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1. เกี่ยวกับ ปตท.

PTT GROUP VISION : วิสัยทัศน์
Thai Premier Multinational Energy Company 
บริษัทพลังงำนไทยขำ้มชำติช้ันน ำ 

PTT GROUP MISSION : พันธกิจ
ด ำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนและปิโตรเคมี
อย่ำงครบวงจรในฐำนะเป็นบริษัทพลังงำน
แห่งชำติ โดยมีพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่ำงสมดุล



1. เกี่ยวกับ ปตท.

นโยบายการจัดหาพัสดุ

เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยสร้างความเชื่อม่ันต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการ
ด าเนินงานจัดหาพัสดุที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงก าหนดนโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ดังนี้ 

2

จัดหาพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในด้านคุณภาพ 
ราคา และการให้บริการ 

จัดหาพัสดุโดยไม่เอาเปรียบผู้ค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน เปิดเผย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้ค้า 
และปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเท่าเทียมกัน  

จัดหาพัสดุอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จัดหาพัสดุร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท. 

มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน โดยตระหนัก
ถึงในด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล 
หรือการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and 
Governance: ESG)



นโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชนัของ ปตท.

หำกพบและเหน็บคุคลำกร ปตท. มีสว่นรว่มในกำรคอรร์ปัชนั 

ผูค้ำ้สำมำรถแจง้ผ่ำนเวบ็ไซต ์ปตท. 

(www.pttplc.com > เกี่ยวกบั ปตท.> ติดต่อ) 
หรอื PTT Call Center โทร 1365

หรอื Email: pttvoice@pttplc.com
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1. เกี่ยวกับ ปตท.

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และออกนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันโดยก าหนดให้บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์
รัปชันของ ปตท. อย่างจริงจัง

บุคลากร ปตท. จะต้องไม่ด าเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน 
การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. จัดให้มีกระบวนการ
ลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมตาม
ระเบียบที่ ปตท. ก าหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย (สามารถดาวน์โหลดนโยบาย
ฉบับเต็มได้ท่ี www.pttplc.com > การก ากับดูแลกิจการที่ดี)

ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้ผู้ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อต่อต้านการทุจริต การติดสินบน และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อาทิ โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาชิกเครือข่าย
หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมการด าเนินงานและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนจดัหำพสัดุของ ปตท.

เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ปตท. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง 
การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างส านักงาน ป.ป.ช. ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต น าไปสู่การ
ปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลส าเร็จตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล  

ส าหรับกระบวนการจัดหาพัสดุ ปตท. ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ซึ่งได้ก าหนดมาตรการเสริมด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพ  
ดังนี้

1.  การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยวิธีการค านวณราคา
กลางและให้คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐท าบัญชีรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาตามมาตรา 103/7

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 ก ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำท่ีในกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำง และกำรค ำนวณ
รำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้  และก ำหนดให้บุคคลที่เป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำท่ีแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่เป็นคู่สัญญำกันกับหน่วยงำน
ของรัฐต่อกรมสรรพำกร ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด  

ปตท. จึงได้จัดท ำข้อมูลรำยละเอียดรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ในระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ ซึ่งมีผลบังคับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 7 ประเภทคือ 
งำนก่อสร้ำง กำรจ้ำงควบคุมงำน กำรจ้ำงออกแบบ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุน
กำรวิจัย กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง รวมถึงกำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ 
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้หำกหน่วยงำนของรัฐฝ่ำฝืนไม่ด ำเนินกำรให้ถือว่ำผู้ที่มีหน้ำท่ีเกี่ยวข้องมีควำมผิดทำงวินัยหรือ
เป็นเหตุที่จะถูกถอด จำกต ำแหน่งหรือต้องพ้นจำกต ำแหน่ง แล้วแต่กรณี

ปตท. ได้พัฒนำระบบรำคำกลำงเพ่ือให้หน่วยงำนผู้ใช้จัดท ำ ขออนุมัติ และประกำศรำคำกลำงผ่ำน
ระบบ โดยข้อมูลรำคำกลำงงำนจัดหำพัสดุของ ปตท. จะถูกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.pttplc.com ที่เมนู
โอกำสทำงธุรกิจ -> ประกำศรำคำกลำงกำรจัดหำพัสดุ เพ่ือให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้
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1. เกี่ยวกับ ปตท.



ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนจดัหำพสัดขุอง ปตท.

2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)

กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของภำครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นมำตรกำรเสริมในเชิงบวก ในกำรท ำให้
ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ว่ำมีควำม
โปร่งใสเป็นธรรมเพียงใด และน ำข้อมูลมำวิเครำะห์พัฒนำปรับปรุงข้ันตอนกำรด ำเนินงำน
ตลอดจนกำรพัฒนำผู้บริหำรของหน่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนจริยธรรม คุณธรรม ในกำรประเมิน
ดังกล่ำว เพื่อให้ประสบควำมส ำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยสู่กำรเพิ่มค่ำดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ของประเทศไทย จ ำเป็นที่จะต้องด ำเนินกำรให้ครบคลุมทุกภำพส่วน ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปตท. ได้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดหำพัสดุ โดยปฏิบัติตำม ประกำศคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรเก่ียวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลท่ีต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 (8) 
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงดังกล่ำวเป็นรำยเดือนผ่ำนเว็บไซต์ www.pttplc.com ที่เมนู โอกำสทำงธุรกิจ -> สรุปผล
กำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน เพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้ 
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ควำมโปรง่ใสในกำรด ำเนินงำนจดัหำพสัดขุอง ปตท.

3. ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) เป็นข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษรร่วมกัน 3 ฝ่ำย ระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนที่สนใจเข้ำมำเป็นผู้เสนอรำคำหรือเสนองำนกับภำครัฐ และผู้สังเกตกำรณ์ 
(Observer) ว่ำจะไม่กระท ำกำรใดๆ ที่ส่อไปในทำงทุจริต เช่น ไม่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อ่ืนใด และ
จะปฏิบัติหน้ำท่ีของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สำมที่มำจำกภำค
ประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตกำรณ์ (Observer) ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นๆ ตั้งแต่กำรจัดท ำ
ร่ำงขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญำ ซึ่งผู้สังเกตกำรณ์จะต้องก ำกับดูแล
ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรด ำเนินงำนตำมสัญญำ ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกัน ตอบข้อกังวลและ ข้อร้องเรียนของผู้เสนอรำคำหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ แจ้งให้
สำธำรณชนทรำบเกี่ยวกับควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ในปี 2559 ปตท. ได้ลงนำมข้อตกลงคุณธรรม  
โดยเป็นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำ ว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่มีกำรเรียกรับเงิน
สินบนหรือประโยชน์อ่ืนใด รวมทั้งจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลโครงกำรที่ส ำคัญในทุก
กระบวนกำรอย่ำงโปร่งใสใน “โครงกำรสถำนี
เพ่ิมควำมดันก๊ำซธรรมชำติวังน้อย” กำรลง
นำมในข้อตกลงคุณธรรมในโครงกำรดังกล่ำว 
เป็นกำรลงนำมระหว่ำง บริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) (ปตท.) กับผู้ร่วมเสนอรำคำ 5 รำย

และผู้สังเกตกำรณ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐและเอกชนจ ำนวน 5 ท่ำน เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ของ ปตท. 
ในกำรเป็นองค์กรที่ด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ด ำเนินงำนตำมแนวนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่นของรัฐบำล รวมถึงกำรมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
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ผู้ค้าของ ปตท. แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.

บัญชีผู้ค้า ปตท. (Vendor List) หมายถึง ผู้ค้าทั่วไปที่มีการท าธุรกรรมติดต่อ
กับ ปตท. และได้รับการอนุมัติให้มีการท าสัญญาซื้อ/จ้าง/เช่า กับ ปตท. เม่ือ
ผู้ค้าอยู่ในบัญชีผู้ค้า ปตท. แล้ว จะได้รหัสประจ าตัวผู้ค้า ซึ่งสามารถใช้ในการ
ติดต่อกับ ปตท. ได้

ทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT Approved Vendor List; PTT AVL) หมายถึง 
ผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงานที่ 
ปตท. ก าหนด และจะได้รับสิทธิในการประมูลงานที่อยู่ในกลุ่มงานที่ประกาศใช้
โดยผู้ค้าสามารถดูข้อมูลกลุ่มงานที่ประกาศใช้และรายละเอียดอ่ืนเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.pttavl.com

ประเภทของผู้ค้า 

1

2

หากต้องการสมัครทะเบียนผู้ค้า ปตท. จะต้องท าอย่างไร

ผู้ค้าจะต้องเป็นผู้ได้งาน(ซื้อ/จ้าง/เช่า) กับ ปตท. 
ไม่ว่าจะโดยวิธีประมลู ตกลงราคา วิธีพิเศษ

งานจัดหาสินค้า/บริการที่ยังไม่เป็นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้าที่มีการ
ประกาศใช้ ผู้ค้าทุกรายสามารถร่วมประมูลกับ ปตท. ได้

จะต้องท าอย่างไรจึงจะได้อยู่ในบัญชีผู้ค้า ปตท.  

ผู้ค้าทุกรายสามารถสมัครขึ้นทะเบียนผูค้้า ปตท. ได้ โดยติดตามช่วงเวลา, 
กลุ่มงานที่เปิดรับสมัครทะเบียนผู้ค้าและรายะละเอียดกลุ่มงานต่างๆ ได้ที่ 
https://www.pttavl.com/ 
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ประเภทที่ 1: ผู้ค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ปตท. 
แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

กรณีที่ 1 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่มาลงนามใบสั่ง/สัญญา
ภายในระยะเวลาที่ ปตท. ก าหนด 

กรณีที่ 2 ผู้เสนอราคาต่อ ปตท. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตในการเสนอราคา  
หรือกีดกัน/ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมี   
พฤติกรรมที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อ ปตท. ในขั้นตอนใดๆ ของ
การจัดหา 

กรณีที่ 3 ผู้ค้า ปตท. ที่ไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง/สัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ทั้งในกรณีก าหนดค่าปรับและไม่ได้ก าหนดค่าปรับไว้

กรณทีี่ 1 ผู้ค้าที่มีรายชื่อตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานจาก 
กรมบัญชีกลางให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

กรณีที่ 2 ผู้ค้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการ
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

การขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงาน 

ประเภทที่ 2: ผู้ค้าที่หน่วยงานราชการแจ้งเวียนรายช่ือเป็นผู้ทิ้งงาน/ 

ผูข้าดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ

แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้า/บริการ

2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.

ปตท. จะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้า/
บริการทุกงวดงาน

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อ
ประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในครั้งถัดไป

ส าหรับผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้า ปตท. 
(PTT AVL) หากผู้ค้าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายใต้กลุ่ม
งานที่ผู้ค้าได้รับการอนุมัติเป็นเกรด “D”  
ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ตัดรายชื่อผู้ค้าออกจากกลุ่มงานดังกล่าว 
และผู้ค้าจะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. 
ในกลุ่มงานนั้นเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี  นับถัดจากวันที่ถูกตัดออก

กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าท า
หนังสือพร้อมแนบส าเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึง
หน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเร่ือง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้
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กรณีผู้ค้ำที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์กำรออกหนังสือรับรองผลงำนข้ำงต้น  หน่วยงำนจัดหำพัสดุ
สำมำรถพิจำรณำออกเป็นหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนแทนได้ เพื่อรับรองว่ำได้มีกำรรับงำนและ
ปฏิบัติงำนให้กับ ปตท. จริง  แต่ไม่ได้รับรองว่ำผลของกำรท ำงำนของผู้ค้ำนั้นว่ำดีหรือไม่   ดังนั้น
งำนดังกล่ำวจึงอำจจะมีกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ หรือมีค่ำปรับเกิดข้ึน    

การขอหนังสือรับรองผลงานผู้ค้า/หนังสือรับรองการปฏิบัติงานผู้ค้า

2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.

เป็นหนังสือท่ี ปตท. ออกให้กับผู้ค้ำ  เพื่อรับรองว่ำผู้ค้ำมีผลกำรท ำงำนดี ตรงตำมเงื่อนไข
รำยละเอียดข้อก ำหนดต่ำงๆ 
ผู้ค้ำที่ขอหนังสือรับรองผลงำนจำก ปตท. ต้องผ่ำนหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.  กำรส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับได้รับงำนแล้ว
2.  กำรส่งมอบตำมข้อ 1  ต้องไม่มีกำรล่ำช้ำกว่ำก ำหนดในสัญญำหรือถูกปรับ หรือเป็นผู้ทิ้งงำน

หนังสือรับรองผลงานผู้ค้า

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานผู้ค้า

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลงานผู้ค้า/หนังสือรับรองการปฏิบัติงานผู้ค้า

การขอหนังสือรับรองผลงาน ต้องยื่นค าขอภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี  นับถัด
จากวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.

ผู้ค้ำสำมำรถรับทรำบข่ำวกำรจัดหำพัสดุได้จำกประกำศกำรจัดหำพัสดุ หรือ
โดยติดตำมจำกส่ือ ดังต่อไปนี้ 

*วำรสำรข่ำวของบริษัทศูนย์รวมข่ำวประกวดรำคำ   
*วำรสำรข่ำวของ บริษัทบำงกอก บิสซิเนส จ ำกัด   
*บอร์ดติดประกำศ ณ หน่วยงำนจัดหำพัสดุของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 
*website บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)
www.pttplc.com>โอกำสทำงธุรกิจ>กำรจัดหำพัสดุ>ประกำศกำรจัดหำพัสดุ

ปตท. จะก ำหนดช่วงวันและเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดกำรขำยแบบประมูลแต่ละ
งำนแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งจะระบุไว้ใน ประกำศกำรจัดหำพัสดุ ดังนั้นผู้ค้ำควรศึกษำข้อมูลใน
ประกำศ โดยเฉพำะวัน เวลำ และสถำนที่ซื้อแบบประมูล โดยละเอียด

ผู้ค้ำต้องศึกษำเงื่อนไขในประกำศกำรจัดหำพัสดุ ข้อก ำหนด และแบบรำยกำร
ละเอียด(แบบประมูล)ให้ชัดเจน ในเรื่องก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ เข้ำฟังค ำชี้แจงเพรำะ
ในบำงงำน ปตท. จะตัดสิทธิ์กำรเสนอรำคำส ำหรับผู้ค้ำที่ไม่เข้ำฟังค ำชี้แจงและดูสถำนที่ 

กรณีผู้มอี ำนำจของบริษัทไม่ได้เข้ำฟังค ำชี้แจงด้วยตนเอง ต้องมีเอกสำรหลักฐำนมำยื่น ได้แก่ 
• หนังสือมอบอ ำนำจที่ระบุกำรมอบอ ำนำจให้เข้ำฟังค ำชี้แจงแทนอย่ำงชัดเจน   
• ส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจที่มีลำยมือชื่อรับรองส ำเนำถูกต้อง 

การประมูลลายลักษณอ์ักษร (ยื่นซอง)
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.

ผู้ค้ำต้องท ำกำรศึกษำเงื่อนไขในประกำศกำรจัดหำพัสดุ ข้อก ำหนด และแบบ
รำยกำรละเอียดที่อยู่ในชุดแบบประมูล ให้เข้ำใจก่อนท ำกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำร
ยื่นซองประมูล

กำรพิจำรณำซองประมูลของผู้ค้ำนั้น ในล ำดับแรก ปตท. จะพิจำรณำเงื่อนไข 
รำยละเอียด คุณสมบัติ ข้อก ำหนดต่ำงๆ ที่ผู้ค้ำเสนอมำ ว่ำเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในชุดแบบ
ประมูลหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ ปตท. จะไม่พิจารณาซองเสนอราคา
ด้วยเหตุนี้ในกำรยื่นซองจึงได้ก ำหนดให้จัดท ำซองแยก ดังนี้ 
1. ซองเอกสำรหลักฐำนและเทคนิค ตำมท่ี ปตท. ก ำหนด เช่น เอกสำรหลักฐำนของบริษัท 
รูปแบบ ตัวอย่ำง แคตตำล๊อก ข้อเสนอทำงเทคนิค หรือ อื่นๆ เป็นต้น
2. ซองใบเสนอรำคำ ประกอบด้วยใบเสนอรำคำและใบรำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำเท่ำนั้น 

ส ำหรับวันและเวลำในกำรยื่นซอง จะระบุอยู่ในประกำศกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งจะ
ก ำหนดแตกต่ำงกันไปในแต่ละงำน ผู้ค้ำจะต้องมำยื่นซองภำยในวันและเวลำดังกล่ำวเท่ำนั้น 

ผู้ค้ำสำมำรถติดตำมผลกำรประมูล โดยเข้ำดูข้อมูลท่ี www.pttplc.com>
โอกำสทำงธุรกิจ>กำรจัดหำพัสดุ >ผลกำรจัดหำพัสดุ

การประมูลลายลักษณอ์ักษร (ยื่นซอง)

หมำยเหตุ : ผู้มำยื่นซองประมูล จะต้องเป็นผู้ที่มีอ ำนำจหรือผู้ที่ได้รับมอบอ ำนำจ เท่ำนั้น 
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ปตท. จะประกำศผลผู้ท่ีผ่ำนคุณสมบัติทำงเทคนิค ผ่ำนบริษัทจัดกำรประมูล 
เพื่อจะท ำกำรนัดหมำยวันอบรมและทดสอบระบบฯ ให้กับผู้ที่ผ่ำนคุณสมบัติทำงเทคนิค 

ในกรณีที่ข้อก ำหนดของงำน (TOR) ก ำหนดให้ผู้ผ่ำนคุณสมบัติทำงเทคนิคทุก
รำยต้องเข้ำรับกำรอบรมและทดสอบระบบฯ ผู้ผ่ำนคุณสมบัติฯ ทุกรำยต้องเข้ำรับกำร
อบรมตำมวันและเวลำที่ก ำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ในกำรเข้ำร่วมเสนอรำคำทำง
อิเล็กทรอนิกส์

การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดในขั้นตอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่เพิ่มเติมจากการประมูลลายอักษร 
มีดังนี้

ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำซองเทคนิค จึงจะมีสิทธิ์เข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดย ปตท. จะใช้ระบบของบริษัทจัดกำรประมูล (Market Place) ในกำร
เสนอรำคำโดยรูปแบบของกำรเสนอรำคำ e-Auction จะเป็นไปตำมเง่ือนไข ที่ ปตท. และ
บริษัทจัดกำรประมูลก ำหนดในแต่ละครั้ง
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.

 ส ำเนำหนังสือรับรองของบริษัท และ ภพ.20 ลงนำมรับรองส ำเนำโดยผู้มอี ำนำจ
ผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรำบริษัท (ถ้ำม)ี

 อำกรแสตมป์กรณีที่เป็นใบสั่งจำ้ง/ใบสั่งเช่ำ (ต้นฉบับใบสั่งจำ้งปิดอำกรแสตมป ์
จ ำนวน 1.-บำท ต่อมูลค่ำงำน 1,000.-บำท และติดคู่ฉบับ 5 บำท)

กรณีที่ผู้มีอ านาจผูกพันบริษัทไม่ได้มาลงนามด้วยตนเอง
 ส ำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอ ำนำจผกูพันบริษัท 
 หนังสือมอบอ ำนำจให้มำลงนำมในใบสั่ง พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอ ำนำจ

และผู้รับมอบ

หมำยเหตุ กำรติดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบอ ำนำจ                

(1) กรณีมอบอ ำนำจให้บคุคลคนเดยีวหรือหลำยคนกระท ำกำรครั้งเดียว ปิดอำกร
แสตมป์จ ำนวน 10 บำท

(2) กรณีมอบอ ำนำจให้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนร่วมกระท ำกำรมำกกว่ำครั้ง
เดียว ปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 30 บำท

(3) กรณีมอบอ ำนำจให้กระท ำกำรมำกกว่ำครั้งเดยีว โดยให้บุคคลหลำยคนตำ่งคน
ต่ำงกระท ำกิจกำรแยกกัน จะคิดอำกรแสตมป์ตำมตัวบุคคลทีร่ับมอบอ ำนำจโดย
ปิดอำกรแสตมป์คนละ 30 บำท 

เอกสารประกอบการลงนามใบสั่ง/หนังสือสนอง

อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง 
จัดเก็บจากการกระท า ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่ก าหนดไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์  ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่ส านักงานเขต 
หรือกรมสรรพากรพื้นที่
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ตวัอย่ำงแบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ

3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
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ด้วยกรมสรรพำกรได้ออกประกำศอธบิดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีมลูคำ่ 
เพิ่ม  (ฉบับที่ 195 – 196) เรื่องก ำหนดข้อควำมอื่นในใบก ำกบัภำษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบ
ลดหนี้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558) โดยให้ผู้ขำยสินค้ำหรือผูใ้ห้บริกำร
ต้องระบุเลขประจ ำตวัผู้เสยีภำษีอำกร (13 หลัก) และสถำนประกอบกำร ของผู้ซื้อ
สินค้ำหรือผู้รับบริกำรไว้ในใบก ำกับภำษี

กรมสรรพำกรประกำศกำรระบรุำยกำรในใบก ำกบัภำษี

3. การจัดหาพัสดุ ปตท.

ชื่อ : บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)
เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร : 0-1075-44000-10-8
สถำนที่ : ส ำนักงำนใหญ่
ที่อยู่ส ำนักงำนใหญ่ตำม ภ.พ.20 : 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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4. เงื่อนไขและการวางหลักประกัน

ประเภทของเงื่อนไขและชนิดของหลักประกัน

ผู้ค้ำจะต้องศึกษำเง่ือนไขต่ำงๆให้ละเอียดและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อสำมำรถ
เสนอรำคำได้
 เงื่อนไขทั่วไปในกำรจัดหำพัสดุ – ผู้ค้ำจะได้รับพร้อมแบบประมูลหรือหนังสือเชิญให้

เสนอรำคำ
 เงื่อนไขกำรขำยทั่วไป – ผู้ค้ำจะได้รับพร้อมแบบประมูลหรือหนังสือเชิญให้เสนอรำคำ 

ในกำรรับซื้อพัสดุของ  ปตท.
 เงื่อนไขแนบท้ำยใบสั่งซื้อ/จ้ำง – เป็นเง่ือนไขที่อยู่หลังใบสั่งซื้อ/จ้ำง
 เงื่อนไขแนบท้ำยใบสั่งเช่ำ - เป็นเง่ือนไขที่อยู่หลังใบสั่งเช่ำ

ผู้ค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาได้จากเว็บไซต์ ปตท.
www.pttplc.com > โอกำสทำงธุรกิจ > เงื่อนไขและกำรวำงหลักประกัน

ประเภทเงื่อนไข

• หลักประกันซอง
หลักประกันที่ผู้ค้ำยื่นต่อ ปตท. เพื่อเป็นหลักประกันในกำรเสนอรำคำงำนนั้นๆ หำก

ผู้ค้ำที่เสนอรำคำและได้รับกำรคัดเลือกแล้ว ไม่มำลงนำมใบสั่ง/สัญญำ ภำยในระยะเวลำท่ี 
ปตท. ก ำหนด ปตท.มีสิทธิ์ท่ีจะยึด/ริบ หลักประกันซอง ดังกล่ำว

• หลักประกันสัญญา/หลักประกันใบสั่ง
หลักประกันที่ผู้ค้ำยื่นต่อ ปตท. เพื่อเป็นหลักประกันว่ำผู้ค้ำจะปฏิบัติตำมสัญญำ/ใบสั่ง

ซื้อ/จ้ำง/สั่งเช่ำ

ชนิดของหลักประกัน
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ค ำแนะน ำเรื่องกำรวำงหลักประกัน

ในกรณีที่ผู้ค้ำต้องวำงหลักประกัน ผู้ค้ำจะต้องยืน่หลกัประกันอย่ำงใดอยำ่ง
หนึ่งต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนำคำรรับรอง (CERTIFIED CHEQUE) หรือเช็คที่ธนำคำรเป็นผู้สั่ง

จ่ำย (CASHIER CHEQUE) เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่น ำเช็คนั้นมำวำงเป็น
หลักประกัน หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วันท ำกำร สั่งจ่ำยในนำม บริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน)

3. หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบที่ ปตท. ก ำหนด
4. พันธบัตรรัฐบำลไทย หรือ พันธบัตรกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ

พันธบัตรรัฐวิสำหกิจอื่นที่กระทรวงกำรคลงัค้ ำประกันตน้เงนิและดอกเบ้ีย 
หรือหุ้นกู้บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)
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การวางหลักประกัน/การขอคืนหลักประกัน
ค าแนะน าเรื่องการวางหลักประกัน

ผู้ค้ำที่มีควำมประสงค์ขอคืนหลักประกันให้ด ำเนินกำร ดังนี้
 เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค

ให้ผู้ค้ำท ำหนังสือขอคืนหลักประกันทีห่น่วยงำนเจ้ำของเร่ือง โดยแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน 
ปตท. ทุกครั้ง
 หนังสือค้ าประกันธนาคาร หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่น

ให้ผู้ค้ำท ำหนังสือขอคืนหลักประกันที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง โดยแนบส ำเนำหนังสือค้ ำ
ประกันที่ต้องกำรขอคืนทุกครั้ง

เมื่อผู้ค้ำด ำเนินกำรขอคืนหลักประกันแล้ว สำมำรถติดตำม/สอบถำมข้อมูลได้ที่ระบบ
สอบถำมข้อมูลกำรจ่ำยเงินและหนังสือค้ ำประกัน โทร. 0-2537-2777
 ส าหรับหลักประกันซอง ผู้ค้าสามารถขอคืนหลักประกันซองได้ที่หน่วยงานจัดหาพัสดุ 
โดยส าหรับผู้ท่ีชนะการประมูลจะสามารถขอคืนหลักประกันซองได้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือรับ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า แล้ว

ค าแนะน าเร่ืองการขอคืนหลักประกัน

หลักประกันที่เป็นเงินสด/ แคชเชียร์เช็ค

ผู้ค้ำน ำไปช ำระที่หน่วยงำนกำรเงินหรือ
หน่วยงำนรับเงินของ ปตท.

น ำใบเสร็จรับเงินติดต่อขอซื้อซองหรือลงนำมใน
ใบสั่งท่ีหน่วยงำนจัดหำของแต่ละธุรกิจ

หลักประกันที่เป็นหนังสือค้ ำประกันธนำคำร

ผู้ค้ำน ำต้นฉบับหลักประกันให้หน่วยงำน
จัดหำพัสดุ หน่วยงำนจัดหำพัสดุจะท ำกำร
ตรวจสอบและน ำส่งเพื่อเก็บรักษำที่ฝ่ำย

ประกันภัยและบริหำรทรัพย์สิน

กรณีเป็นหนังสือสนอง (เกิน 5 ล้ำนบำท) ผู้ค้ำติดต่อส ำนักกฎหมำย เพ่ือวำงหลักประกันและท ำสัญญำ
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1. รับเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีทั้งสิ้น 21 สำขำ ดังนี้

5. การช าระเงิน

ผู้ค้ำสำมำรถสอบถำมเร่ืองกำรจ่ำยเงินได้ที่ F&A SSC Service Desk เบอร์ 0-2537-3700

ช่องทำงกำรสอบถำมกำรจำ่ยเงนิ

1. ชิดลม 8. อำคำรซันทำวเวอร์ 15. ถนนรำษฎร์ยินดี (หำดใหญ่)
2. บำงเขน 9. โรจนะ (อยุธยำ) 16. สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น)
3. คลองหลวง 10. นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร 17. ภูเก็ต
4. อโศก 11. ระยอง 18. นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
5. ถนนสำทร 12. ศรีรำชำ 19. มำบตำพุด
6. อำคำรสิรินรัตน์ (ถนนพระรำม 4) 13. แก่งคอย 20. บำงแสน
7. ถนนรัชดำภิเษก3 (ทรูทำวเวอร์) 14. นครปฐม 21. สุรำษฏร์ธำนี

ช่องทำงกำรรบักำรช ำระเงนิ

2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
•ผู้ค้ำเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำม)ี อันเกิดจำกกำรด ำเนินกำรโอน
เงินให้แก่ผู้ค้ำนั้นโดยยินยอมให้ บมจ.ปตท. หักเงินดังกล่ำวจำกจ ำนวนเงินค่ำสินค้ำและบริกำร ใน
กำรจ่ำยเงินครั้งนั้น 
•ผู้ค้ำจะต้องแนบใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษีมำพร้อมกับต้นเร่ืองกำรเบิกจ่ำยเงิน
•แนบส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรำยวันเท่ำนั้น
•แนบส ำเนำเอกสำรหลักฐำนที่ลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมครบทุกฉบับ 

3. รับเช็คทางไปรษณีย์
รับเช็ค SCB ทำงไปรษณีย์ตำมท่ีอยู่ใน ภ.พ.20/บัตรประชำชน (กรณีไม่อยู่ในจังหวัดที่มีสำขำ
ให้บริกำรข้ำงต้น ถ้ำเลือกมำแล้วเข้ำข่ำยรับเช็คได้ ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเป็นกำรรับเช็ค โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทรำบ หำกเป็นไปได้ขอให้แนบใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี มำพร้อมกับเรื่อง
ขอเบิกจ่ำยเงิน)

ผู้ค้า ปตท. สามารถรับการช าระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
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6. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Sustainable Procurement and Supplier Management Policy)

กระบวนการจัดหา และการบรหิารงานผูค้า้เป็นสว่นส าคัญของการบรหิารสายโซอ่ปุทานกลุม่ ปตท. 

ใหย้ัง่ยนื เพือ่ใหบ้รรลตุามปณธิานทีต่ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล พรอ้มทัง้พัฒนาใหท้กุหน่วยงานมกีาร

ด าเนนิการอยา่งเป็นรปูธรรม จงึก าหนดนโยบายการด าเนนิงาน ดังนี้

1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้ก าหนด รวมถงึข ัน้ตอนการด าเนนิงานดา้นการจดัหาและ

บรหิารจดัการผูค้า้อยา่งย ัง่ยนื โดยถอืเป็นบรรทัดฐานในกระบวนการจัดซือ้จัดจา้ง การคัดเลอืก การ

ควบคุมการปฏบิัตงิาน การประเมนิการส่งมอบสนิคา้และบรกิาร  ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธก์ับ

ผูค้า้อยา่งยัง่ยนื

2. มกีารด าเนนิงานจดัหาและบรหิารจดัการผูค้า้โดยตระหนกัในดา้นสิง่แวดลอ้ม ความรบัผดิชอบ

ตอ่สงัคม และธรรมาภบิาล หรอืการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Environmental, Social, 

Governance: ESG) ซึง่มุง่เนน้ดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม ความปลอดภยั อาชี

วอนามยัและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการก ากบัดแูลทีเ่ป็นธรรมตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

3. มคีณุธรรมในการด าเนนิธุรกจิ มคีวามโปรง่ใส และตรวจสอบได้ ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิและขอ้มลูที่

มใิชข่อ้มลูทางการเงนิ ผา่นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมกนัและน่าเชือ่ถอื

4. ประเมนิและบรหิารควบคมุความเสีย่งของงานในดา้น ESG ทีจ่ะเกดิจากผูค้า้ รวมทัง้เสรมิสรา้ง

ศักยภาพของผูค้า้ใหม้กีารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง และตรวจสอบผลการด าเนนิงานของผูค้า้อยา่งสม า่เสมอ

5. พฒันาและสรา้งความสมัพนัธท์ีม่ ัน่คง กบัผูค้า้ทีม่คีวามมุง่มัน่ในการด าเนนิการตามหลักปฏบิัตสิ าคัญ

ของกลุม่ ปตท.

6. พฒันาศกัยภาพพนกังาน กลุม่ ปตท. ดา้นการจดัหาและบรหิารงานผูค้า้อยา่งยัง่ยนืผา่นการจัด

อบรม สือ่ความ รวมถงึกระบวนการบรหิารจัดการองคค์วามรู ้(Knowledge Management : KM) เพือ่ให ้

สามารถผสมผสานวัตถปุระสงคด์า้นความยัง่ยนืสูก่ารบรหิารจัดการผูค้า้อยา่งเป็นระบบและเหมาะสม  

7. สนบัสนนุแนวทางการจดัหาทีเ่สรมิศกัยภาพ และทศิทางการด าเนนิธุรกจิขององคก์รและ

ประเทศ ไดแ้ก ่การจัดหาสนิคา้และบรกิารจากผูค้า้ในทอ้งถิน่ การจัดซือ้จัดจา้งสเีขยีว และการเพิม่

ความสามารถในการแขง่ขนั พรอ้มทัง้สรา้งพลังรว่มในสายโซอ่ปุทาน 

ประกาศ ณ วันที ่3 สงิหาคม  2558
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บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) มคีวามมุง่ม ัน่ทีจ่ะด าเนนิธุรกจิใหเ้ตบิโตอยา่ง

ย ัง่ยนื ควบคูไ่ปกบัการก ากบัดแูลกจิการเพือ่ชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหค้วาม

ต ัง้ใจดงักลา่วบรรลตุามปณิธานทีต่ ัง้ไวอ้ยา่งมปีระสทิธผิล  ปตท. จงึใหค้วามส าคญักบั

การบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน และพฒันาใหเ้กดิข ึน้อยา่งเป็นรปูธรรม ผา่นทางการ

ก ากบัดแูลผูค้า้ของ ปตท.

“แนวทางการปฏบิตัอิยา่งย ัง่ยนืของผูค้า้ ปตท.” จงึไดถ้กูก าหนดขึน้ โดย

พจิารณาเนือ้หาและขอบเขตใหอ้ยูภ่ายใตข้อ้ก าหนด ขอ้บงัคบั และกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง 

ซึง่จะชว่ยผลกัดนัใหผู้ค้า้ของ ปตท. มกีารด าเนนิงานอยา่งมจีรยิธรรม การเคารพสทิธิ

มนษุยชน มกีารดแูลอาชวีอนามยั และความปลอดภยัของลกูจา้ง รวมถงึการให้

ความส าคญัตอ่การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มตา่งๆ ทีเ่ก ีย่วขอ้งอยา่งย ัง่ยนืตอ่ไปนี้

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. 
(PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)
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1. ดา้นจรยิธรรมทางธุรกจิ (Business Integrity) ผูค้า้ของ ปตท. จะตอ้ง
ด าเนนิธรุกจิตามหลกัจรยิธรรมสากล มคีวามโปรง่ใสในการด าเนนิงาน ปฏบิัติ
ตามกฎหมาย และรักษามาตรฐานดา้นคณุภาพ รวมถงึมกีารวางแผนความ
ตอ่เนือ่งของธรุกจิ

2. ดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social Responsibility) ผูค้า้
ของ ปตท. ตอ้งด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่สงัคมชมุชน 
และใหค้วามเคารพตอ่สทิธขิองแรงงาน และปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรมตาม
บรรทัดฐานทีเ่ป็นสากล 

3. ความปลอดภยั (Safety) ผูค้า้ของปตท. จะตอ้งน ามาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั
ความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม มาตรฐานความมัน่คง และการเตรยีมความพรอ้ม
ตอ่เหตฉุุกเฉนิทีเ่กีย่วขอ้ง

4. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม (Environmental Management) ผูค้า้ของ
ปตท. ตอ้งน ามาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มมาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิงานของผูค้า้
ตามความเสีย่งเพือ่ป้องกนัและผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอยา่งเหมาะสม

ผูค้า้ทีต่อ้งลงนามใน SSCoC ไดแ้ก่

 งานทีม่มีลูคา่การจัดหาตัง้แต ่2 ลา้น

บาทขึน้ไป (ราคาไมร่วม VAT) หรอื

 งานทีม่คีวามเสีย่งหรอืผลกระทบ

ดา้นความปลอดภัยและอาขวีอนามัย

(SSHE) สงู 

 ผูค้า้ทีต่อ้งการสมัครทะเบยีนผูค้า้ 

ปตท. (PTT AVL)

ปตท. ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ตรวจสอบตดิตามความ

สอดคลอ้งในการด าเนนิงาน

ของผูค้า้ เพือ่รว่มกันแกไ้ข 

และด าเนนิการธรุกจิให ้

เป็นไปตาม SSCoC เพือ่

เตบิโตไป  ดว้ยกันอยา่ง

ยั่งยนื

ปตท. คาดหวงัใหผู้ค้า้น าหลักการตามคูม่อืการก ากับดแูลกจิการทีด่ี มาตรฐาน
ธรรมาภบิาลจรยิธรรมบรษัิท และขอ้ปฏบิัตขิองจรรยาบรรณทางธรุกจิของ ปตท. มา
ประยกุตใ์ชใ้นการด าเนนิงานของผูค้า้อยา่งเหมาะสม
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แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. 
(PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)



การบริหารงานผู้ค้าตามระดับความเส่ียงของกลุ่มงาน
(Supplier Management by Level of Products/Service Risk)
ปตท. จัดโครงสรา้งทะเบยีนผูค้า้ใหเ้อือ้ตอ่การบรหิารจัดการความเสีย่งของผูค้า้อยา่งรัดกมุ เพือ่ป้องกนั
ผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของ ปตท. โดยประเมนิความเสีย่งของผูค้า้ในระดับผูค้า้กลุม่หลกั ตามโครงสรา้ง
ทะเบยีนผูค้า้ ปตท. พจิารณาความเสีย่งใน 2 มติ ิไดแ้ก ่ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล
ของผูค้า้ และความเสีย่งตอ่การด าเนนิงานของ ปตท. เชน่ อตัราการซือ้ของ ปตท. ผูค้า้จ าหน่ายสว่นประกอบที่
ส าคัญ หรอืสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มส่ามารถทดแทนได ้เป็นตน้ 

การประเมนิความเสีย่งของกลุม่งานสนิคา้และบรกิารของ ปตท.

ทัง้นี ้ระดับความเสีย่งของผูค้า้เป็นปัจจัยทีใ่ชก้ าหนดถงึระดับความส าคญัของผูค้า้ตลอดจนแนวทางที่
เหมาะสมส าหรับการบรกิารจัดการผูค้า้ ซึง่สามารถแบง่ออกเป็น 3 ระดับ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ระดบัการบรหิารกลุม่งานผูค้า้ กลยทุธก์ารบรหิารจดัการ เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ

1.Critical 

คอื กลุม่ผูค้า้ทีม่กีจิกรรมการด าเนนิงานมี
ความเสีย่งสงูทีจ่ะเกดิผลกระทบในระดบั
รนุแรงตอ่ผูค้า้เองและสามารถสง่ผล
กระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ ท าใหส้ง่ผล
กระทบทีร่นุแรงตอ่ผูซ้ ือ้ทัง้ทางดา้น
ธรุกจิและภาพลกัษณ์องคก์ร

  พฒันาความสมัพนัธแ์ละพลงั
รว่มทางธรุกจิในระยะยาว เพือ่
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการ
ด าเนนิธรุกจิรว่มกนัและสรา้ง
มลูคา่เพิม่

• แนวทางการปฏบิตัอิยา่งยั่งยนืของผูค้า้ ปตท. 
• ขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
ความปลอดภัย และสิง่ผดิชอบตอ่สงัคม ความปลอดภัย และ
สิง่แวดลอ้ม ส าหรับกลุม่งาน Critical
• แบบประเมนิศกัยภาพดา้นความยัง่ยนื 
• การทวนสอบการด าเนนิงานดา้นความยั่งยนืของผูค้า้
• การบรหิารจัดการความสมัพนัธผ์ูค้า้และการเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพผูค้า้

2. Key 

คอื กลุม่ผูค้า้ทีม่กีจิกรรมการด าเนนิงาน
ทีผ่ลติภัณฑก์ระจายไปสูผู่บ้รโิภค 
ซึง่มผีลกระทบสงูตอ่ผูซ้ ือ้ทัง้ในเชงิ
ธรุกจิและภาพลกัษณ์

พฒันาความสมัพนัธร์ะยะยาว
เพือ่ควบคมุคา่ใชจ้า่ย/ความ
เสีย่ง และรักษาระดบัการ
แขง่ขนั

• แนวทางการปฏบิตัอิยา่งยั่งยนืของผูค้า้ ปตท. 
• ขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม ในเงือ่นไขทัว่ไป ปตท.

3. Manage

คอื กลุม่ผูค้า้ทีม่กีจิกรรมการด าเนนิงาน
สว่นใหญใ่นเชงิปฏบิตักิาร ซึง่อาจมี
ผลกระทบตอ่ชมุชนหรอืบรเิวณใกลเ้คยีง
ซึง่มคีวามเสีย่'ปานกลางตอ่ผูซ้ ือ้

 รักษาความสมัพนัธต์ามผลการ
ด าเนนิงาน และมกีารบรหิาร
จัดการคา่ใชจ้า่ยและความเสีย่ง
ตามความตอ้งการของลกูคา้

• แนวทางการปฏบิตัอิยา่งยั่งยนืของผูค้า้ ปตท. 
• ขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมทางธรุกจิ ความรับผดิชอบตอ่สงัคม 
ความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้ม ในเงือ่นไขทัว่ไป ปตท.
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สินค้าและบริการสีเขียว มีลักษณะอย่างไร

Pollution Control Department (2014)

ใช้วัตถุดิบน้อย และวัตถุดิบนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ำ

ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพสูง รวมถึงต้องทนทำนและมีควำม
ต้องกำรกำรบ ำรุงรักษำต่ ำ

มีกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพสูง รวมถึงมีกำรลดกำรใช้บรรจุภัณฑ์

มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ำในขณะใช้งำนผลติภัณฑ์

มีอำยุกำรใช้งำนยำว และสำมำรถน ำกลับมำใช้ใหม่ได้ง่ำย

มีกระบวนกำรจัดกำรของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ

Green Procurement & Green Industry
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อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่ยึดม่ันใน
การประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการ
มุ่งเน้นในเร่ืองของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในระดบัที่ 4
ต้องสำนสัมพันธ์ครอบคลมุทั้งหว่งโซ่
อุปทำน Supply Chain
จัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
และสำนสัมพันธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมเผยแพร่

เครือข่ำยสีเขียว

ควำมมุ่งมั่นสีเขียว

ปฏิบัติกำรสีเขียว

ระบบสเีขียว

วัฒนธรรมสีเขียว

ก ำหนดนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม 
กำรสื่อสำรนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม

ก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
จัดท ำแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
น ำแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรวำงแผน 
กำรน ำไปปฏิบัติ กำรติดตำม ประเมินผล 
กำรทบทวนและรักษำระบบ

ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดในระดับที่ 3 
สร้ำงวัฒนธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ต้องเปิดเผยต่อสำธำรณะ

ระดับการพัฒนา 5 ขั้น

Green Procurement & Green Industry
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ขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (กระทรวงอุตสาหกรรม)

หมายเหตุ
* การพิจารณาให้การรับรอง
ระดับท่ี 1 ถึง 3 หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
(ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/ส านัก
อุตสาหกรรมจังหวัดกลาง) เป็นผู้พิจารณาให้การ
รับรอง โดยพิจารณาจากเอกสารที่ยื่นพร้อมใบ
สมัคร
ระดับที่ 4 ถึง 5 คณะอนุกรรมการพิจารณาให้
การรับรอง เป็นผู้พิจารณาให้การรับรอง โดย
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

ผู้ประกอบการ รับใบสมัคร

ลงทะเบียนผู้สมัคร

ตรวจสอบเอกสารประกอบการ

พิจารณา

จัดท าใบรับรอง

เสนอ ปกอ. ลงนาม

ลงทะเบียนและเผยแพร่

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

พิจารณาให้การรับรองตาม

หลักเกณฑ์*

ยืน่ใบสมคัร

พรอ้มเอกสาร

ไม่ผ่านเกณฑ์

แจง้แกไ้ข

ผ่านเกณฑ์
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วิสัยทัศน์ 
บริษัทในกลุ่ม ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีนโยบำยส ำคัญในกำรจัดหำสินค้ำและ

บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มจำกกำรจัดซื้อจัดจำ้งที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม 
เพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินกจิกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยนื 

และสร้ำงควำมเช่ือมั่นต่อผู้มีสว่นไดส้่วนเสีย ผ่ำนกำรด ำเนินงำนที่เปน็เลศิ โปร่งใส 
เป็นธรรม โดยมีกรอบกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่มแีนวปฏบิัติใน
ทิศทำงเดียวกันและตำมมำตรฐำนสำกล

การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)

การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. กำรจัดท ำและพัฒนำ คู่มือ เกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจำ้ง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้มภำยในองคก์ร ปตท. ภำยใต้ 
“โครงการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมายในภายในองค์กร ปตท.”

2. กำรจัดท ำและขึ้นทะเบียนบริษัทคู่ค้ำทีเ่ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 



ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า ต้องด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)  
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) )   ซึ่งมีผลบังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท(รวม VAT) 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียด 
และข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ประกาศคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ผู้ค้าสามารถตรวจสอบเลขที่คุมสัญญาที่ท าสัญญากับ ปตท. ได้
จากระบบตรวจสอบเลขคุมสัญญาของส านักงาน ป.ป.ช.
http://www.nacc.go.th/contract/check_egpid.php

การจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย

หากท่านมีข้อสงสัยเร่ืองเลขที่คุมสัญญา สามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้
 กรณีจัดท าสัญญาเป็นหนังสือสัญญา ที่ส านักกฎหมาย ปตท. ติดต่อ
คุณพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์   Email : pimsaya_d@pttplc.com    โทร. 02-537-3767
 กรณีจัดท าสัญญาเป็นใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ที่หน่วยงานจัดหาพัสดุ ปตท. ติดต่อ
o   คุณไตรภูมิ ปันกิติ   ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ 
Email : tripoom.p@pttplc.com    โทร. 02-537-2472
o   คุณพิชานี ทัศนเสถียร ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์        
Email : pichanee.t@pttplc.com  โทร. 02-537-2456
o   คุณพณ รัชฎาภบิาล ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์        
Email : pana.r@pttplc.com         โทร. 02-537-1014
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ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการค านวณราคากลาง บริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดท ารายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง 
ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท 

ประกาศคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

การประกาศราคากลาง

งานจ้างก่อสร้าง

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง

การจ้างควบคุมงาน

การจ้างออกแบบ

การจ้างที่ปรึกษา

การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุน
ให้ทุนการวิจัย

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์

โดยผู้ค้าสามารถดูประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ที่ ปตท. ท าการจัดซื้อจัดจ้างท้ัง 7 ประเภท
ข้างต้น ได้ท่ี www.pttplc.com > โอกาสทางธุรกิจ > ประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ
(http://www.pttplc.com/th/Opportunity/Procurement/Pages/Market-Price.aspx)
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7.ผังแสดงช่องทางการติดต่อ ปตท. ของผู้ค้า

SCB
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ในกรณีที่ผู้ค้ามีข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน สามารถติดต่อกับ ปตท. ได้
ตามช่องทางดังต่อไปนี้

- ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- แจ้งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ ปตท. 

http://www.pttplc.com/th/about/pages/Contact.aspx
- ติดต่อ PTT Call Center โทร 1365

8. การรับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน

การรับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน
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หน่วยงำนจดัหำพสัดุ

1.ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (จก.จบญ.) สังกัดฝ่ำยกลยุทธ์จัดหำพัสดุและบริหำรส ำนักงำน
ที่ตั้ง ชั้น 1 อำคำร 6 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด สำขำกำรปิโตรเลียม) 
555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-2456 โทรสำร 0-2537-1142

2. ส่วนจัดหาพัสดุกลาง (จพ.จบญ.) สังกัดฝ่ำยกลยุทธ์จัดหำพัสดุและบริหำรส ำนักงำน
ที่ต้ัง ชั้น 1 อำคำร 6 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด สำขำกำรปิโตรเลียม) 
555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสำร 0-2537-2070

3. ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซน.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมและซ่อมบ ำรุง ธุรกิจน้ ำมัน
ที่ตั้ง ชั้น 2 อำคำรพัสดุ 4 ส ำนักงำน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอำจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260 
โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสำร 0-2239-7588

4. ส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก (งอ.ปอน.) สังกัดฝ่ำยคลังปิโตรเลียมภำคตะวันออก ธุรกิจน้ ำมัน
ที่ตั้ง คลังก๊ำซเขำบ่อยำ 50 หมู่ 3 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 
โทรศัพท์ 0-3849-3734 0-3849-3725 ต่อ 5468-71 โทรสำร. 0-38479-3733

5. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศน.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมสถำนีบริกำร สำยกำรตลำดขำยปลีก
กลุ่มธุรกิจน้ ำมัน
ที่ตั้ง ชั้น 3 อำคำร 2 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-2272 โทรสำร 0-2537-2213

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทน.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมและ
บริกำรเทคนิคตลำดพำณิชย์และต่ำงประเทศ ธุรกิจน้ ำมัน 
ที่ตั้ง ชั้น 2 อำคำร 2 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-2304 โทรสำร 0-2537-2329

7. ส่วนจัดหาวัตถุดิบหล่อลื่น (จล.นลน.) สังกัดฝ่ำยปฏิบัติกำรหล่อล่ืน ธุรกิจน้ ำมัน
ที่ตั้ง ส ำนักงำน ปตท. พระโขนง  555 ถนนอำจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7210 โทรสำร. 0-2239-7251

8. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จบ.วสก.) ฝ่ำยวิศวกรรมและบ ำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ 
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ที่ตั้ง ชั้น 4 อำคำร 2 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-3562-4 
ศูนย์ปฏิบัติกำรชลบุรี 59 หมู่ 8 ต ำบลนำป่ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 
โทรศัพท์ 0-2537-2000 ต่อ 5039-40

9. ส่วนวิศวกรรมบ ารุงรักษาโรงแยกก๊าซขนอม (วบ.ยขก.) สังกัดฝ่ำยโรงแยกก๊ำซขนอม ธุรกิจ
ก๊ำซธรรมชำติ
ที่ตั้ง โรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอม 123 หมู่ 8 ต ำบลท้องเนียน อ ำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
80210

โทรศัพท์ 0-2537-2000 ต่อ 4442 หรือ 0-7530-4442  
โทรสำร 0-2537-2000  ต่อ 4443  หรือ 0-7530-4443

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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10. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุโรงแยกก๊าซ (พย.บรก.) สังกัดฝ่ำยบริหำรจัดกำรโรงแยกก๊ำซและ
กิจกำรเพื่อชุมชน ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ที่ตั้ง ชั้น 2 อำคำรมหำหงษ์ คลังพัสดุ 2 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติระยอง 555 ถ.สุขุมวิท ต.มำบตำพุด 
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0-3867-6201-7 โทรสำร. 0-3867-6204

11. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จห.บกพ.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมบ ำรุงรักษำและบริหำรโครงกำร 
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ที่ต้ัง ชั้น 5 อำคำร 2 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-2770 โทรสำร 0-2537-1567

12. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จฐ.สคพ.) สังกัดฝ่ำยฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรและจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง ชั้น 6 อำคำร 2 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-1954 โทรสำร 0-2537-1552 

9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ส ำนกักฎหมำย 

ที่ตั้ง ชั้น 14 อำคำร 1 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-3283

ที่ต้ัง 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อำคำรบี ชั้น16 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-3700

หน่วยงำนกำรเงนิ

ที่ตั้ง ชั้น 18 อำคำร 1 ส ำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2537-2825-6

ฝ่ำยประกนัภยัและบรหิำรทรพัยส์นิ
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10. ค าถามที่พบบ่อย

ค าถาม  การซื้อแบบต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ค าตอบ  ค่ำซอง(กรณีมีระบุค่ำซอง) และรำยละเอียดเบื้องต้นของบริษัทส ำหรับกรอก

แบบฟอร์ม

ค าถาม  หนังสือมอบอ านาจต้องติดอากรแสตมป์มูลค่าเท่าใด

ค าตอบ  ตำมหมำยเหตุ กำรติดอำกรแสตมป์ในหนังสอืมอบอ ำนำจ ในคู่มือส ำหรับผู้ค้ำ 

ปตท. หน้ำ 14

ค าถาม  ผู้ค้าสามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ไหน

ค าตอบ  ส ำนักงำนเขต หรือกรมสรรพำกรพื้นที่

ค าถาม  ใครสามารถมาลงนามเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า, หนังสือสนองได้บ้าง

ค าตอบ   1. ผู้มีอ ำนำจตำมหนังสือรับรองบริษัท + ตรำยำง (ถ้ำม)ี

2. ผู้ได้รับมอบอ ำนำจอย่ำงถูกต้องตำมท่ีระบุในหนงัสือรับรอง

ค าถาม  งานจัดซื้อ/จัดจ้างทุกงานต้องเป็นผู้ค้า ปตท. ก่อนหรือไม่

ค าตอบ  ไม่จ ำเป็น เฉพำะกลุ่มงำนที่มีระบุไว้ใน PTT Approved Vendor List (PTT 

AVL) เท่ำนั้น ที่จะต้องเป็นผูค้้ำที่ได้รับกำรอนุมัตแิล้วเท่ำนั้น

ค าถาม  การวางหลักประกัน มีขั้นตอนอย่างไร

ค าตอบ  ตำมคู่มือส ำหรับผู้ค้ำ ปตท. หน้ำ 19 ในหัวข้อ ค ำแนะน ำเรื่องกำรวำง

หลักประกันสัญญำ/หลักประกันซอง
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ค าถาม  ผู้ค้าจะขอเอาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า,หนังสือสนองไปลงนามที่บริษัทได้หรือไม่

ค าตอบ  ปตท. ไม่มีนโยบำยใหน้ ำใบสั่งซื้อ/สั่งจำ้ง/สั่งเช่ำ,หนังสือสนองไปลงนำมที่บริษัท

ค าถาม  การประกันผลงาน กับการประกันสัญญาต่างกันอย่างไร

ค าตอบ ในกำรท ำสัญญำกับ ปตท. ผู้ค้ำจะต้องมีหลักประกันสญัญำในกำรประกอบธรุกิจ 

ได้แก่หลักประกันดังต่อไปนี ้เงินสด, เช็คที่ธนำคำรรองรับหรือเช็คท่ีธนำคำรเปน็ผู้สัง่จ่ำย, 

หนังสือค้ ำประกันของธนำคำร, พันธบัตรรัฐบำลไทย หรือ ปตท., หุ้นกู้ ปตท.

ส ำหรับหลักประกันผลงำน ผู้ค้ำจะต้องท ำหลักประกันผลงำนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ

หน่วยงำนผู้ใช้ของ ปตท.

ค าถาม  ผู้ค้าสามารถขอคืนหลักประกันได้เมื่อไร

ค าตอบ  ส ำหรับผู้ที่ชนะกำรประมูลจะสำมำรถขอคนืหลกัประกันซองได้ตอ่เมื่อได้ท ำสญัญำ

หรือรับใบสั่งซื้อ/จ้ำง/เช่ำ แล้ว

ส ำหรับผู้เสนอรำคำท่ีไมช่นะกำรประมูลสำมำรถติดตอ่ขอคืนหลกัประกันที่

หน่วยงำน user เจ้ำของเรื่องได้ทนัที
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11. แผนที่ ปตท.
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