไม่มี กำรวำงหลักประกันสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ
ในกรณีที่ต้องมีกำรวำงหลักประกันสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ และรำยกำรละเอียดแนบท้ ำยกำรสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ
มิได้ กำหนดกำรวำงหลักประกันสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ไว้ เป็ นอย่ำงอื่นแล้ ว ให้ ผ้ เู สนอรำคำที่ PTTOR ตกลงซื ้อ/
เอกสำรฉบับนี ้ใช้ สำหรับกำรจัดหำภำยใต้ ระเบียบ บมจ.ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก ว่ำด้ วยกำรจัดหำและจำหน่ำยน ้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้ ำอื่น
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จ้ ำง/เช่ำ ด้ วย (ซึง่ ต่อไปจะเรี ยกว่ำ “ผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ”) จะต้ องนำเงินสดหรื อหนังสือค ้ำประกันของธนำคำรหรื อ
พันธบัตรรัฐบำลไทย มำเพื่อเป็ นหลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ใน อัตรำร้ อยละ 5 ของ
วงเงินตำมสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ (หำกมีเศษสตำงค์ให้ ปัดขึ ้น) นัน้ หลักประกันกำรปฏิบตั ิตำมสัญญำหรื อ
ใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ดังกล่ำว PTTOR จะคืนให้ เมื่อผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ พ้ นจำกข้ อผูกพันตำมสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/
จ้ ำง/เช่ำ นันแล้
้ ว
11. ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ (ในกรณีเช่ำอสังหำริมทรัพย์หรื อกรณีเช่ำซื ้อ) จะต้ องเป็ นผู้รับภำระในเรื่ องอำกรแสตมป์หรื อตรำสำร
ที่ต้องชำระอำกรเป็ นตัวเงิน (กรณีตงแต่
ั ้ 1,000,000 บำทขึ ้นไป) ที่จะใช้ ปิดสัญญำจ้ ำง/เช่ำ หรื อใบสัง่ จ้ ำง/เช่ำ ตำม
อัตรำที่ประมวลรัษฎำกรกำหนด
12. ในกรณีผ้ ขู ำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ ต้ องสัง่ วัสดุอปุ กรณ์เพื่อประกอบกำรดำเนินงำนจำกต่ำงประเทศ จะต้ องใช้ บริกำร
บรรทุกวัสดุ/สินค้ ำ นันโดยเรื
้
อไทย โดยปฏิบตั ติ ำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรพำณิชย์นำวี พ.ศ. 2521 กฎกระทรวง
และประกำศที่ออกตำมพระรำชบัญญัติดงั กล่ำวทุกประกำร
13. ในกรณีที่ต้องมีกำรปรับและรำยกำรละเอียดแนบท้ ำยกำรสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ มิได้ กำหนดอัตรำค่ำปรับอันเนื่องมำจำก
ผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ ส่งมอบสินค้ ำ/งำนล่ำช้ ำไว้ เป็ นอย่ำงอื่นแล้ ว ให้ ใช้ เงื่อนไขอัตรำค่ำปรับดังนี ้.ในกรณีเป็ นกำรซื ้อ หำกผู้ขำยส่งมอบสินค้ ำล่ำช้ ำกว่ำกำหนดเวลำที่ตกลงกันไว้ ผู้ขำยจะต้ องชำระค่ำปรับให้ แก่
PTTOR เป็ นเงินในอัตรำร้ อยละ 0.2 ต่อวันของมูลค่ำสินค้ ำที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ นับถัดจำกวันครบกำหนดส่งมอบสินค้ ำ
เป็ น ต้ นไปจนถึงวันที่ PTTOR ได้ รับมอบสินค้ ำถูกต้ องครบถ้ วน แต่หำกสินค้ ำที่สง่ มอบล่ำช้ ำนัน้ ต้ องใช้ ควบคูห่ รื อ
เป็ นส่วนประกอบอันจำเป็ นซึ่งกันและกันกับสินค้ ำในรำยกำรอื่นที่ PTTOR ได้ รับมอบไว้ แล้ ว กำรปรับจะคิดจำกรำคำ
รวมของสินค้ ำที่ต้องใช้ ร่วมกันนัน้
ในกรณีเป็ นกำรจ้ ำง หำกผู้รับจ้ ำงส่งมอบงำนให้ PTTOR ล่ำช้ ำกว่ำกำหนดเวลำที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจ้ ำงจะต้ องชำระ
ค่ำปรับให้ แก่ PTTOR เป็ นเงินในอัตรำร้ อยละ 0.1 ต่อวัน ของรำคำค่ำจ้ ำงงำนที่ PTTOR ยังไม่ได้ รับมอบ นับถัดจำก
วันครบกำหนดส่งมอบงำนเป็ นต้ นไปจนถึงวันที่ PTTOR ได้ รับมอบงำนถูกต้ องครบถ้ วน แต่หำกรำยกำรที่สง่ มอบ
ล่ำช้ ำนันต้
้ องใช้ ควบคูห่ รื อเป็ นส่วนประกอบอันจำเป็ นซึง่ กันและกันกับงำนในรำยกำรอื่นที่ PTTOR ได้ รับมอบไว้
แล้ ว กำรปรับจะคิดจำกรำคำรวมของงำนที่ต้องใช้ ร่วมกันนัน้
ในกรณีเป็ นกำรเช่ำ หำกผู้ให้ เช่ำส่งมอบสินค้ ำล่ำช้ ำกว่ำกำหนดเวลำที่ตกลงกันไว้ ผู้ให้ เช่ำจะต้ องชำระค่ำปรับ
ให้ แก่ PTTOR เป็ นเงินในอัตรำ
(อัตรำร้ อยละหรื อจำนวนเงิน) ของอัตรำค่ำเช่ำสินค้ ำที่ PTTOR ยัง
ไม่ได้ รับมอบต่อ
(ต่อวัน/ต่อเดือน/ต่อปี ) นับถัดจำกวันครบกำหนดกำรส่งมอบสินค้ ำเป็ นต้ นไปจนถึงวันที่
PTTOR ได้ รับมอบสินค้ ำครบถ้ วนถูกต้ อง แต่หำกสินค้ ำที่สง่ มอบล่ำช้ ำนันต้
้ องใช้ ควบคูห่ รื อเป็ นส่วนประกอบอัน
จำเป็ นซึง่ กันและกันกับสินค้ ำในรำยกำรอื่นที่ PTTOR ได้ รับมอบไว้ แล้ ว กำรปรับจะคิดจำกรำคำรวมของสินค้ ำที่ต้อง
ใช้ ร่วมกันนัน้
เอกสำรฉบับนี ้ใช้ สำหรับกำรจัดหำภำยใต้ ระเบียบ บมจ.ปตท. น ้ำมันและกำรค้ ำปลีก ว่ำด้ วยกำรจัดหำและจำหน่ำยน ้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้ ำอื่น
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14. นอกเหนือจำกกำรปรับตำมข้ อ 13 แล้ ว ในกรณีที่ PTTOR มีเหตุเชื่อได้ วำ่ ผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ จะไม่สำมำรถปฏิบตั ิ
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ PTTOR สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ นัน้
และริบหลักประกันสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ และเรี ยกค่ำเสียหำยอื่น ๆ ทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจำกเหตุดงั กล่ำว
นอกจำกนี ้ หำก PTTOR ต้ องจัดซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ ดังกล่ำวจำกบุคคลอื่นในรำคำที่สงู ขึ ้นกว่ำรำคำของผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้
เช่ำ ตำมสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ แล้ ว ผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ จะต้ องรับผิดชอบชดใช้ รำคำที่เพิ่มขึ ้นทังหมด
้
ให้ กบั PTTOR ภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ งจำก PTTOR ด้ วย
15. ในกรณีที่ไม่ได้ มีกำรตกลงกันเป็ นอย่ำงอื่นในสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ PTTOR จะจ่ำยเงินให้ ผ้ ขู ำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้
เช่ำ เมื่อครบ 30 วัน นับถัดจำกวันที่ PTTOR ได้ ตรวจรับและรับมอบสินค้ ำ/งำน/ทรัพย์สินที่เช่ำดังกล่ำวในแต่ละครัง้
(หรื อครัง้ เดียว) ตำมสัญญำหรื อใบสัง่ ซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ จะต้ องยื่นหลักฐำนกำร
ขอรับชำระหนี ้ต่อ PTTOR ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ PTTOR รับมอบสินค้ ำ/งำน/ทรัพย์สินที่เช่ำ ถ้ ำผู้ขำย/ผู้รับ
จ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ ยื่นหลักฐำนกำรขอรับชำระหนี ้เกินกว่ำที่กำหนดเป็ นระยะเวลำเท่ำใด กำหนดวันจ่ำยเงินจะยืดออกไป
เท่ำกับวันที่ผ้ ขู ำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้ เช่ำ ยื่นหลักฐำนกำรขอรับชำระหนี ้เกินกำหนดเช่นกัน
16. PTTOR สงวนสิทธิ์ที่จะงดจัดหำ หรื อเลือกจัดหำตำมที่เห็นสมควร และไม่จำเป็ นต้ องจัดหำจำกผู้เสนอรำคำรำยต่ำสุด
หรื อจะยกเลิกเสียก็ได้ ผู้ใดไม่มีสิทธิ์เรี ยกร้ องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก PTTOR ทังสิ
้ ้น
17. ในกรณีผ้ ทู ี่ได้ รับกำรคัดเลือกแล้ วไม่ยอมไปทำสัญญำภำยในระยะเวลำที่ PTTOR กำหนด หรื อผู้ขำย/ผู้รับจ้ ำง/ผู้ให้
เช่ำ ไม่ปฏิบตั ิตำมสัญญำนันโดยไม่
้
มีเหตุผลอันสมควร PTTOR จะพิจำรณำให้ เป็ นผู้ทิ ้งงำนและตัดออกจำกทะเบียน
ผู้ค้ำของ PTTOR
18. ในกำรทำสัญญำที่มีวงเงินตังแต่
้ 2 ล้ ำนบำทขึ ้นไป ผู้เสนอรำคำที่ PTTOR ตกลงในกำรซื ้อ/จ้ ำง/เช่ำ จะต้ องยอมรับ
และปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรปฏิบตั ิอย่ำงยัง่ ยืนของผู้ค้ำ PTTOR (PTT Supplier Sustainable Code of
Conduct) โดย PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเข้ ำตรวจสอบกำรดำเนินกำรตำมแนวทำง ดังกล่ำว
19. ผู้ค้ำที่จะร่วมดำเนินธุรกิจกับ PTTOR จะต้ องปฏิบตั ิตำมแนวทำงกำรปฏิบตั อิ ย่ำงยัง่ ยืนของผู้ค้ำกลุม่ PTTOR และ
เงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
19.1. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและกฎระเบียบต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด ครอบคลุมด้ ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ ควำม
รับผิดชอบต่อสังคม ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม เช่น กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน กฎหมำยว่ำด้ วยควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้ อม รวมถึงต้ องดำเนินงำนด้ วยควำมมีจริยธรรม โปร่งใส และไม่ทำกำร
ใดๆ อันเป็ นกำรทุจริ ต คอร์ รัปชัน่ ติดหรื อรับสินบน กำรกระทำอันก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และ/
หรื อผลประโยชน์ทบั ซ้ อน และกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำ
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19.2. ผู้ค้ำจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับ เกณฑ์บงั คับหลัก ด้ ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้ อม (ESG Interception Criteria) 7 ข้ อ ดังนี ้
19.2.1. ไม่อยูใ่ นบัญชีรำยชื่อของPTTOR ว่ำเป็ นบุคคล นิติบคุ คล หรื อสถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ทุจริต ติดสินบน หรื อมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั PTTOR ณ เวลำที่ยื่นซอง
19.2.2. มีใบอนุญำตทำงำนที่เกี่ยวข้ องตำมที่กฎหมำยกำหนด
19.2.3. ไม่ถกู ตัดสินให้ มีควำมผิดในชันศำลด้
้
ำนกำรเงิน สิ่งแวดล้ อม ควำมปลอดภัย แรงงำน หรื อ อยูใ่ น
บัญชีรำยชื่อบุคคล นิติบคุ คล หรื อสถำนประกอบกำรที่ไม่ถกู ต้ องตำมกฎหมำยไทย ภำยใน
ระยะเวลำ 3 ปี ก่อนกำรยื่นซอง
19.2.4. มีนโยบำยของบริษัทที่จะไม่จ้ำงแรงงำนเด็กอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี
19.2.5. มีนโยบำยของบริษัทที่จะจ่ำยค่ำตอบแทนแก่ลกู จ้ ำงไม่น้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ ำงขันต
้ ่ำที่กฎหมำยกำหนด
และไม่บงั คับให้ ลกู จ้ ำงทำงำนนำนเกินกว่ำกฎหมำยกำหนด
19.2.6. มีระบบบริ หำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยในที่ทำงำนตำมที่กฎหมำยกำหนด และดูแล
ให้ ลกู จ้ ำงปฏิบตั งิ ำนด้ วยควำมปลอดภัย ไม่ก่อให้ เกิดอันตรำย
19.2.7. มีระบบบริ หำรจัดกำรพื ้นที่ปฏิบตั งิ ำน และพื ้นที่ที่มีควำมเสี่ยงที่อำจจะได้ รับผลกระทบจำกกำร
ดำเนินงำน ไม่ให้ มีควำมเสี่ยงเชิงนิเวศ (Environmental Liability) (เช่น กำรปนเปื อ้ นหรื อรั่วไหลของ
สำรอันตรำยในดินและน ้ำใต้ ดนิ )
20. PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ทำกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ค้ำหลังส่งมอบสินค้ ำ/บริกำรทุกงวดงำน
21. PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ ผลประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ค้ำเพื่อประกอบในกำรพิจำรณำคุณสมบัตขิ องผู้เสนอ
รำคำ ในครัง้ ถัดไป
22. สำหรับผู้ค้ำที่ได้ รับกำรอนุมตั ิให้ ขึ ้นกลุม่ งำนในทะเบียนผู้ค้ำ PTTOR (PTT AVL) หำกผู้ค้ำได้ รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตั งิ ำนภำยใต้ กลุม่ งำนที่ผ้ คู ้ ำได้ รับกำรอนุมตั เิ ป็ นเกรด “D” PTTOR ขอสงวนสิทธิ์ตดั รำยชื่อผู้ค้ำออกจำกกลุม่ งำน
ดังกล่ำว และผู้ค้ำจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ ้นทะเบียนผู้ค้ำกับ PTTOR ในกลุม่ งำนนันเป็
้ นเวลำอย่ำงน้ อย 3 ปี นับถัดจำก
วันที่ถกู ตัดออก
23. กรณีที่ผ้ คู ้ ำมีข้อสงสัยผลประเมินกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ค้ำ ให้ ผ้ คู ้ ำทำหนังสือพร้ อมแนบสำเนำใบสัง่ /สัญญำและผลกำร
ปฏิบตั งิ ำน ส่งถึงหน่วยงำนจัดหำเจ้ ำของเรื่ อง เพื่อขอให้ ชี ้แจงข้ อสงสัยของกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ค้ำได้
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