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บทน ำ 
บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (ปตท.) มีความมุง่มัน่ท่ีจะด าเนินธุรกิจให้เติบโตอยา่งยัง่ยืน ควบคูไ่ปกบัการก ากบั ดแูลกิจการเพื่อชมุชน 

สงัคม และสิง่แวดล้อม เพื่อให้ความตัง้ใจดงักลา่วบรรลตุามปณิธานท่ีตัง้ไว้อยา่งมีประสทิธิผล ปตท. จึงให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการ
หว่งโซอ่ปุทาน และพฒันาให้เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม ผา่นทางการก ากบัดแูลผู้ ค้าของ ปตท. 

“แนวทางการปฏิบตัิอยา่งยัง่ยืนของผู้ ค้า ปตท.” จึงได้ก าหนดขึน้ โดยพิจารณาเนือ้หาและขอบเขตให้อยูภ่ายใต้ข้อก าหนด ข้อบงัคบั 
และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง ซึง่จะชว่ยผลกัดนัให้ผู้ ค้าของ ปตท. มีการด าเนินงานอยา่งมจีริยธรรม เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีการดแูล       
อาชีวอนามยั และความปลอดภยัของลกูจ้าง รวมถงึการให้ความส าคญัตอ่การบริหารจดัการสิง่แวดล้อมตา่งๆที่เก่ียวข้องอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป  

1. จริยธรรมทำงธุรกิจ 
1.1 จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกจิ  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้าและผู้ รับเหมามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้

 กำรปฏิบัตทิี่เป็นธรรม รักษามาตรฐานความซื่อสตัย์ขัน้สงูสดุในการด าเนินธุรกิจในทกุขัน้ตอน รวมถงึการไมยุ่ง่เก่ียวกบัการ
คอร์รัปชัน่ การกรรโชกทรัพย์ และการยกัยอก ซึง่ ปตท. อาจด าเนนิการบอกเลกิสญัญา หรือด าเนนิการทางกฎหมายได้   

 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต ไมม่ีการทจุริต ติดสนิบน  หรือการปฏิบตัทิี่ผิดตอ่จริยธรรม ไมว่า่กบัหนว่ยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือ
สาธารณชนทัว่ไป ไมเ่สนอหรือให้สิง่ตอบแทนใดๆ ทัง้ในรูปแบบตวัเงินและไมใ่ช่ตวัเงิน เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกในเร่ือง
ตา่งๆ หรือเพื่อโน้มน้าวการตดัสนิใจกระท าการใดๆ  

 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ รายงานสิง่ที่เป็นความขดัแย้งทางผลประโยชน์พร้อมหลกัฐานให้ ปตท. ทราบ หาก ปตท.พิจารณา
อนมุตัิความขดัแย้งดงักลา่ว ผลการพิจารณาอนมุตัจิะต้องได้รับการบนัทกึไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

 ทรัพย์สินทำงปัญญำ ไมเ่ผยแพร่สิง่ที่เป็นทรัพย์สนิทางปัญญาหรือข้อมลูที่เป็นความลบัของ ปตท. หรือข้อมลูใดๆ ที่ผู้ ค้าได้มาจาก
การท าธุรกิจกบั ปตท. (ได้แก่ ข้อมลูที่ผู้ ค้าหรือผู้ รับเหมาพฒันาขึน้ และข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ ลกูค้า ผู้ ค้า ราคา ต้นทนุ วิธีการ 
กลยทุธ์ แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบตัิ)  

 กำรรักษำควำมลับและกำรปกป้องข้อมูล ท าข้อตกลงรักษาความลบัระหวา่ง ปตท. กบัผู้ ค้าและผู้ รับเหมาก่อนการแลกเปลีย่น
ข้อมลูที่เป็นความลบัระหวา่งกนั ผู้ ค้าจะต้องรักษาความลบัและปกป้องข้อมลู โดยเก็บรักษาให้ปลอดภยัและจ ากดัการเข้าถงึเฉพาะ
บคุคลที่ต้องการข้อมลูเพื่อการท างานเทา่นัน้ หากพบวา่มกีารเปิดเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของ ปตท.โดยไมไ่ด้รับอนญุาต ไมว่า่เกิดขึน้
โดยตัง้ใจหรือไมก็่ตาม  ผู้ ค้าจะต้องรายงานให้ ปตท.ทราบทนัที   

 ควำมซื่อสัตย์ทำงกำรเงนิ รักษาประวตัิทางการเงินท่ีถกูต้องและโปร่งใสตามวิธีมาตรฐานทางบญัชี และมีความพร้อมที่จะถกู
ตรวจสอบประวตัิทางด้านการเงิน โดย ปตท. หรือหนว่ยงานภายนอกที่ได้รับมอบหมาย โดยไมต้่องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 

ปตท. คาดหวงัให้ผู้ค้าน าหลกัการตามคูม่ือการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  มาตรฐานธรรมาภิบาลจริยธรรมบริษัท และข้อปฏิบตัิของ
จรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินงานของผู้ ค้าอยา่งเหมาะสม 

1.2 มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้ 
 ส่งมอบผลิตภณัฑ์หรือบริกำรตำมข้อก ำหนดที่ได้รับการเห็นชอบร่วมกบั ปตท. รวมทัง้ข้อก าหนดที่บงัคบัใช้ภายใต้กฎหมาย 

 แสดงความรับผิดชอบอยา่งเต็มที่ต่อคุณภำพของผลติภณัฑ์หรือบริการท่ีจดัหาให้กบั ปตท. ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 ให้ควำมร่วมมือกับ ปตท. ในกำรพัฒนำคุณภำพผลติภณัฑ์และบริการและกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นประโยชน์กบั
ปตท. และผู้ ค้า 

1.3 กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้
 ปฏิบัติตำมกฎหมำย และข้อบงัคบัท่ีบญัญตัิขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ิน ได้แก่ ด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจ แรงงาน

รวมถงึแรงงานตา่งด้าว ความมัน่คง ความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสิง่แวดล้อม เป็นต้น  
 มีใบอนุญำตที่จ าเป็นในการปฏิบตัิงานและประกอบธุรกิจทีถ่กูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัทัง้ระดบัสากล ประเทศ และท้องถ่ิน 
 แจ้งให้ ปตท.รับทรำบเมื่อได้รับการตรวจสอบด้านกฎหมายหรือมีการด าเนินการทางกฎหมายของผู้ ค้าทีเ่ก่ียวข้องกบั ปตท.  
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1.4 ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้
 มีแผนควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจที่ถกูน ามาใช้และเคยได้รับการทดสอบ เพื่อให้สามารถจดัสง่ผลติภณัฑ์และบริการให้กบั ปตท. ได้
อยา่งตอ่เนื่องทัง้กรณีทีม่ีความต้องการผลติภณัฑ์และบริการเพิ่มขึน้ หรือกรณีทีก่ารด าเนินงานของผู้ ค้าเกิดปัญหา 

 จัดเตรียมผลิตภณัฑ์และบริกำรส ำรองเพื่อสามารถรองรับค าสัง่ซือ้กรณีเร่งดว่น 

 สำมำรถสนับสนุน ปตท. ได้ทนัท่วงทีกรณีเกิดกำรหยดุชะงกัของกำรผลิต 

2. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
2.1 สิทธิมนุษยชน  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้ 

 อิสรภำพของแรงงำน ต้องไมเ่ก่ียวข้องหรือใช้แรงงานท่ีถกูบงัคบัหรือไมเ่ต็มใจท างานไมว่า่กรณีใดก็ตาม  
 อิสรภำพในกำรรวมกลุ่ม เคารพในสทิธิตามกฎหมายของลกูจ้างใน การเข้าร่วม หรือไมเ่ข้าร่วมสมาคม สหภาพ สหพนัธ์ตา่งๆ 

 ปกป้องกำรใช้แรงงำนเดก็ ต้องไมม่ีการใช้แรงงานเด็กซึง่มีอายตุ ่ากวา่ทีก่ฎหมายในแตล่ะประเทศก าหนด หากประเทศใดไมม่ีการ
ก าหนดอายขุัน้ต า่ของแรงงาน ให้ถือวา่แรงงานจะต้องมีอายไุมต่ า่กวา่สบิห้า (15) ปี ในการปฏิบตัิงานในเวลากลางคืนหรืองานท่ีเสีย่ง
อนัตราย แรงงานต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่สบิแปด (18) ปี เว้นแตก่ฎหมายในประเทศนัน้ๆ ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น   

 ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การก าหนดคา่จ้าง/คา่ตอบแทนแก่ลกูจ้างของผู้ ค้าให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทัง้ในสว่นของ
คา่จ้างขัน้ต ่า คา่ลว่งเวลา และสทิธิประโยชน์ที่ลกูจ้างพงึได้ตามกฎหมาย 

 ชั่วโมงท ำงำน ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อตกลงในประเทศนัน้ๆ ทัง้ชัว่โมงท างานปกติ งานลว่งเวลา และงานท่ีท าในวนัหยดุ 

 กำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำเทียม เคารพในความแตกตา่งของพนกังาน ลกูค้า และบคุคลอื่นๆ ที่มีการตดิตอ่งานกนั ต้องไมม่ีการเลอืก
ปฏิบตัิตอ่ความแตกตา่งทางด้าน เพศ เชือ้ชาติ สผิีว ศาสนา อาย ุสถานภาพการสมรส สภาพการตัง้ครรภ์ ความนิยมทางการเมือง 
หรือความพิการของร่างกาย ในการจ้างงานและปฏิบตัิงาน  

 กำรเลิกจ้ำง ให้ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอนในการเลกิจ้างพนกังานตามกฎหมายแรงงาน ผู้ ค้าและผู้ รับเหมาจะต้องไมย่กเลกิสญัญา
จ้างพนกังานอยา่งไมเ่ป็นธรรมหรือโดยที่ไมส่ามารถชีแ้จงเหตผุลที่ชดัเจนในการเลกิจ้างตามกฎหมาย อนัมีสาเหตจุากผลการ
ปฏิบตัิงานของลกูจ้าง  

 กำรปฏิบัตต่ิอมนุษย์ เคารพในสทิธิของพนกังานและให้ความมัน่ใจแก่พนกังานวา่จะไมม่ีการปฏิบตัิที่รุนแรง ไมม่ีมนษุยธรรม รวมถึง
การละเมดิทางร่างกาย วาจา และใจ หรือขม่ขูใ่นลกัษณะใดก็ตาม 

 แรงงำนต่ำงด้ำวหรือแรงงำนอพยพ หากมีการจ้างแรงงานตา่งด้าวหรือแรงงานอพยพ การจ้างแรงงานดงักลา่วต้องเป็นไปตาม
กฎหมายแรงงานและกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่แรงงานเข้าไปท างาน ผู้ ค้าในฐานะนายจ้างต้องจดัเตรียมเอกสาร
สญัญาจ้างในภาษาแมข่องแรงงานหรือภาษาที่แรงงานอา่นแล้วเข้าใจให้แก่แรงงานก่อนการจ้างงาน หนงัสอืเดินทางและเอกสาร
ประจ าตวัของแรงงานจะต้องถกูเก็บไว้โดยเจ้าของเอกสารเองตลอดเวลา นายจ้างหรือบคุคลที่สามไมส่ามารถถือครองเอกสารดงักลา่ว
ของแรงงานได้ 

 ระบบรับเร่ืองร้องเรียนที่ไมต้่องระบช่ืุอผู้ ร้องเรียนหรือผู้รายงาน และมีการตอบสนองการร้องเรียนอยา่งเหมาะสมโดยรักษาข้อมลูผู้
ร้องเรียนเป็นความลบั  

 ส่งเสริมแรงงำนสัมพนัธ์ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างทีด่ี ตัง้แต่แตเ่ร่ิมเข้าท างาน จนออกจากงาน เช่น การท าสญัญาจ้างงาน การ
มอบหมายงาน การควบคมุการท างาน การทดลองงาน โอกาสในการพฒันา สภาพแวดล้อมการปฏิบตัิงานท่ีดี การสร้างแรงจงูใจใน
การท างานและการรักษาผู้มคีวามรู้ความสามารถ การเลือ่นขัน้เงินเดือน  การพิจารณาความดคีวามชอบ ผลประโยชน์และสวสัดกิาร 
การโยกย้าย การปิดงาน เป็นต้น 

2.2 ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้ 
 บริหำรจัดกำรผลกระทบทำงด้ำนสุขอนำมัยและควำมปลอดภยั รวมถงึควำมม่ันคงของชุมชน ครอบคลมุทัง้วฎัจกัรชีวิตของ

การปฏิบตัิงาน ตัง้แต ่การวางแผนและการส ารวจ การด าเนินงาน การผลติ การขนสง่ การรือ้ถอน และการเลกิการด าเนินโครงการ  
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 ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนร ำคำญ ในขณะเดยีวกนัควรสร้างประโยชน์ให้ชมุชนในบริเวณรอบพืน้ทีก่ารด าเนินงานของผู้ ค้าและ
ผู้ รับเหมา   

 ร่วมกิจกรรมช่วยเหลอืสังคม ตา่งๆ ตามก าลงั ทัง้ที่จดัขึน้โดยอาสาสมคัร ภาคอตุสาหกรรม ภาครัฐ หรือโดยชมุชน   

3. ควำมปลอดภยั 
3.1 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามคีวามมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้ 

 กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรผลิตและบริกำรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัที่เก่ียวข้อง เพือ่ให้เกิดความปลอดภยัทัง้ตอ่ตนเอง

และผู้อื่น และสอดคล้องกบักฎหมายและข้อก าหนดด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม  

 ผู้ ค้าและผู้ รับเหมาของ ปตท. ต้องจัดให้มีพืน้ที่ปฏบิัติงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนทีป่ลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ มีการ
บ ารุงรักษาอยา่งเหมาะสม และต้องจดัหาอปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภยัสว่นบคุคลที่ได้มาตรฐานให้เหมาะสมกบัชนิดหรือประเภท
ของงานที่ลกูจ้างปฏิบตัิ รวมถึงมมีาตรการและระบบในการบริหารจดัการ เฝ้าระวงั ติดตาม และรายงานการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการ
ท างาน ซึง่รวมถงึรายงานเหตกุารณ์เกือบเกิดอบุตัเิหต ุและรายงานสภาพการณ์/การกระท าที่ต า่กวา่มาตรฐาน   

 มีกระบวนกำรตดิตำมตรวจสอบเพื่อให้มัน่ใจถงึการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกบักฎหมายและนโยบายความปลอดภยัของผู้ ค้า/
ผู้ รับเหมาเอง หรือข้อก าหนดอื่นๆ ที่ผู้ ค้า/ผู้ รับเหมาต้องยดึปฏิบตัิ (ทัง้ภายในและภายนอกองค์กร) เช่น การตรวจประเมินอยา่ง
สม ่าเสมอ การติดตามและรายงานกิจกรรมและประสทิธิผลการด าเนินงานด้านความปลอดภยั เป็นต้น  

 สื่อสำรและสร้ำงควำมตระหนักเก่ียวกบัความเสีย่ง มาตรการควบคมุ ระเบยีบปฏิบตัิ และมาตรฐานด้านความปลอดภยัที่เก่ียวข้อง
กบัการปฏิบตัิงาน ให้กบัพนกังานและผู้ รับเหมาชว่ง ของผู้ ค้า รวมทัง้ให้ข้อมลูเก่ียวกบัอนัตรายที่เก่ียวข้องกบัอปุกรณ์ ผลติภณัฑ์ และ
บริการของผู้ ค้ากบั ปตท. ก่อนสง่มอบหรือก่อนท่ีจะเร่ิมกิจกรรมดงักลา่ว และทกุครัง้เมื่อเกิดการเปลีย่นแปลง 

ปตท. คาดหวงัให้ผู้ค้าน ามาตรฐานด้านอาชีวอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อมทีเ่ก่ียวข้องของปตท. มาประยกุต์ใช้กบั
การด าเนินงานของ ผู้ ค้าตามความเสีย่ง เพื่อป้องกนัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและการปฏิบตัิงานท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัพนกังาน 
ผู้ รับเหมา ชมุชน และสิง่แวดล้อม อยา่งเหมาะสม 

3.2 ควำมมั่นคงและกำรเตรียมควำมพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ ค้ามีความมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้
 มีข้อก าหนดที่เข้มงวดส าหรับการคดัเลอืกผู้ ค้าในการท าหน้าที่รักษาความปลอดภยั  
 ระบุและประเมินสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เพื่อจัดเตรียมแผนเตรียมกำรและตอบสนองในกรณีฉกุเฉินทีค่รอบคลมุถงึ การ
เตรียมการ การตอบสนอง และการฟืน้ฟภูายหลงัเกิดเหต ุการจดัหาและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ตอบสนองที่จ าเป็น แผนการสือ่สาร การ
ฝึกอบรม เป็นต้น  

 รำยงำนให้ปตท. รับทรำบโดยทันที  หากเกิดเหตฉุกุเฉินท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ปตท. (เช่น การหกร่ัวไหล การปฏิบตัิที่ไมส่อดคล้อง
กบัใบอนญุาต การได้รับบาดเจ็บ ไฟไหม้ ข้อร้องเรียน ทรัพย์สนิเสยีหาย เป็นต้น) ในระหวา่งการปฏิบตัิงานกบัปตท. หรือภายในพืน้ท่ีที่
รับผิดชอบของปตท.    

ปตท. คาดหวงัให้ผู้ค้าน ามาตรฐานด้านความมัน่คงและการเตรียมความพร้อมตอ่เหตฉุกุเฉินที่เก่ียวข้องของปตท. มา
ประยกุต์ใช้กบัการด าเนินงานของ ผู้ ค้าตามความเสีย่ง เพื่อป้องกนัผลกระทบจากการประกอบธุรกิจและการปฏิบตังิานท่ีอาจจะเกิดขึน้กบั
พนกังาน ผู้ ค้าหรือผู้ รับเหมา ชมุชน และสิง่แวดล้อม อยา่งเหมาะสม  

4.  กำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม  
4.1 กำรป้องกนัมลพษิและกำรลดใช้ทรัพยำกร  ในเบือ้งต้น ปตท. คาดหวงัให้ผู้ค้ามคีวามมุง่มัน่ในสิง่ตอ่ไปนี ้ 

 ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ มำตรฐำนด้ำนสิ่งแวดล้อม และมีใบอนญุาต มีการตรวจประเมนิสม ่าเสมอ รวมทัง้มกีารติดตาม
ตรวจวดัวิเคราะห์เพื่อให้มัน่ใจวา่คา่ตรวจวดัตา่งๆ  เช่น มลพิษทางอากาศ เสยีง น า้ทิง้ คณุภาพดินและน า้ใต้ดิน การปกป้องระบบ
นิเวศ อยูใ่นเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด  



แนวทางการปฏิบตัิอย่างยั่งยนืของผู้ค้า ปตท.  (PTT Suppliers Sustainable Code of Conduct)  

S-จก.จบญ.-99-0001 หน้าที่ 4/4                                                      ประกาศใช้ครัง้ที่ 3 – 01/08/58 

 ก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและลดผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลติ การบริการ และการขนสง่ ซึง่ครอบคลมุตัง้แต่
ช่วงก่อนด าเนินงาน ชว่งด าเนินงาน และหลงัด าเนินงาน  โดยยดึหลกัการการป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention) เช่น การลดของ
เสยีที่เกิดขึน้ การระบายน า้ทิง้และมลพิษทางอากาศ รวมถงึการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพ  

 ก ำหนดมำตรกำรตดิตำมและรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนสิ่งแวดล้อม เช่น บญัชีการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ปริมาณการใช้
ทรัพยากร ปริมาณการใช้พลงังาน ปริมาณการเกิดของเสยี ปริมาณการปลอ่ยน า้เสยี ปริมาณการปลอ่ยมลพิษทางอากาศเป็นต้น  

 ลดผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภมิูอำกำศ โดยการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

 ป้องกนักำรร่ัวไหลของสารท่ีเป็นอนัตรายสูส่ิง่แวดล้อมและผลกระทบท่ีมีตอ่ชมุชนใกล้เคยีง 
 หลีกเลี่ยงและจ ำกดักำรใช้สำรเคมีที่มีพิษ อนัตราย หรือถกูห้ามใช้ เพื่อเป็นสว่นประกอบของผลติภณัฑ์และบริการ ตามที่

กฎหมายก าหนด เช่น 
 Chlorine, bromide, iodine (bleaching and 

dyeing) 
 Heavy metal dyes (chrome, copper, zinc and 

nickel)  
 PVC-based paints  
 Volatile organic solvent-based adhesives  
 Phenobicarb derivatives  

 Sulfur Hexafluoride (SF6)  
 Chrome compounds  
 Azo dyes  
 Formaldehyde  
 Sulphur dye  
 Phencyclidine (PCP) 

 ส่งเสริมกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถงึให้ควำมร่วมมือกับปตท. เพื่อสง่เสริมกลยทุธ์ด้านผลติภณัฑ์และ
บริการสเีขียวของ กลุม่ปตท. รวมถึงการท าธุรกิจที่เป็นมติรตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมซึง่จะสง่ผลดีตอ่การท าธุรกิจในระยะยาว  

ปตท. คาดหวงัให้ผู้ค้าน ามาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม รวมถงึด้านการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิอากาศ ความรับผิดชอบตอ่
ผลติภณัฑ์ ค าแสดงเจตจ านงด้านการจดัการความหลากหลายทางชีวภาพกลุม่ ปตท. มาประยกุต์ใช้ในการด าเนินงานของผู้ ค้าตามความ
เสีย่งเพื่อป้องกนัและลดผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

 

ผู้ค้ำลงนำมรับรองและประทับตรำบริษัท 
 
ชื่อบริษัทผู้ค้ำ :  
ที่อยู่ :              
                      
ชื่อ – สกุล:      
ต ำแหน่ง:  
ลำยเซ็น:           
วันที่:      
 

(กรุณากรอกข้อมลูให้ครบถ้วน และน าสง่คืนในวนัลงนามในใบ PO/ หนงัสอืสนอง) 

 


