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1. เกี่ยวกับ ปตท.
PTT GROUP VISION : วิสัยทัศน์
Thai Premier Multinational Energy Company
บริษัทพลังงำนไทยข้ำมชำติชั้นนำ

PTT GROUP MISSION : พันธกิจ
ดำเนินธุรกิจด้ำนพลังงำนและปิโตรเคมี
อย่ำงครบวงจรในฐำนะเป็นบริษัทพลังงำน
แห่งชำติ โดยมีพันธกิจในกำรดูแลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่ำงสมดุล

PTT GROUP VALUES: ค่านิยม
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1. เกี่ยวกับ ปตท.
นโยบายการจัดหาพัสดุ
เพื่อให้กระบวนการจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และมีแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านการ
ดาเนินงานจัดหาพัสดุที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงกาหนดนโยบายการจัดหาพัสดุของบริษัทใน
กลุ่ม ปตท. ดังนี้
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
หรือการกากับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and
Governance: ESG)
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1. เกี่ยวกับ ปตท.
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รปั ชันของ ปตท.
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และไม่ยอมรับ
การคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. ได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)) และออกนโยบาย
ต่อต้านคอร์รัปชันโดยกาหนดให้บุคลากรของ ปตท. ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์
รัปชันของ ปตท. อย่างจริงจัง
บุคลากร ปตท. จะต้องไม่ดาเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน
การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย ปตท. จัดให้มีกระบวนการ
ลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมตาม
ระเบียบที่ ปตท. กาหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย (สามารถดาวน์โหลดนโยบาย
ฉบับเต็มได้ที่ www.pttplc.com > การกากับดูแลกิจการที่ดี)
ทั้งนี้ ปตท. สนับสนุนให้ผู้ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ
เพื่อต่อต้านการทุจริต การติดสินบน และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ อาทิ โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) สมาชิกเครือข่าย
หุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) เป็นต้น อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
สภาพแวดล้อมการดาเนินงานและวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หำกพบและเห็นบุคคลำกร ปตท. มีสว่ นร่วมในกำรคอร์รปั ชัน
ผูค้ ำ้ สำมำรถแจ้งผ่ำนเว็บไซต์ ปตท.
(www.pttplc.com > เกี่ยวกับ ปตท.> ติดต่อ)
หรือ PTT Call Center โทร 1365
หรือ Email: pttvoice@pttplc.com
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1. เกี่ยวกับ ปตท.
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนจัดหำพัสดุของ ปตท.
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ปตท. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง
การขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสานักงาน ป.ป.ช. สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นาไปสู่การ
ปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้อย่างประสบผลสาเร็จตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล
สาหรับกระบวนการจัดหาพัสดุ ปตท. ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) ซึ่งได้กาหนดมาตรการเสริมด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐมีประสิทธิภาพ
ดังนี้
1. การสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐด้านการเปิดเผยวิธีการคานวณราคา
กลางและให้คู่สัญญากับหน่วยงานรัฐทาบัญชีรับจ่ายของโครงการที่เป็นคู่สัญญาตามมาตรา 103/7

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 มำตรำ 103/7 กำหนดให้หน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่ในกำร
ดำเนินกำรจัดทำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยเฉพำะรำคำกลำง และกำรคำนวณ
รำคำกลำงไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ และกำหนดให้บุคคลที่เป็น
คู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำที่แสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่เป็นคู่สัญญำกันกับหน่วยงำน
ของรัฐต่อกรมสรรพำกร ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ปตท. จึงได้จัดทำข้อมูลรำยละเอียดรำคำกลำงและกำรคำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ในระบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้ ซึ่งมีผลบังคับในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 7 ประเภทคือ
งำนก่อสร้ำง กำรจ้ำงควบคุมงำน กำรจ้ำงออกแบบ กำรจ้ำงที่ปรึกษำ กำรจ้ำงงำนวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุน
กำรวิจัย กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง รวมถึงกำรเช่ำ กำรเช่ำซื้อ
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้หำกหน่วยงำนของรัฐฝ่ำฝืนไม่ดำเนินกำรให้ถือว่ำผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องมีควำมผิดทำงวินัยหรือ
เป็นเหตุที่จะถูกถอด จำกตำแหน่งหรือต้องพ้นจำกตำแหน่ง แล้วแต่กรณี
ปตท. ได้พัฒนำระบบรำคำกลำงเพื่อให้หน่วยงำนผู้ใช้จัดทำ ขออนุมัติ และประกำศรำคำกลำงผ่ำน
ระบบ โดยข้อมูลรำคำกลำงงำนจัดหำพัสดุของ ปตท. จะถูกเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.pttplc.com ที่เมนู
โอกำสทำงธุรกิจ -> ประกำศรำคำกลำงกำรจัดหำพัสดุ เพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้
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1. เกี่ยวกับ ปตท.
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนจัดหำพัสดุของ ปตท.
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
กำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนของภำครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นมำตรกำรเสริมในเชิงบวก ในกำรทำให้
ทรำบถึงสถำนกำรณ์กำรดำเนินงำนและกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนองค์กรต่ำงๆ ว่ำมีควำม
โปร่งใสเป็นธรรมเพียงใด และนำข้อมูลมำวิเครำะห์พัฒนำปรับปรุงขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ตลอดจนกำรพัฒนำผู้บริหำรของหน่วยงำนเจ้ำหน้ำที่ในด้ำนจริยธรรม คุณธรรม ในกำรประเมิน
ดังกล่ำว เพื่อให้ประสบควำมสำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยสู่กำรเพิ่มค่ำดัชนีภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ของประเทศไทย จำเป็นที่จะต้องดำเนินกำรให้ครบคลุมทุกภำพส่วน ทั้งภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปตท. ได้ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดหำพัสดุ โดยปฏิบัติตำม ประกำศคณะกรรมกำร
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับผลกำรพิจำรณำกำรจัดซื้อ
จัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 (8)
แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ.2540 โดยมีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงดังกล่ำวเป็นรำยเดือนผ่ำนเว็บไซต์ www.pttplc.com ที่เมนู โอกำสทำงธุรกิจ -> สรุปผล
กำรดำเนินกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน เพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้
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1. เกี่ยวกับ ปตท.
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนจัดหำพัสดุของ ปตท.
3. ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) เป็นข้อตกลงที่เป็นลำยลักษณ์อักษรร่วมกัน 3 ฝ่ำย ระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนที่สนใจเข้ำมำเป็นผู้เสนอรำคำหรือเสนองำนกับภำครัฐ และผู้สังเกตกำรณ์
(Observer) ว่ำจะไม่กระทำกำรใดๆ ที่ส่อไปในทำงทุจริต เช่น ไม่เรียกรับเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด และ
จะปฏิบัติหน้ำที่ของตนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยยอมรับให้มีบุคคลที่สำมที่มำจำกภำค
ประชำสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมเป็นผู้สังเกตกำรณ์ (Observer) ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงนั้นๆ ตั้งแต่กำรจัดทำ
ร่ำงขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR) จนถึงสิ้นสุดสัญญำ ซึ่งผู้สังเกตกำรณ์จะต้องกำกับดูแล
ควำมเสี่ยงในกำรทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรดำเนินงำนตำมสัญญำ ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับมำตรกำรป้องกัน ตอบข้อกังวลและ ข้อร้องเรียนของผู้เสนอรำคำหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แจ้งให้
สำธำรณชนทรำบเกี่ยวกับควำมโปร่งใสและควำมเป็นธรรมของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในปี 2559 ปตท. ได้ลงนำมข้อตกลงคุณธรรม
โดยเป็นกำรตกลงร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน
ภำครัฐและผู้เข้ำร่วมเสนอรำคำ ว่ำจะปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ ไม่มีกำรเรียกรับเงิน
สินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งจะต้อง
เปิดเผยข้อมูลโครงกำรที่สำคัญในทุก
กระบวนกำรอย่ำงโปร่งใสใน “โครงกำรสถำนี
เพิ่มควำมดันก๊ำซธรรมชำติวังน้อย” กำรลง
นำมในข้อตกลงคุณธรรมในโครงกำรดังกล่ำว
เป็นกำรลงนำมระหว่ำง บริษัท ปตท. จำกัด
(มหำชน) (ปตท.) กับผู้ร่วมเสนอรำคำ 5 รำย
และผู้สังเกตกำรณ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำครัฐและเอกชนจำนวน 5 ท่ำน เพื่อแสดงเจตนำรมณ์ของ ปตท.
ในกำรเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักธรรมำภิบำล ดำเนินงำนตำมแนวนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
คอรัปชั่นของรัฐบำล รวมถึงกำรมีกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้
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2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.
ประเภทของผู้ค้า

ผู้ค้าของ ปตท. แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

บัญชีผู้ค้า ปตท. (Vendor List) หมายถึง ผู้ค้าทั่วไปที่มีการทาธุรกรรมติดต่อ
กับ ปตท. และได้รับการอนุมัติให้มีการทาสัญญาซื้อ/จ้าง/เช่า กับ ปตท. เมื่อ
ผู้ค้าอยู่ในบัญชีผู้ค้า ปตท. แล้ว จะได้รหัสประจาตัวผู้ค้า ซึ่งสามารถใช้ในการ
ติดต่อกับ ปตท. ได้

1

ทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT Approved Vendor List; PTT AVL) หมายถึง 2
ผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงานที่
ปตท. กาหนด และจะได้รับสิทธิในการประมูลงานที่อยู่ในกลุ่มงานที่ประกาศใช้
โดยผู้ค้าสามารถดูข้อมูลกลุ่มงานที่ประกาศใช้และรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่
https://www.pttavl.com
งานจัดหาสินค้า/บริการที่ยังไม่เป็นกลุ่มงานในทะเบียนผู้ค้าที่มีการ
ประกาศใช้ ผู้ค้าทุกรายสามารถร่วมประมูลกับ ปตท. ได้
จะต้องทาอย่างไรจึงจะได้อยู่ในบัญชีผ้คู ้า ปตท.

ผู้ค้าจะต้องเป็นผู้ได้งาน(ซื้อ/จ้าง/เช่า) กับ ปตท.
ไม่ว่าจะโดยวิธีประมูล ตกลงราคา วิธีพิเศษ
หากต้องการสมัครทะเบียนผู้ค้า ปตท. จะต้องทาอย่างไร
ผู้ค้าทุกรายสามารถสมัครขึ้นทะเบียนผูค้ ้า ปตท. ได้ โดยติดตามช่วงเวลา,
กลุ่มงานที่เปิดรับสมัครทะเบียนผู้ค้าและรายะละเอียดกลุ่มงานต่างๆ ได้ที่
https://www.pttavl.com/
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2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.
การขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงาน

แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1: ผู้ค้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ปตท.
แบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่มาลงนามใบสั่ง/สัญญา
ภายในระยะเวลาที่ ปตท. กาหนด
กรณีที่ 2 ผู้เสนอราคาต่อ ปตท. ที่มีพฤติกรรมไม่สุจริตในการเสนอราคา
หรือกีดกัน/ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมี
พฤติกรรมที่ทาให้เกิดความเสียหายต่อ ปตท. ในขั้นตอนใดๆ ของ
การจัดหา
กรณีที่ 3 ผู้ค้า ปตท. ที่ไม่ปฏิบัติตามใบสั่ง/สัญญา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ทั้งในกรณีกาหนดค่าปรับและไม่ได้กาหนดค่าปรับไว้

ประเภทที่ 2: ผู้ค้าที่หน่วยงานราชการแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน/
ผูข้ าดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐ
แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
กรณีที่ 1 ผู้ค้าที่มีรายชื่อตามหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานจาก
กรมบัญชีกลางให้เป็นผู้ทิ้งงาน
กรณีที่ 2 ผู้ค้าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาให้เป็นผู้ขาดคุณสมบัติการ
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
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2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้า/บริการ
ปตท. จะทาการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าหลังส่งมอบสินค้า/
บริการทุกงวดงาน

ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใช้ผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้าเพื่อ
ประกอบในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ในครั้งถัดไป

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

กรณีที่ผู้ค้ามีข้อสงสัยผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ค้า ให้ผู้ค้าทา
หนังสือพร้อมแนบสาเนาใบสั่ง/สัญญาและผลการปฏิบัติงาน ส่งถึง
หน่วยงานจัดหาพัสดุเจ้าของเรื่อง เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ค้าได้
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2. การบริหารจัดการผู้ค้า ปตท.
การขอหนังสือรับรองผลงานผู้ค้า/หนังสือรับรองการปฏิบัติงานผู้ค้า
หนังสือรับรองผลงานผู้ค้า
เป็นหนังสือที่ ปตท. ออกให้กับผู้ค้ำ เพื่อรับรองว่ำผู้ค้ำมีผลกำรทำงำนดี ตรงตำมเงื่อนไข
รำยละเอียดข้อกำหนดต่ำงๆ
ผู้ค้ำที่ขอหนังสือรับรองผลงำนจำก ปตท. ต้องผ่ำนหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. กำรส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำและคณะกรรมกำรตรวจรับได้รับงำนแล้ว
2. กำรส่งมอบตำมข้อ 1 ต้องไม่มีกำรล่ำช้ำกว่ำกำหนดในสัญญำหรือถูกปรับ หรือเป็นผู้ทิ้งงำน

หนังสือรับรองการปฏิบัติงานผู้ค้า
กรณีผู้ค้ำที่ไม่เข้ำหลักเกณฑ์กำรออกหนังสือรับรองผลงำนข้ำงต้น หน่วยงำนจัดหำพัสดุ
สำมำรถพิจำรณำออกเป็นหนังสือรับรองกำรปฏิบัติงำนแทนได้ เพื่อรับรองว่ำได้มีกำรรับงำนและ
ปฏิบัติงำนให้กับ ปตท. จริง แต่ไม่ได้รับรองว่ำผลของกำรทำงำนของผู้ค้ำนั้นว่ำดีหรือไม่ ดังนั้น
งำนดังกล่ำวจึงอำจจะมีกำรส่งมอบงำนล่ำช้ำ หรือมีค่ำปรับเกิดขึ้น

การขอหนังสือรับรองผลงาน ต้องยื่นคาขอภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับถัด
จากวันที่ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผลงานผู้ค้า/หนังสือรับรองการปฏิบัติงานผู้ค้า
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
การประมูลลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)

ผู้ค้ำสำมำรถรับทรำบข่ำวกำรจัดหำพัสดุได้จำกประกำศกำรจัดหำพัสดุ หรือ
โดยติดตำมจำกสื่อ ดังต่อไปนี้
*วำรสำรข่ำวของบริษัทศูนย์รวมข่ำวประกวดรำคำ
*วำรสำรข่ำวของ บริษัทบำงกอก บิสซิเนส จำกัด
*บอร์ดติดประกำศ ณ หน่วยงำนจัดหำพัสดุของบริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
*website บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
www.pttplc.com>โอกำสทำงธุรกิจ>กำรจัดหำพัสดุ>ประกำศกำรจัดหำพัสดุ
ปตท. จะกำหนดช่วงวันและเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดกำรขำยแบบประมูลแต่ละ
งำนแตกต่ำงกันออกไป ซึ่งจะระบุไว้ใน ประกำศกำรจัดหำพัสดุ ดังนั้นผู้ค้ำควรศึกษำข้อมูลใน
ประกำศ โดยเฉพำะวัน เวลำ และสถำนที่ซื้อแบบประมูล โดยละเอียด
ผู้ค้ำต้องศึกษำเงื่อนไขในประกำศกำรจัดหำพัสดุ ข้อกำหนด และแบบรำยกำร
ละเอียด(แบบประมูล)ให้ชัดเจน ในเรื่องกำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ เข้ำฟังคำชี้แจงเพรำะ
ในบำงงำน ปตท. จะตัดสิทธิ์กำรเสนอรำคำสำหรับผู้ค้ำที่ไม่เข้ำฟังคำชี้แจงและดูสถำนที่
กรณีผู้มอี ำนำจของบริษัทไม่ได้เข้ำฟังคำชี้แจงด้วยตนเอง ต้องมีเอกสำรหลักฐำนมำยื่น ได้แก่
• หนังสือมอบอำนำจที่ระบุกำรมอบอำนำจให้เข้ำฟังคำชี้แจงแทนอย่ำงชัดเจน
• สำเนำบัตรประชำชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจที่มีลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
การประมูลลายลักษณ์อักษร (ยื่นซอง)

ผู้ค้ำต้องทำกำรศึกษำเงื่อนไขในประกำศกำรจัดหำพัสดุ ข้อกำหนด และแบบ
รำยกำรละเอียดที่อยู่ในชุดแบบประมูล ให้เข้ำใจก่อนทำกำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำร
ยื่นซองประมูล
กำรพิจำรณำซองประมูลของผู้ค้ำนั้น ในลำดับแรก ปตท. จะพิจำรณำเงื่อนไข
รำยละเอียด คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่ำงๆ ที่ผู้ค้ำเสนอมำ ว่ำเป็นไปตำมที่ระบุไว้ในชุดแบบ
ประมูลหรือไม่ ถ้าไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ปตท. จะไม่พิจารณาซองเสนอราคา
ด้วยเหตุนี้ในกำรยื่นซองจึงได้กำหนดให้จัดทำซองแยก ดังนี้
1. ซองเอกสำรหลักฐำนและเทคนิค ตำมที่ ปตท. กำหนด เช่น เอกสำรหลักฐำนของบริษัท
รูปแบบ ตัวอย่ำง แคตตำล๊อก ข้อเสนอทำงเทคนิค หรือ อื่นๆ เป็นต้น
2. ซองใบเสนอรำคำ ประกอบด้วยใบเสนอรำคำและใบรำยละเอียดกำรคำนวณรำคำเท่ำนั้น

สำหรับวันและเวลำในกำรยื่นซอง จะระบุอยู่ในประกำศกำรจัดหำพัสดุ ซึ่งจะ
กำหนดแตกต่ำงกันไปในแต่ละงำน ผู้ค้ำจะต้องมำยื่นซองภำยในวันและเวลำดังกล่ำวเท่ำนั้น
หมำยเหตุ : ผู้มำยื่นซองประมูล จะต้องเป็นผู้ที่มีอำนำจหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ เท่ำนั้น

ผู้ค้ำสำมำรถติดตำมผลกำรประมูล โดยเข้ำดูข้อมูลที่ www.pttplc.com>
โอกำสทำงธุรกิจ>กำรจัดหำพัสดุ >ผลกำรจัดหำพัสดุ
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
การประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

รายละเอียดในขั้นตอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ที่เพิ่มเติมจากการประมูลลายอักษร
มีดังนี้
ปตท. จะประกำศผลผู้ที่ผ่ำนคุณสมบัติทำงเทคนิค ผ่ำนบริษัทจัดกำรประมูล
เพื่อจะทำกำรนัดหมำยวันอบรมและทดสอบระบบฯ ให้กับผู้ที่ผ่ำนคุณสมบัติทำงเทคนิค

ในกรณีที่ข้อกำหนดของงำน (TOR) กำหนดให้ผู้ผ่ำนคุณสมบัติทำงเทคนิคทุก
รำยต้องเข้ำรับกำรอบรมและทดสอบระบบฯ ผู้ผ่ำนคุณสมบัติฯ ทุกรำยต้องเข้ำรับกำร
อบรมตำมวันและเวลำที่กำหนด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธ์ในกำรเข้ำร่วมเสนอรำคำทำง
อิเล็กทรอนิกส์
ผูท้ ี่ผ่ำนกำรพิจำรณำซองเทคนิค จึงจะมีสิทธิ์เข้ำเสนอรำคำผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โดย ปตท. จะใช้ระบบของบริษัทจัดกำรประมูล (Market Place) ในกำร
เสนอรำคำโดยรูปแบบของกำรเสนอรำคำ e-Auction จะเป็นไปตำมเงื่อนไข ที่ ปตท. และ
บริษัทจัดกำรประมูลกำหนดในแต่ละครั้ง
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
เอกสารประกอบการลงนามใบสั่ง/หนังสือสนอง
 สำเนำหนังสือรับรองของบริษัท และ ภพ.20 ลงนำมรับรองสำเนำโดยผู้มอี ำนำจ
ผูกพันบริษัท พร้อมประทับตรำบริษัท (ถ้ำมี)
 อำกรแสตมป์กรณีที่เป็นใบสั่งจ้ำง/ใบสั่งเช่ำ (ต้นฉบับใบสั่งจ้ำงปิดอำกรแสตมป์
จำนวน 1.-บำท ต่อมูลค่ำงำน 1,000.-บำท และติดคู่ฉบับ 5 บำท)
กรณีที่ผู้มีอานาจผูกพันบริษัทไม่ได้มาลงนามด้วยตนเอง
 สำเนำบัตรประชำชนของผู้มีอำนำจผูกพันบริษัท
 หนังสือมอบอำนำจให้มำลงนำมในใบสั่ง พร้อมสำเนำบัตรประชำชนผู้มอบอำนำจ
และผู้รับมอบ
หมำยเหตุ กำรติดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนำจ
(1) กรณีมอบอำนำจให้บคุ คลคนเดียวหรือหลำยคนกระทำกำรครั้งเดียว ปิดอำกร
แสตมป์จำนวน 10 บำท
(2) กรณีมอบอำนำจให้บุคคลคนเดียวหรือหลำยคนร่วมกระทำกำรมำกกว่ำครั้ง
เดียว ปิดอำกรแสตมป์จำนวน 30 บำท
(3) กรณีมอบอำนำจให้กระทำกำรมำกกว่ำครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลำยคนต่ำงคน
ต่ำงกระทำกิจกำรแยกกัน จะคิดอำกรแสตมป์ตำมตัวบุคคลทีร่ ับมอบอำนำจโดย
ปิดอำกรแสตมป์คนละ 30 บำท
อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง
จัดเก็บจากการกระทา ตราสาร 28 ลักษณะ ตามที่กาหนดไว้ใน
บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่สานักงานเขต
หรือกรมสรรพากรพื้นที่
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนำจ
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3. การจัดหาพัสดุ ปตท.
กรมสรรพำกรประกำศกำรระบุรำยกำรในใบกำกับภำษี
ด้วยกรมสรรพำกรได้ออกประกำศอธิบดีกรมสรรพำกรเกี่ยวกับภำษีมลู ค่ำ
เพิ่ม (ฉบับที่ 195 – 196) เรื่องกำหนดข้อควำมอื่นในใบกำกับภำษี / ใบเพิ่มหนี้ / ใบ
ลดหนี้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558) โดยให้ผู้ขำยสินค้ำหรือผูใ้ ห้บริกำร
ต้องระบุเลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร (13 หลัก) และสถำนประกอบกำร ของผู้ซื้อ
สินค้ำหรือผู้รับบริกำรไว้ในใบกำกับภำษี

ชื่อ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
เลขประจำตัวผู้เสียภำษีอำกร : 0-1075-44000-10-8
สถำนที่ : สำนักงำนใหญ่
ที่อยู่สำนักงำนใหญ่ตำม ภ.พ.20 : 555 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
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4. เงื่อนไขและการวางหลักประกัน
ประเภทของเงื่อนไขและชนิดของหลักประกัน
ประเภทเงื่อนไข
ผู้ค้ำจะต้องศึกษำเงื่อนไขต่ำงๆให้ละเอียดและปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัดเพื่อสำมำรถ
เสนอรำคำได้

เงื่อนไขทั่วไปในกำรจัดหำพัสดุ – ผู้ค้ำจะได้รับพร้อมแบบประมูลหรือหนังสือเชิญให้
เสนอรำคำ

เงื่อนไขกำรขำยทั่วไป – ผู้ค้ำจะได้รับพร้อมแบบประมูลหรือหนังสือเชิญให้เสนอรำคำ
ในกำรรับซื้อพัสดุของ ปตท.

เงื่อนไขแนบท้ำยใบสั่งซื้อ/จ้ำง – เป็นเงื่อนไขที่อยู่หลังใบสั่งซื้อ/จ้ำง

เงื่อนไขแนบท้ำยใบสั่งเช่ำ - เป็นเงื่อนไขที่อยู่หลังใบสั่งเช่ำ
ผู้ค้าสามารถศึกษารายละเอียดเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาได้จากเว็บไซต์ ปตท.
www.pttplc.com > โอกำสทำงธุรกิจ > เงื่อนไขและกำรวำงหลักประกัน

ชนิดของหลักประกัน
• หลักประกันซอง
หลักประกันที่ผู้ค้ำยื่นต่อ ปตท. เพื่อเป็นหลักประกันในกำรเสนอรำคำงำนนั้นๆ หำก
ผู้ค้ำที่เสนอรำคำและได้รับกำรคัดเลือกแล้ว ไม่มำลงนำมใบสั่ง/สัญญำ ภำยในระยะเวลำที่
ปตท. กำหนด ปตท.มีสิทธิ์ที่จะยึด/ริบ หลักประกันซอง ดังกล่ำว
• หลักประกันสัญญา/หลักประกันใบสั่ง
หลักประกันที่ผู้ค้ำยื่นต่อ ปตท. เพื่อเป็นหลักประกันว่ำผู้ค้ำจะปฏิบัติตำมสัญญำ/ใบสั่ง
ซื้อ/จ้ำง/สั่งเช่ำ
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4. เงื่อนไขและการวางหลักประกัน
คำแนะนำเรื่องกำรวำงหลักประกัน
ในกรณีที่ผู้ค้ำต้องวำงหลักประกัน ผู้ค้ำจะต้องยืน่ หลักประกันอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งต่อไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนำคำรรับรอง (CERTIFIED CHEQUE) หรือเช็คที่ธนำคำรเป็นผู้สั่ง
จ่ำย (CASHIER CHEQUE) เป็นเช็คที่ลงวันที่ที่นำเช็คนั้นมำวำงเป็น
หลักประกัน หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 7 วันทำกำร สั่งจ่ำยในนำม บริษัท ปตท.
จำกัด (มหำชน)
3. หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบที่ ปตท. กำหนด
4. พันธบัตรรัฐบำลไทย หรือ พันธบัตรกำรปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หรือ
พันธบัตรรัฐวิสำหกิจอื่นที่กระทรวงกำรคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบีย้
หรือหุ้นกู้บริษัท ปตท. จำกัด (มหำชน)
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4. เงื่อนไขและการวางหลักประกัน
การวางหลักประกัน/การขอคืนหลักประกัน
คาแนะนาเรื่องการวางหลักประกัน
หลักประกันที่เป็นเงินสด/ แคชเชียร์เช็ค

หลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันธนำคำร

ผู้ค้ำนำไปชำระที่หน่วยงำนกำรเงินหรือ
หน่วยงำนรับเงินของ ปตท.

ผู้ค้ำนำต้นฉบับหลักประกันให้หน่วยงำน
จัดหำพัสดุ หน่วยงำนจัดหำพัสดุจะทำกำร
ตรวจสอบและนำส่งเพื่อเก็บรักษำที่ฝ่ำย
ประกันภัยและบริหำรทรัพย์สิน

นำใบเสร็จรับเงินติดต่อขอซื้อซองหรือลงนำมใน
ใบสั่งที่หน่วยงำนจัดหำของแต่ละธุรกิจ

กรณีเป็นหนังสือสนอง (เกิน 5 ล้ำนบำท) ผู้ค้ำติดต่อสำนักกฎหมำย เพื่อวำงหลักประกันและทำสัญญำ

คาแนะนาเรื่องการขอคืนหลักประกัน

ผู้ค้ำที่มีควำมประสงค์ขอคืนหลักประกันให้ดำเนินกำร ดังนี้
 เงินสดหรือแคชเชียร์เช็ค
ให้ผู้ค้ำทำหนังสือขอคืนหลักประกันทีห่ น่วยงำนเจ้ำของเรื่อง โดยแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
ปตท. ทุกครั้ง
 หนังสือค้าประกันธนาคาร หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่น
ให้ผู้ค้ำทำหนังสือขอคืนหลักประกันที่หน่วยงำนเจ้ำของเรื่อง โดยแนบสำเนำหนังสือค้ำ
ประกันที่ต้องกำรขอคืนทุกครั้ง
เมื่อผู้ค้ำดำเนินกำรขอคืนหลักประกันแล้ว สำมำรถติดตำม/สอบถำมข้อมูลได้ที่ระบบ
สอบถำมข้อมูลกำรจ่ำยเงินและหนังสือค้ำประกัน โทร. 0-2537-2777
 สาหรับหลักประกันซอง ผู้ค้าสามารถขอคืนหลักประกันซองได้ที่หน่วยงานจัดหาพัสดุ
โดยสาหรับผู้ที่ชนะการประมูลจะสามารถขอคืนหลักประกันซองได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือรับ
ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า แล้ว
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5. การชาระเงิน
ช่องทำงกำรรับกำรชำระเงิน ผู้ค้า ปตท. สามารถรับการชาระเงินได้ 3 ช่องทาง ได้แก่
1. รับเช็คที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีทั้งสิ้น 21 สำขำ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชิดลม
บำงเขน
คลองหลวง
อโศก
ถนนสำทร
อำคำรสิรินรัตน์ (ถนนพระรำม 4)
ถนนรัชดำภิเษก3 (ทรูทำวเวอร์)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

อำคำรซันทำวเวอร์
โรจนะ (อยุธยำ)
นิคมอุตสำหกรรมอมตะนคร
ระยอง
ศรีรำชำ
แก่งคอย
นครปฐม

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ถนนรำษฎร์ยินดี (หำดใหญ่)
สี่แยกมะลิวัลย์ (ขอนแก่น)
ภูเก็ต
นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง
มำบตำพุด
บำงแสน
สุรำษฏร์ธำนี

2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
•ผู้ค้ำเป็นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมธนำคำรหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (ถ้ำมี) อันเกิดจำกกำรดำเนินกำรโอน
เงินให้แก่ผู้ค้ำนั้นโดยยินยอมให้ บมจ.ปตท. หักเงินดังกล่ำวจำกจำนวนเงินค่ำสินค้ำและบริกำร ใน
กำรจ่ำยเงินครั้งนั้น
•ผู้ค้ำจะต้องแนบใบเสร็จรับเงิน,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษีมำพร้อมกับต้นเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน
•แนบสำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรำยวันเท่ำนั้น
•แนบสำเนำเอกสำรหลักฐำนที่ลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมครบทุกฉบับ
3. รับเช็คทางไปรษณีย์
รับเช็ค SCB ทำงไปรษณีย์ตำมที่อยู่ใน ภ.พ.20/บัตรประชำชน (กรณีไม่อยู่ในจังหวัดที่มีสำขำ
ให้บริกำรข้ำงต้น ถ้ำเลือกมำแล้วเข้ำข่ำยรับเช็คได้ ขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเป็นกำรรับเช็ค โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทรำบ หำกเป็นไปได้ขอให้แนบใบเสร็จรับเงิน, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภำษี มำพร้อมกับเรื่อง
ขอเบิกจ่ำยเงิน)

ช่องทำงกำรสอบถำมกำรจ่ำยเงิน
ผู้ค้ำสำมำรถสอบถำมเรื่องกำรจ่ำยเงินได้ที่ F&A SSC Service Desk เบอร์ 0-2537-3700
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6. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นโยบายการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท.
(PTT Group Sustainable Procurement and Supplier Management Policy)
กระบวนการจัดหา และการบริหารงานผู ้ค ้าเป็ นส่วนสาคัญของการบริหารสายโซ่อป
ุ ทานกลุม
่ ปตท.
ให ้ยัง่ ยืน เพือ
่ ให ้บรรลุตามปณิธานทีต
่ งั ้ ไว ้อย่างมีประสิทธิผล พร ้อมทัง้ พัฒนาให ้ทุกหน่วยงานมีการ
ดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม จึงกาหนดนโยบายการดาเนินงาน ดังนี้
1. ปฏิบ ต
ั ต
ิ ามกฎหมาย ระเบีย บ ข้อ ก าหนด รวมถึง ข น
ั้ ตอนการด าเนิน งานด้า นการจ ด
ั หาและ
้ จัดจ ้าง การคัดเลือก การ
บริหารจ ัดการผูค
้ า้ อย่างยง่ ั ยืน โดยถือเป็ นบรรทัดฐานในกระบวนการจัดซือ
ควบคุมการปฏิบัตงิ าน การประเมินการส่งมอบสินค ้าและบริการ ตลอดจนการพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ผู ้ค ้าอย่างยัง่ ยืน
2. มีการดาเนินงานจ ัดหาและบริหารจ ัดการผูค
้ า้ โดยตระหน ักในด้านสงิ่ แวดล้อม ความร ับผิดชอบ
ั
ต่อสงคม
และธรรมาภิบาล หรือการกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ี (Environmental, Social,
Governance: ESG) ซึง่ มุง่ เน ้นด ้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิง่ แวดล ้อม รวมถึงการกากับดูแลทีเ่ ป็ นธรรมต่อผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้อง
3. มีคณ
ุ ธรรมในการดาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ทัง้ ข ้อมูลทางการเงินและข ้อมูลที่
่ ถือ
มิใช่ข ้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางทีเ่ ข ้าถึงข ้อมูลได ้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชือ
ี่ งของงานในด้าน ESG ทีจ
4. ประเมินและบริหารควบคุมความเสย
่ ะเกิดจากผูค
้ า้ รวมทัง้ เสริมสร ้าง
ศักยภาพของผู ้ค ้าให ้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ
่ ง และตรวจสอบผลการดาเนินงานของผู ้ค ้าอย่างสมา่ เสมอ
ั ันธ์ทม
5. พ ัฒนาและสร้างความสมพ
่ ค
ี วามมุง่ มัน
่ ในการดาเนินการตามหลักปฏิบัตส
ิ าคัญ
ี่ น
่ ั คง กับผู ้ค ้าทีม
ของกลุม
่ ปตท.
ั
6. พ ัฒนาศกยภาพพน
ักงาน กลุม
่ ปตท. ด้านการจ ัดหาและบริหารงานผูค
้ า้ อย่างยัง่ ยืนผ่านการจัด
่ ความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management : KM) เพือ
อบรม สือ
่ ให ้
่ ารบริหารจัดการผู ้ค ้าอย่างเป็ นระบบและเหมาะสม
สามารถผสมผสานวัตถุประสงค์ด ้านความยัง่ ยืนสูก
ั
7. สน ับสนุนแนวทางการจ ัดหาทีเ่ สริมศกยภาพ
และทิศทางการดาเนินธุรกิจขององค์กรและ
้ จัดจ ้างสีเขียว และการเพิม
ประเทศ ได ้แก่ การจัดหาสินค ้าและบริการจากผู ้ค ้าในท ้องถิน
่ การจัดซือ
่
ความสามารถในการแข่งขัน พร ้อมทัง้ สร ้างพลังร่วมในสายโซ่อป
ุ ทาน

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
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6. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.
(PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)
บริษ ัท ปตท. จาก ัด (มหาชน) มีความมุง
่ มน
่ ั ทีจ
่ ะดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ั
ยง่ ั ยืน ควบคูไ่ ปก ับการกาก ับดูแลกิจการเพือ
่ ชุมชน สงคม
และสงิ่ แวดล้อม เพือ
่ ให้ความ
ิ ธิผล ปตท. จึงให้ความสาค ัญก ับ
ตงใจด
ั้
ังกล่าวบรรลุตามปณิธานทีต
่ งไว้
ั้ อย่างมีประสท
่ ป
้ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านทางการ
การบริหารจ ัดการห่วงโซอ
ุ ทาน และพ ัฒนาให้เกิดขึน
กาก ับดูแลผูค
้ า้ ของ ปตท.
้ โดย
“แนวทางการปฏิบ ัติอย่างยง่ ั ยืนของผูค
้ า้ ปตท.” จึงได้ถก
ู กาหนดขึน
้ หาและขอบเขตให้อยูภ
พิจารณาเนือ
่ ายใต้ขอ
้ กาหนด ข้อบ ังค ับ และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข้อง
ิ ธิ
่ ยผล ักด ันให้ผค
ซงึ่ จะชว
ู ้ า้ ของ ปตท. มีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสท
มนุษยชน มีการดูแลอาชวี อนาม ัย และความปลอดภ ัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้
ความสาค ัญต่อการบริหารจ ัดการสงิ่ แวดล้อมต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข้องอย่างยง่ ั ยืนต่อไปนี้

22

6. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.
(PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: SSCoC)
1. ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Integrity) ผู ้ค ้าของ ปตท. จะต ้อง
ดาเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมสากล มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน ปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย และรักษามาตรฐานด ้านคุณภาพ รวมถึงมีการวางแผนความ
ต่อเนือ
่ งของธุรกิจ
ปตท. คาดหวังให ้ผู ้ค ้านาหลักการตามคูม
่ อ
ื การกากับดูแลกิจการทีด
่ ี มาตรฐาน
ธรรมาภิบาลจริยธรรมบริษัท และข ้อปฏิบัตข
ิ องจรรยาบรรณทางธุรกิจของ ปตท. มา
้
ประยุกต์ใชในการด
าเนินงานของผู ้ค ้าอย่างเหมาะสม

ั
2. ด้านความร ับผิดชอบต่อสงคม
(Corporate Social Responsibility) ผู ้ค ้า
ของ ปตท. ต ้องดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ต่อสงั คมชุมชน
ิ ธิของแรงงาน และปฏิบต
และให ้ความเคารพต่อสท
ั ต
ิ อ
่ แรงงานอย่างเป็ นธรรมตาม
บรรทัดฐานทีเ่ ป็ นสากล
3. ความปลอดภ ัย (Safety) ผู ้ค ้าของปตท. จะต ้องนามาตรฐานด ้านอาชวี อนามัย
ความปลอดภัยและสงิ่ แวดล ้อม มาตรฐานความมัน
่ คง และการเตรียมความพร ้อม
ต่อเหตุฉุกเฉินทีเ่ กีย
่ วข ้อง
4. การบริหารจ ัดการสงิ่ แวดล้อม (Environmental Management) ผู ้ค ้าของ
้
ปตท. ต ้องนามาตรฐานด ้านสงิ่ แวดล ้อมมาประยุกต์ใชในการด
าเนินงานของผู ้ค ้า
ี่ งเพือ
ตามความเสย
่ ป้ องกันและผลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อมอย่างเหมาะสม
ผู ้ค ้าทีต
่ ้องลงนามใน SSCoC ได ้แก่

ิ ธิใ์ นการ
ปตท. ขอสงวนสท

 งานทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าการจัดหาตัง้ แต่ 2 ล ้าน

ตรวจสอบติดตามความ

บาทขึน
้ ไป (ราคาไม่รวม VAT) หรือ
ี่ งหรือผลกระทบ
 งานทีม
่ ค
ี วามเสย

สอดคล ้องในการดาเนินงาน
ของผู ้ค ้า เพือ
่ ร่วมกันแก ้ไข

ด ้านความปลอดภัยและอาขีวอนามัย

และดาเนินการธุรกิจให ้

(SSHE) สูง

เป็ นไปตาม SSCoC เพือ
่

 ผู ้ค ้าทีต
่ ้องการสมัครทะเบียนผู ้ค ้า
ปตท.

(PTT AVL)

เติบโตไป ด ้วยกันอย่าง
ยั่งยืน
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6. นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารงานผู้ค้าตามระดับความเสี่ยงของกลุ่มงาน
(Supplier Management by Level of Products/Service Risk)
่ งของผู ้ค ้าอย่างรัดกุม เพือ
ปตท. จัดโครงสร ้างทะเบียนผู ้ค ้าให ้เอือ
้ ต่อการบริหารจัดการความเสีย
่ ป้ องกัน
่ งของผู ้ค ้าในระดับผู ้ค ้ากลุม
ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท. โดยประเมินความเสีย
่ หลัก ตามโครงสร ้าง
่ งใน 2 มิต ิ ได ้แก่ ความเสีย
่ งด ้านสิง่ แวดล ้อม สังคม และการกากับดูแล
ทะเบียนผู ้ค ้า ปตท. พิจารณาความเสีย
่ งต่อการดาเนินงานของ ปตท. เช่น อัตราการซือ
้ ของ ปตท. ผู ้ค ้าจาหน่ายส่วนประกอบที่
ของผู ้ค ้า และความเสีย
สาคัญ หรือสินค ้าหรือบริการทีไ่ ม่สามารถทดแทนได ้ เป็ นต ้น

ี่ งของกลุม
ิ ค้าและบริการของ ปตท.
การประเมินความเสย
่ งานสน

่ งของผู ้ค ้าเป็ นปั จจัยทีใ่ ช ้กาหนดถึงระดับความสาคัญของผู ้ค ้าตลอดจนแนวทางที่
ทัง้ นี้ ระดับความเสีย
เหมาะสมสาหรับการบริการจัดการผู ้ค ้า ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระด ับการบริหารกลุม
่ งานผูค
้ า้

กลยุทธ์การบริหารจ ัดการ

1.Critical
คือ กลุม
่ ผู ้ค ้าทีม
่ ก
ี จิ กรรมการดาเนินงานมี
่ งสูงทีจ
ความเสีย
่ ะเกิดผลกระทบในระดับ
รุนแรงต่อผู ้ค ้าเองและสามารถส่งผล
กระทบต่อชุมชนโดยรอบ ทาให ้ส่งผล
้ ทัง้ ทางด ้าน
กระทบทีร่ น
ุ แรงต่อผู ้ซือ
ธุรกิจและภาพลักษณ์องค์กร

2. Key
คือ กลุม
่ ผู ้ค ้าทีม
่ ก
ี จิ กรรมการดาเนินงาน
่ ู ้บริโภค
ทีผ
่ ลิตภัณฑ์กระจายไปสูผ
้ ทัง้ ในเชิง
ซึง่ มีผลกระทบสูงต่อผู ้ซือ
ธุรกิจและภาพลักษณ์

3. Manage
คือ กลุม
่ ผู ้ค ้าทีม
่ ก
ี จิ กรรมการดาเนินงาน
ส่วนใหญ่ในเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร ซึง่ อาจมี
ผลกระทบต่อชุมชนหรือบริเวณใกล ้เคียง
่ 'ปานกลางต่อผู ้ซือ
้
ซึง่ มีความเสีย

เครือ
่ งมือในการบริหารจ ัดการ

พัฒนาความสัมพันธ์และพลัง
ร่วมทางธุรกิจในระยะยาว เพือ
่
เสริมสร ้างศักยภาพในการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันและสร ้าง
มูลค่าเพิม
่

• แนวทางการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างยั่งยืนของผู ้ค ้า ปตท.
• ข ้อกาหนดด ้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความปลอดภัย และสิง่ ผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย และ
สิง่ แวดล ้อม สาหรับกลุม
่ งาน Critical
• แบบประเมินศักยภาพด ้านความยัง่ ยืน
• การทวนสอบการดาเนินงานด ้านความยั่งยืนของผู ้ค ้า
• การบริหารจัดการความสัมพันธ์ผู ้ค ้าและการเสริมสร ้าง
ศักยภาพผู ้ค ้า

พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาว
เพือ
่ ควบคุมค่าใช ้จ่าย/ความ
่ ง และรักษาระดับการ
เสีย
แข่งขัน

• แนวทางการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างยั่งยืนของผู ้ค ้า ปตท.
• ข ้อกาหนดด ้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อม ในเงือ
่ นไขทัว่ ไป ปตท.

รักษาความสัมพันธ์ตามผลการ
ดาเนินงาน และมีการบริหาร
่ ง
จัดการค่าใช ้จ่ายและความเสีย
ตามความต ้องการของลูกค ้า

• แนวทางการปฏิบต
ั อ
ิ ย่างยั่งยืนของผู ้ค ้า ปตท.
• ข ้อกาหนดด ้านจริยธรรมทางธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อม ในเงือ
่ นไขทัว่ ไป ปตท.
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สินค้าและบริการสีเขียว มีลักษณะอย่างไร
ใช้วัตถุดิบน้อย และวัตถุดิบนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ
ใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภำพสูง รวมถึงต้องทนทำนและมีควำม
ต้องกำรกำรบำรุงรักษำต่ำ
มีกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพสูง รวมถึงมีกำรลดกำรใช้บรรจุภัณฑ์
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำในขณะใช้งำนผลิตภัณฑ์
มีอำยุกำรใช้งำนยำว และสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ง่ำย
มีกระบวนกำรจัดกำรของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ

Pollution Control Department (2014)
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อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) หมายถึงอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นใน
การประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการ
มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ระดับการพัฒนา 5 ขั้น

ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดในระดับที่ 4
ต้องสำนสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่
อุปทำน Supply Chain
จัดทำรำยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริม
และสำนสัมพันธ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมเผยแพร่
ต้องเป็นไปตำมข้อกำหนดในระดับที่ 3
สร้ำงวัฒนธรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม
รำยงำนผลกำรดำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม
ระดับที่ 5
ต้องเปิดเผยต่อสำธำรณะ

นโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรวำงแผน
กำรนำไปปฏิบัติ กำรติดตำม ประเมินผล
กำรทบทวนและรักษำระบบ
กำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม
จัดทำแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
นำแผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมไป
ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

กำหนดนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม
กำรสื่อสำรนโยบำยด้ำน
สิ่งแวดล้อม

เครือข่ำยสีเขียว

ระดับที่ 4
วัฒนธรรมสีเขียว

ระดับที่ 3
ระบบสีเขียว

ระดับที่ 2
ปฏิบัติกำรสีเขียว

ระดับที่ 1
ควำมมุ่งมั่นสีเขียว
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ขั้นตอนการให้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (กระทรวงอุตสาหกรรม)
ยืน่ ใบสมัคร
พร้อมเอกสาร

ผู้ประกอบการ

รับใบสมัคร
ลงทะเบียนผู้สมัคร
ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
พิจารณา

ไม่ผ่านเกณฑ์
แจ้งแก้ไข

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

พิจารณาให้การรับรองตาม
หลักเกณฑ์*
ผ่านเกณฑ์

จัดทาใบรับรอง
เสนอ ปกอ. ลงนาม
ลงทะเบียนและเผยแพร่
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
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การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
วิสัยทัศน์
บริษัทในกลุ่ม ปตท. จำกัด (มหำชน) มีนโยบำยสำคัญในกำรจัดหำสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินกิจกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย ผ่ำนกำรดำเนินงำนที่เป็นเลิศ โปร่งใส
เป็นธรรม โดยมีกรอบกำรบริหำรจัดกำรในกำรจัดหำสินค้ำและบริกำรที่มแี นวปฏิบัติใน
ทิศทำงเดียวกันและตำมมำตรฐำนสำกล
การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1. กำรจัดทำและพัฒนำ คู่มือ เกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร ปตท. ภำยใต้
“โครงการสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมายในภายในองค์กร ปตท.”
2. กำรจัดทำและขึ้นทะเบียนบริษัทคู่ค้ำทีเ่ ป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
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ประกาศคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย
ผู้เสนอราคาที่ ปตท. ตกลงในการซื้อ/จ้าง/เช่า ต้องดาเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ โครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ) ซึ่งมีผลบังคับกับสัญญาที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท(รวม VAT)
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยผู้เสนอราคาต้องศึกษารายละเอียด
และข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้ค้าสามารถตรวจสอบเลขที่คุมสัญญาที่ทาสัญญากับ ปตท. ได้
จากระบบตรวจสอบเลขคุมสัญญาของสานักงาน ป.ป.ช.
http://www.nacc.go.th/contract/check_egpid.php
หากท่านมีข้อสงสัยเรื่องเลขที่คุมสัญญา สามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้
 กรณีจัดทาสัญญาเป็นหนังสือสัญญา ที่สานักกฎหมาย ปตท. ติดต่อ
คุณพิมพ์ษยา ดวงพยัคฆ์ Email : pimsaya_d@pttplc.com โทร. 02-537-3767
 กรณีจัดทาสัญญาเป็นใบสั่งซื้อ/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 รัชฎาภิบาล ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์
Email : pana.r@pttplc.com
โทร. 02-537-1014
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ประกาศคณะกรรมการป้องการและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การประกาศราคากลาง
ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคานวณราคากลาง บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องจัดทารายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง และการคานวณราคากลาง ตามมาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการจัดซื้อจัดจ้าง 7 ประเภท

งานจ้างก่อสร้าง

การจ้างที่ปรึกษา

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง

การจ้างวิจัยหรือเงินสนับสนุน
ให้ทุนการวิจัย

การจ้างควบคุมงาน

การจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์

การจ้างออกแบบ
โดยผู้ค้าสามารถดูประกาศราคากลางการจัดหาพัสดุ ที่ ปตท. ทาการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง 7 ประเภท
ข้างต้น ได้ที่ 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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8. การรับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน

การรับข้อเสนอแนะ/ ข้อร้องเรียน
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
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9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่ วยงำนจัดหำพัสดุ
1.ส่วนนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์ (จก.จบญ.) สังกัดฝ่ำยกลยุทธ์จัดหำพัสดุและบริหำรสำนักงำน
ที่ตั้ง ชั้น 1 อำคำร 6 สำนักงำนใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนำคำรกรุงไทย จำกัด สำขำกำรปิโตรเลียม)
555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2456 โทรสำร 0-2537-1142
2. ส่วนจัดหาพัสดุกลาง (จพ.จบญ.) สังกัดฝ่ำยกลยุทธ์จัดหำพัสดุและบริหำรสำนักงำน
ที่ตั้ง ชั้น 1 อำคำร 6 สำนักงำนใหญ่ ปตท. (ใกล้ธนำคำรกรุงไทย จำกัด สำขำกำรปิโตรเลียม)
555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2066 โทรสำร 0-2537-2070
3. ส่วนจัดหาและคลังพัสดุ (จค.วซน.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ธุรกิจน้ำมัน
ที่ตั้ง ชั้น 2 อำคำรพัสดุ 4 สำนักงำน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอำจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7585 โทรสำร 0-2239-7588
4. ส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก (งอ.ปอน.) สังกัดฝ่ำยคลังปิโตรเลียมภำคตะวันออก ธุรกิจน้ำมัน
ที่ตั้ง คลังก๊ำซเขำบ่อยำ 50 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสุขลำ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 0-3849-3734 0-3849-3725 ต่อ 5468-71 โทรสำร. 0-38479-3733
5. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จส.วศน.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมสถำนีบริกำร สำยกำรตลำดขำยปลีก
กลุ่มธุรกิจน้ำมัน
ที่ตั้ง ชั้น 3 อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2272 โทรสำร 0-2537-2213
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9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ (จร.วทน.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมและ
บริกำรเทคนิคตลำดพำณิชย์และต่ำงประเทศ ธุรกิจน้ำมัน
ที่ตั้ง ชั้น 2 อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2304 โทรสำร 0-2537-2329
7. ส่วนจัดหาวัตถุดิบหล่อลื่น (จล.นลน.) สังกัดฝ่ำยปฏิบัติกำรหล่อลื่น ธุรกิจน้ำมัน
ที่ตั้ง สำนักงำน ปตท. พระโขนง 555 ถนนอำจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 0-2239-7210 โทรสำร. 0-2239-7251
8. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จบ.วสก.) ฝ่ำยวิศวกรรมและบำรุงรักษำระบบท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ที่ตั้ง ชั้น 4 อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-3562-4
ศูนย์ปฏิบัติกำรชลบุรี 59 หมู่ 8 ตำบลนำป่ำ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์ 0-2537-2000 ต่อ 5039-40
9. ส่วนวิศวกรรมบารุงรักษาโรงแยกก๊าซขนอม (วบ.ยขก.) สังกัดฝ่ำยโรงแยกก๊ำซขนอม ธุรกิจ
ก๊ำซธรรมชำติ
ที่ตั้ง โรงแยกก๊ำซธรรมชำติขนอม 123 หมู่ 8 ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมรำช
80210
โทรศัพท์ 0-2537-2000 ต่อ 4442 หรือ 0-7530-4442
โทรสำร 0-2537-2000 ต่อ 4443 หรือ 0-7530-4443
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9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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.) สังกัดฝ่ำยวิศวกรรมบำรุงรักษำและบริหำรโครงกำร
ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติ
ที่ตั้ง ชั้น 5 อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2770 โทรสำร 0-2537-1567
12. ส่วนจัดหาและบริหารพัสดุ (จฐ.สคพ.) สังกัดฝ่ำยฝ่ำยสนับสนุนโครงกำรและจัดกำรสิ่งแวดล้อม
ที่ตั้ง ชั้น 6 อำคำร 2 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-1954 โทรสำร 0-2537-1552
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9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักกฎหมำย
ที่ตั้ง ชั้น 14 อำคำร 1 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-3283

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

ฝ่ ำยประกันภัยและบริหำรทรัพย์สนิ
ที่ตั้ง ชั้น 18 อำคำร 1 สำนักงำนใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภำวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2537-2825-6
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10. คาถามที่พบบ่อย
คาถาม การซื้อแบบต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
คาตอบ ค่ำซอง(กรณีมีระบุค่ำซอง) และรำยละเอียดเบื้องต้นของบริษัทสำหรับกรอก
แบบฟอร์ม
คาถาม หนังสือมอบอานาจต้องติดอากรแสตมป์มูลค่าเท่าใด
คาตอบ ตำมหมำยเหตุ กำรติดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนำจ ในคู่มือสำหรับผู้ค้ำ

ปตท. หน้ำ 14
คาถาม ผู้ค้าสามารถหาซื้ออากรแสตมป์ได้ที่ไหน
คาตอบ สำนักงำนเขต หรือกรมสรรพำกรพื้นที่
คาถาม ใครสามารถมาลงนามเอกสารใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า, หนังสือสนองได้บ้าง
คาตอบ 1. ผู้มีอำนำจตำมหนังสือรับรองบริษัท + ตรำยำง (ถ้ำมี)
2. ผู้ได้รับมอบอำนำจอย่ำงถูกต้องตำมที่ระบุในหนังสือรับรอง
คาถาม งานจัดซื้อ/จัดจ้างทุกงานต้องเป็นผู้ค้า ปตท. ก่อนหรือไม่
คาตอบ ไม่จำเป็น เฉพำะกลุ่มงำนที่มีระบุไว้ใน PTT Approved Vendor List (PTT
AVL) เท่ำนั้น ที่จะต้องเป็นผูค้ ้ำที่ได้รับกำรอนุมัตแิ ล้วเท่ำนั้น

คาถาม การวางหลักประกัน มีขั้นตอนอย่างไร
คาตอบ ตำมคู่มือสำหรับผู้ค้ำ ปตท. หน้ำ 19 ในหัวข้อ คำแนะนำเรื่องกำรวำง
หลักประกันสัญญำ/หลักประกันซอง
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10. คาถามที่พบบ่อย
คาถาม ผู้ค้าจะขอเอาใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สั่งเช่า,หนังสือสนองไปลงนามที่บริษัทได้หรือไม่
คาตอบ ปตท. ไม่มีนโยบำยให้นำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้ำง/สั่งเช่ำ,หนังสือสนองไปลงนำมที่บริษัท
คาถาม การประกันผลงาน กับการประกันสัญญาต่างกันอย่างไร
คาตอบ ในกำรทำสัญญำกับ ปตท. ผู้ค้ำจะต้องมีหลักประกันสัญญำในกำรประกอบธุรกิจ
ได้แก่หลักประกันดังต่อไปนี้ เงินสด, เช็คที่ธนำคำรรองรับหรือเช็คที่ธนำคำรเป็นผู้สงั่ จ่ำย,
หนังสือค้ำประกันของธนำคำร, พันธบัตรรัฐบำลไทย หรือ ปตท., หุ้นกู้ ปตท.
สำหรับหลักประกันผลงำน ผู้ค้ำจะต้องทำหลักประกันผลงำนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงำนผู้ใช้ของ ปตท.
คาถาม ผู้ค้าสามารถขอคืนหลักประกันได้เมื่อไร
คาตอบ สำหรับผู้ที่ชนะกำรประมูลจะสำมำรถขอคืนหลักประกันซองได้ตอ่ เมื่อได้ทำสัญญำ
หรือรับใบสั่งซื้อ/จ้ำง/เช่ำ แล้ว
สำหรับผู้เสนอรำคำที่ไม่ชนะกำรประมูลสำมำรถติดต่อขอคืนหลักประกันที่
หน่วยงำน user เจ้ำของเรื่องได้ทนั ที

39

11. แผนที่ ปตท.
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11. แผนที่ ปตท.
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11. แผนที่ ปตท.
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