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ค ำแถลงด้ำนสิทธิมนุษยชน 

บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

 

บริษัท ปตท. จ ำกดั (มหำชน) หรือ ปตท. ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรสง่เสริมสิทธิมนษุยชนเพ่ือกำรด ำเนิน
ธุรกิจอยำ่งรับผิดชอบและยัง่ยืน จงึยดึมัน่และเคำรพในหลกัสิทธิมนษุยชนตลอดกำรด ำเนินธุรกิจรวมถึงสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย และชมุชนโดยรอบพืน้ท่ีท่ีเข้ำไปตัง้สถำนประกอบกำร เพ่ือบรรลุ
เปำ้หมำยดงักลำ่ว ปตท. พฒันำระบบกำรจดักำรด้ำนสิทธิมนษุยชนขึน้ และด ำเนินกำรอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือ
หลีกเล่ียงกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุกลุม่ ซึง่อำจได้รับผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
ผลิตภณัฑ์ หรือบริกำร ของ ปตท.รวมถึงเพ่ือลดผลกระทบด้ำนสิทธิมนษุยชนในกิจกรรมทำงธุรกิจทัง้หมดท่ี
อำจเข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้อง 
 
ค ำแถลงด้ำนสิทธิมนุษยชนนีค้รอบคลมุกำรด ำเนินงำนทัง้หมดของกลุ่ม ปตท. และพนัธมิตรทำงธุรกิจ ได้แก่ 
ผู้ รับเหมำ ผู้ ค้ำ ผู้สง่มอบสินค้ำและบริกำร  นอกจำกนี ้ปตท. ยงัคำดหวงัให้บริษัทร่วมทนุ รวมถึงบริษัทท่ีไม่ได้
อยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของ ปตท. ปฏิบตัติำมหลกักำรในค ำแถลงนีใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ 
 
ปตท. มีแนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนษุยชนท่ีสอดคล้องกบัตรำสำรสิทธิมนษุยชนสำกลระหวำ่งประเทศ 
กฎหมำยระหวำ่งประเทศ และกฎหมำยท้องถ่ินของประเทศท่ีบริษัทฯ เข้ำไปด ำเนินธุรกิจ อนัประกอบด้วย 

 ปฏิญญำสำกลวำ่ด้วยสิทธิมนษุยชน  
 กตกิำระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง  
 กตกิำระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยสิทธิทำงเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม  
 อนสุญัญำระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัิทำงเชือ้ชำตใินทกุรูปแบบ 
 อนสุญัญำวำ่ด้วยกำรขจดักำรเลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ 
 อนุสญัญำต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรกระท ำหรือกำรลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ำยไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย ่ำยี

ศกัดิศ์รี 
 อนสุญัญำวำ่ด้วยสิทธิเดก็ 
 อนสุญัญำวำ่ด้วยสิทธิของคนพิกำร 
 อนสุญัญำระหวำ่งประเทศวำ่ด้วยกำรคุ้มครองบคุคลทกุคนจำกกำรหำยสำบสญูโดยถกูบงัคบั 
 ปฏิญญำองค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศเร่ือง หลกักำรและสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรท ำงำน 
 พระรำชบญัญตัทิำสยคุใหมข่องสหรำชอำณำจกัร ปี ค.ศ. 2015 
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 พระรำชบญัญตัปิอ้งกนัและปรำบปรำมกำรค้ำมนษุย์ พ.ศ. 2551 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 
 
นอกจำกนี ้ควำมมุ่งมัน่และเจตนำรมณ์ด้ำนสิทธิมนษุยชนของ ปตท. ยังเป็นไปในทำงเดียวกบัมำตรฐำนและ
แนวปฏิบตัด้ิำนสิทธิมนษุยชนระดบัสำกลอ่ืน ๆ ท่ีได้รับกำรยอมรับ ได้แก่ 

 แนวทำงปฏิบตัวิำ่ด้วยกำรด ำเนินธุรกิจและสิทธิมนษุยชนขององค์กรสหประชำชำติ 
 หลกักำรทัง้ 10 ประกำรในข้อตกลงโลกแหง่สหประชำชำติ 
 แนวปฏิบตั ิOECD ส ำหรับบรรษัทข้ำมชำต ิและ 
 มำตรฐำนกำรด ำเนินกำรของบรรษัทเงินทนุระหวำ่งประเทศ  

ปตท. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมกบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุ่มในกำรชีบ้ง่ และระบปุระเด็นด้ำนสิทธิมนษุยชนท่ีเป็น
ข้อกังวล ซึ่งท ำให้เข้ำใจถึงผลกระทบด้ำนสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจท่ีอำจเก่ียวข้องกับ
กิจกรรมทำงธุรกิจ ทัง้นี ้ ปตท. มีกระบวนกำรบริหำรจดักำรด้ำนสิทธิมนุษยชนครอบคลุมผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุกลุม่ ดงันี ้
 
พนักงำน 
ปตท. ยึดมัน่ในกำรเคำรพสิทธิแรงงำนและสภำพกำรท ำงำนท่ีปลอดภยั โดยปฏิบตัิตำมกฎหมำยท้องถ่ินของ
ประเทศท่ีเข้ำไปด ำเนินธุรกิจและข้อตกลงระหว่ำงประเทศด้ำนแรงงำน โดยแนวปฏิบตัิด้ำนสิทธิแรงงำนและ
สภำพกำรท ำงำนของ ปตท. ถูกระบุในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี มำตรฐำนทำงจริยธรรมและ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำยด้ำนคุณภำพ ควำมมั่นคง ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สิ่งแวดล้อม นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำรปฏิบตัิงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎระเบียบ รวมถึงมำตรฐำนหลกั
ด้ำนแรงงำนขององค์กรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) ซึ่งครอบคลมุประเด็นเร่ืองเสรีภำพในกำรสมำคม กำร
ไมเ่ลือกปฏิบตั ิกำรห้ำมใช้แรงงำนเดก็ และแรงงำนบงัคบั 
 
ปตท. ให้ควำมส ำคัญกับควำมหลำกหลำยและมุ่งมั่นท่ีจะสร้ำงสถำนท่ีท ำงำนท่ีเปิดกว้ำง ยอมรับควำม
แตกต่ำง และเคำรพสิทธิมนุษยชนขัน้พืน้ฐำนของบุคคล โดย ปตท. เช่ือว่ำบุคคลทุกคนควรได้รับกำรปฏิบตัิ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ด้วยควำมเคำรพ โดยไม่เลือกปฏิบตัิอันเน่ืองจำกปัจจัยด้ำนอำยุ เพศ รสนิยมทำงเพศ 
วฒันธรรม ควำมสำมำรถ ศำสนำ เชือ้ชำติ เผ่ำพนัธุ์ หรือควำมเช่ือ  นอกจำกนี ้ปตท. ตระหนกัว่ำพนกังำนมี
สิทธิในกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกสหภำพแรงงำน และด ำเนินกำรเจรจำต่อรอง หรือรวมตวักันเพ่ือปกป้องสิทธิ  
ปตท.ส่งเสริมสิทธิดงักล่ำวอย่ำงตอ่เน่ือง โดยมัน่ใจว่ำเสียงของพนกังำนจะได้รับกำรรับฟังผ่ำนชอ่งทำงตำ่ง ๆ 
เช่น สหภำพแรงงำนรัฐวิสำหกิจบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) คณะกรรมกำรร่วมปรึกษำหำรือ และ
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน เป็นต้น 
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ชุมชนท้องถิ่น 
ปตท. ตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอำจเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจท่ีน ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียบำงกลุ่มในชมุชนท้องถ่ิน  จึงท ำกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม สขุภำพและชมุชน โดยจดัให้
มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็น เพ่ือให้ชมุชนท่ีอำศยัอยู่ใกล้สถำนประกอบกำรของ ปตท. สำมำรถแจ้งข้อ
กงัวลเก่ียวกบัผลกระทบจำกกำรด ำเนินธุรกิจ เพ่ือน ำไปสูก่ำรแก้ไข และเยียวยำข้อกงัวลตำ่ง ๆ ตอ่ไป  
 
ปตท. มีคู่มืองำนชุมชนสมัพนัธ์ท่ีสอดคล้องตำมมำตรฐำนสำกลท่ีเก่ียวข้อง เช่น ฉันทำนุมตัิท่ีได้รับกำรรับรู้
บอกแจ้งล่วงหน้ำและเป็นอิสระ (Free, Prior and Informed Consent: FPIC) และมำตรฐำนกำรด ำเนินกำร
ของบรรษัทเงินทุนระหว่ำงประเทศ (IFC PS7) ทัง้ 7 ข้อ นอกจำกนี ้ปตท. ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งชนพืน้เมืองกบัท่ีดินและแหลง่น ำ้ซึง่เป็นหนึง่ในประเดน็ด้ำนสิทธิชมุชนท่ีมีควำมออ่นไหว 
โดย ปตท. มีแนวปฏิบตัิต่อประเด็นดงักล่ำวสอดคล้องกับปฏิญญำสหประชำชำติว่ำด้วยสิทธิของชนเผ่ำ
พืน้เมือง ทัง้นี ้ปตท. จะสนบัสนนุและด ำเนินกำรเพ่ือหำข้อตกลงกบัชนเผำ่พืน้เมืองผำ่นกระบวนกำรท่ีโปร่งใส
และยอมรับร่วมกัน ซึ่งรวมถึงกระบวนกำรให้ค ำปรึกษำและจัดกำรผลกระทบท่ีเหมำะสมตำมวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน และมีกลไกกำรร้องทุกข์ท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกับชุมชน สำยด่วน 
และกิจกรรมชมุชนสมัพนัธ์ เพ่ือให้มัน่ใจวำ่ทกุเสียงจำกชมุชนจะได้รับกำรรับฟังและบริหำรจดักำรอย่ำงดีท่ีสดุ 
 
ปตท. สนบัสนุนหลกักำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัย และสิทธิมนุษยชนตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรด้ำนควำม
มัน่คงปลอดภยัและนโยบำยกำรรักษำควำมปลอดภยัของกลุม่ ปตท. โดยก ำหนดให้มีกำรควบคมุกำรใช้ก ำลงั
ท่ีเกินกวำ่เหตใุนพืน้ท่ีปฏิบตักิำรอยำ่งเข้มงวด  นอกจำกนี ้ปตท. ยงัสง่เสริมควำมเข้ำใจในประเดน็ดงักล่ำวกับ
กลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง โดยจดัให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรอบรมด้ำนสิทธิมนษุยชนส ำหรับพนกังำน 
รวมถึงเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภยั และส่งผ่ำนควำมคำดหวงัในกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรจดักำรด้ำน
ควำมมัน่คงปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. ไปยงักลุ่มพนัธมิตรทำงธุรกิจ เพ่ือปอ้งกนักำรสนบัสนุนกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชนจำกกำรจดักำรด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัของพนัธมิตรทำงธุรกิจในพืน้ท่ีปฏิบตักิำรของ ปตท. รวมถึง
กิจกรรมท่ีอำจมีกำรใช้อปุกรณ์ และสถำนท่ีของ ปตท. ไปในทำงท่ีผิดซึ่งอำจน ำไปสู่กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ทัง้นี ้ปตท. มุ่งมั่นพัฒนำระบบกำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยโดยตัง้อยู่บนหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุแก่ชมุชนและลดผลกระทบเชิงลบจำกกำรด ำเนินธุรกิจในประเทศท่ีด ำเนินธุรกิจอยู ่  
 
พันธมิตรทำงธุรกิจและพนักงำนของพันธมิตรทำงธุรกิจ  
ปตท. คำดหวงัท่ีจะท ำงำนร่วมกับผู้ รับเหมำ ผู้ ค้ำ ผู้ส่งมอบสินค้ำและบริกำรท่ีมีกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงยัง่ยืน 
ผ่ำนกำรคดักรองคู่ค้ำท่ีมีแนวทำงจดักำรด้ำนสิทธิมนษุยชนตรงตำมควำมคำดหวงัของ ปตท.  กำรสร้ำงกำรมี
ส่วนร่วมกับคู่ค้ำ เพ่ือส่งเสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน รวมถึงประเด็นกำรใช้แรงงำน
ทำสยคุใหม่และกำรค้ำมนษุย์ในกิจกรรมทำงธุรกิจของสำยโซอ่ปุทำน ตำมแนวทำงกำรปฏิบตัิอย่ำงยัง่ยืนของ
ผู้ ค้ำ ปตท. อีกทัง้ยงัติดตำมกำรด ำเนินงำนของคู่ค้ำส ำคญัผ่ำนกำรติดต่อ กำรเข้ำพบ กำรประเมินและกำร
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ตรวจสอบด้ำนคณุภำพและควำมยัง่ยืนในพืน้ท่ีด ำเนินงำนของคู่ค้ำ โดยหำกพบว่ำมีประเด็นกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชน ปตท. จะด ำเนินมำตรกำรจดักำร ทัง้นี ้ปตท. คำดหวงัให้คูค้่ำทกุรำยมีกระบวนกำรในกำรเยียวยำแก่
ผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรละเมิดสิทธิมนษุยชนซึง่เป็นผลจำกกิจกรรมของคูค้่ำหรือกิจกรรมท่ีคูค้่ำมีส่วนร่วม
ในกำรก่อให้เกิดปัญหำกำรละเมิดนัน้ 
 
ด้วยเหตนีุ ้ปตท. จึงด ำเนินกำรพฒันำระบบกำรจัดกำรด้ำนสิทธิมนุษยชนส ำหรับกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียท่ี
ส ำคญัอย่ำงต่อเน่ือง และถ่ำยทอดหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบด้ำนสิทธิมนุษยชนไปยงัหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยใน
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง โดยสว่นหนึง่ของควำมรับผิดชอบดงักล่ำวคือกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมกบัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ
ด้ำนสิทธิมนษุยชนเพ่ือให้ได้รับกำรเยียวยำท่ีเหมำะสม โดย ปตท. จะด ำเนินกำรสอบสวนและให้กำรชดเชยบน
พืน้ฐำนกำรปฏิบตัิท่ีเป็นธรรมและเท่ำเทียม และจะท ำกำรส่ือสำรและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิ
มนษุยชนด้วยควำมโปร่งใสผำ่นทำงเว็บไซต์และรำยงำนควำมยัง่ยืนประจ ำปี  
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                                                                                      (นำยชำญศลิป์ ตรีนชุกร)    
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