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PTTEP Vendor Sustainable Code of Conduct 
แนวทางปฏบัิตอิย่างย่ังยืนของผู้ค้า ปตท.สผ. 

 
PTTEP Exploration and Production Public Company Limited (“PTTEP”)’s mission is to conduct 
the business efficiency with good corporate governance through being a good corporate citizen 
to protect environment and improve quality of life of the communities to ensuring the company 
long-term sustainability growth. For that reason, PTTEP is committed to ensuring that the working 
conditions in PTTEP’s supply chain are safe, people is treated equally with respect and dignity, 
and the operating processes are environmentally responsible.  

บริษัท ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดาํเนินธรุกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่ งยืน ควบคู่ไปกับการกาํกับ ดแูล กิจการเพ่ือ

ชุมชน และสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือใหค้วามตัง้ใจดงักล่าวบรรลตุามปณิธานที่ตัง้ไวอ้ย่างมีประสิทธิผล ปตท.สผ. จึงให้

ความสาํคญักับการจัดการห่วงโซ่อปุทาน และพฒันาใหเ้กิดขึน้อย่างเป็น รูปธรรม ผ่านทาง การกาํกับดแูลผูค้า้

ของ ปตท.สผ.  
“PTTEP Vendor Sustainable Code of Conduct” is drawing upon internationally recognized 
standards in order to advance social and environmental responsibility. Therefore, PTTEP’s  
vendors are obligated, in all of their activities, to operate in full compliance with the laws and 
regulations of the countries in which they operates while upholding the PTTEP policies concerning 
compliance with all applicable laws, Business Ethics, Human Rights, Health and Safety and 
Environment as indicated in each subsection of this code. In addition, PTTEP also encourages 
vendors to establish the Vendor Sustainable Code of Conduct for their vendors to sustain the 
supply chain. 
“แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่ งยืนของผูค้า้ ปตท.สผ.” จึงไดก้ําหนดขึน้ โดยพิจารณาเนื้อหาและ ขอบเขตใหอ้ยู่

ภายใต ้ขอ้กําหนด ขอ้บังคบั และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ซึ่งจะช่วยผลกัดนัใหผู้ค้า้ของ ปตท.สผ. มีการดาํเนินงาน

อย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนษุยชน มีการดแูลอาชีวอนามยั และความปลอดภยัของลกูจา้ง การให้

ความสาํคญัต่อการบริหารจัดการ สิ่งแวดลอ้มต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนี ้ปตท.สผ. ยังสนับสนนุใหผู้ค้า้ของ 

ปตท.สผ.กาํหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่ งยืนนีใ้หก้ับผูค้า้ของตนเพ่ือส่งเสริมการดาํเนินงานของห่วงโซ่

อปุทานอย่างยั่ งยืนต่อไป 

1. Business Integrity (ด้านจริยธรรมทางธุรกิจ) 

1.1 Business Ethics and Transparency Expectation  
จริยธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินธุรกิจ: ปตท.สผ.คาดหวังใหผู้ ้คา้มีความมุ่งมั่นในการ

ดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมสากลและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมีแนวทาง ปฏิบัติดงันี ้
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• Fair Operating Practices: by maintaining the highest standards of integrity in all 
business interactions. Corruption, extortion, and embezzlement are strictly prohibited 
which may result in contract termination and further legal action. 
การปฏิบัติท่ีเป็นธรรม: รกัษามาตรฐานความซื่อสัตยข์ั้นสูงสุดในการดาํเนินธุรกิจในทกุขั้นตอน 

รวมถึงการไม่ยุ่งเก่ียวกับการคอร์รัปชั่ น การกรรโชกทรัพย์ และการยักยอก ซึ่ง ปตท.สผ. อาจ

ดาํเนินการบอกเลิกสญัญา หรือดาํเนินการทางกฎหมายได ้  

 
• Anti-corruption: by not tolerating, permitting, or engaging in bribery, corruption, or 

unethical practices whether in dealings with public officials or individuals in the private 
sector. Suppliers and contractors are prohibited from providing any forms of financial 
and non-financial payments to government officials. 
การต่อต้านการทุจริต ไม่มีการทุจริต ติดสินบน หรือการปฏิบัติที่ ผิดต่อจริยธรรม ไม่ว่ากับ

หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน หรือสาธารณชนทั่วไป ไม่เสนอหรือใหส้ิ่งตอบแทนใดๆ ทัง้ในรูปแบบ

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพ่ือใหเ้กิดการอาํนวยความสะดวกในเร่ืองต่างๆ หรือเพ่ือโน้มน้าวการ

ตดัสินใจกระทาํการใดๆ  

 
• Conflict of Interest: by disclosing any suspected or actual conflicts of interest to 

PTTEP with relevant evidence. If PTTEP approves a case as an actual conflict of 
interest, the approval decision will be documented. 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ รายงานสิ่งที่เป็นความขัดแยง้ทางผลประโยชน์พรอ้มหลกัฐานให ้

ปตท.สผ. ทราบ หาก ปตท.สผ.พิจารณาอนมุติัความขัดแยง้ดงักล่าว ผลการพิจารณาอนมุติัจะตอ้ง

ไดร้บัการบันทกึไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร  

 
• Intellectual Property: by not sharing PTTEP’s intellectual property, confidential 

information or any other knowledge acquired with respect to PTTEP’s business 
(including information developed by suppliers/contractors and information relating to 
products, customers, suppliers, pricing, costs, know-how, strategies, programs, 
processes, and practices). 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่เผยแพร่สิ่งที่ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือข้อมูลที่ เป็นความลับของ 

ปตท.สผ. หรือข้อมูลใดๆ ที่ผู ้คา้ไดม้าจากการทําธุรกิจกับ ปตท.สผ. (ไดแ้ก่ ข้อมูลที่ผู ้ค ้าหรือ

ผู้รับเหมาพัฒนาขึน้ และข้อมูลที่ เก่ียวขอ้งกับผลิตภัณฑ ์ลูกคา้ ผู้คา้ ราคา ตน้ทุน วิธีการ กลยุทธ์ 

แผนงาน กระบวนการ และวิธีปฏิบัติ)  

 
• Confidentiality and Data Protection: by executing a confidentiality agreement with 

PTTEP prior to the exchange of any confidential information. Suppliers and contractors 
are expected to maintain appropriate information security policies and procedures to 
secure access to PTTEP information. Any cases of unauthorized disclosure of 
confidential information, whether intentional or accidental, must be immediately 
reported to PTTEP. 
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การรักษาความลับและการปกป้องข้อมูล ทาํข้อตกลงรกัษาความลบัระหว่าง ปตท.สผ. กับผูค้า้

และผูร้บัเหมาก่อนการแลกเปลี่ยนขอ้มลูที่เป็นความลบัระหว่างกัน ผูค้า้จะตอ้งรกัษาความลบัและ

ปกป้องขอ้มลู โดยเก็บรกัษาใหป้ลอดภยัและจาํกัดการเขา้ถึงเฉพาะบุคคลที่ตอ้งการข้อมลูเพ่ือการ

ทาํงานเท่านั้น หากพบว่ามีการเปิดเผยขอ้มลูที่เป็นความลบัของ ปตท.สผ.โดยไม่ไดร้บัอนญุาต ไม่

ว่าเกิดขึน้โดยตัง้ใจหรือไม่ก็ตาม ผูค้า้จะตอ้งรายงานให ้ปตท.สผ.ทราบทนัที  

 
• Financial Integrity: by maintaining accurate and transparent financial records in 

accordance with standard accounting practices. Financial records must be readily 
available for inspection during announced and unannounced audits by PTTEP or 
authorized third-party representatives. 
ความซ่ือสัตยท์างการเงิน รักษาประวัติทางการเงินที่ถูกตอ้งและโปร่งใสตามวิธีมาตรฐานทาง

บัญชี และมีความพรอ้มที่จะถูกตรวจสอบประวัติทางดา้นการเงิน โดย ปตท.สผ. หรือหน่วยงาน

ภายนอกที่ไดร้บัมอบหมาย โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

 
1.2 Quality Standards: PTTEP expects our vendors to maintain a strong commitment to: 

มาตรฐานดา้นคณุภาพ  ปตท.สผ. คาดหวงัใหผู้ ้คา้มีความมุ่งมั่นในสิ่งต่อไปนี้ 

• Delivering products and services that meet agreed requirements with PTTEP and all 
applicable requirements as defined by regulatory agencies. 
ส่งมอบผลิตภัณฑห์รือบริการตามข้อกําหนด ที่ไดร้ับการเห็นชอบร่วมกับ ปตท.สผ. รวมทั้ง

ขอ้กาํหนดที่บังคบัใชภ้ายใตก้ฎหมาย  

 
• Full responsibility for the quality of the products or services provided to PTTEP. 

แสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มท่ีต่อคุณภาพของผลิตภัณฑห์รือบริการท่ีจัดหาใหก้ับ 

ปตท.สผ. ทัง้ทางตรงและทางออ้ม  

 
• Full responsibility for the quality of products and services provided by their 

suppliers, subcontractors, service providers, and raw materials. 
ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแ์ละบริการที่ผู ้คา้, ผูร้บัเหมา

ช่วง และผูใ้หบ้ริการอ่ืนๆ ที่จัดหาใหก้ับ ปตท.สผ. 

 
• Collaborating with PTTEP on the continuous improvement of products and 

services quality for the mutual benefit of the company and suppliers/ contractors. 
ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการและการ

ดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นประโยชนก์ับปตท.สผ. และผูค้า้  
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1.3 Legal Compliance Expectation  

การปฏิบัติตามกฎหมาย ปตท.สผ.คาดหวงัใหผู้ค้า้มีความมุ่งมั่นในสิ่งต่อไปนี้ 
  

• Complying with all applicable national and/or local laws and regulations, including 
but not limited to labor, immigration, occupational health and safety and the 
environment. 

 ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอ้บังคบัที่บัญญัติขึน้ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ดา้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจ แรงงานรวมถึงแรงงานต่างดา้ว ความมั่นคง ความปลอดภัยอาชีวอนามยั 

และสิ่งแวดลอ้ม เป็นตน้  

 
• Maintaining all the necessary licenses and permits to operate in compliance with 

international, national and local laws and regulations applicable to its business 
operations. 
มีใบอนุญาตท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานและประกอบธุรกิจที่ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บังคบัทัง้

ระดบัสากล ประเทศ และทอ้งถ่ิน  

 
• Notifying PTTEP upon receiving notification of any regulatory inspection or legal 

action relating to suppliers or contractors’ business activities with PTTEP. 
แจ้งให้ปตท.สผ.รับทราบ เม่ือได้รับการตรวจสอบด้านกฎหมายหรือมีการดําเนินการทาง

กฎหมายของผูค้า้ที่เก่ียวขอ้งกับ ปตท.สผ. 

 
• Complying with Trade Control on Weapons of Mass Destruction related Items 

Act (“TCWMD Act”) regulation in Thailand or any other relevant regulations 
concerning Weapons of Mass Destruction (“WMD”) on the control of WMD and dual-
use items (“DUI”), by obtaining necessary license or approval prior to exporting, 
re-exporting, transiting, transshipment or being a brokerage or other actions with the 
purpose of spreading WMDs. 
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลาย

ล้างสูงของไทย หรือกฎข้อบังคับอ่ืน ๆที่ เก่ียวข้อง โดยตอ้งขออนุญาตและมีเอกสารรับรองก่อน

ส่งออก ส่งกลบั ถ่ายลาํ การเป็นนายหนา้และผ่านแดนสินคา้ไปนอกราชอาณาจักร สาํหรบัสินคา้ที่

เก่ียวขอ้งกับการแพร่ขยายอาวธุที่มีอานภุาพทาํลายลา้งสงู และสินคา้ที่ใชไ้ดส้องทาง  
 

1.4 Business Continuity Expectation: PTTEP expects our vendors to maintain a strong    
commitment to: 
ความต่อเน่ืองทางธุรกิจ ปตท.สผ. คาดหวงัใหผู้ค้า้มีความมุ่งมั่นในสิ่งต่อไปนี้ 

 
• Implementing a business continuity plan. Attend PTTEP’s BCP exercise related to 

vendor’s products and services as per PTTEP’s requirement. 
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มีแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจที่ถูกนาํมาใชแ้ละเคยไดร้บัการทดสอบ รวมทัง้เขา้ร่วมการทดสอบ

แผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจที่เก่ียวกับสินคา้หรือบริการของผูค้า้ 
 
• Ensure PTTEP products and services are maintained reserves ready to supply 

during disruption 
จัดเตรียมผลิตภัณฑแ์ละบริการสํารองเพ่ือสามารถรองรบัคาํสั่งซือ้กรณีเร่งด่วน  
 

• Ensuring timely assistance to the PTTEP in the event of stagnation or 
interruption of production and services, including in the event of disruption  
สามารถสนับสนุน ปตท. ได้ทันท่วงทีกรณีเกิดการหยุดชะงักของการผลิต  

 

2. Corporate Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) 

2.1 Human Rights Expectation: PTTEP expects our vendors to maintain a strong 

commitment to: 

    สิทธิมนุษยชน ปตท.สผ.คาดหวงัใหผู้ค้า้มีความมุ่งมั่นในสิ่งต่อไปนี้ 

 
• Freedom of Labor, by not engaging or employing people, under any circumstances, 

against their own free will. 
อิสรภาพของแรงงาน ตอ้งไม่เก่ียวขอ้งหรือใชแ้รงงานที่ถูกบังคบัหรือไม่เต็มใจทาํงานไม่ว่ากรณีใด

ก็ตาม  

 
• Freedom of Association, by respecting the legal right of employees to become 

members of a labor union or otherwise. 
อิสรภาพในการรวมกลุ่ม เคารพในสิทธิตามกฎหมายของลกูจา้งใน การเขา้ร่วม หรือไม่เขา้ร่วม

สมาคม สหภาพ สหพนัธต่์างๆ  

 
• Prevention of Child Labor, by not employing children below the legal minimum age 

requirement of any country. If the local law does not establish a minimum age, 
employees must be at least fifteen (15) years of age. Employees must be at least 
eighteen (18) years of age to perform night work or hazardous work, except where 
permitted by local laws 
ปกป้องการใช้แรงงานเด็ก ตอ้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กซึ่งมีอายุตํ่ ากว่าที่กฎหมายในแต่ละ

ประเทศกําหนด หากประเทศใดไม่มีการกําหนดอายุขั้นตํ่าของแรงงาน ใหถื้อว่าแรงงานจะตอ้งมี

อายุไม่ตํ่ากว่าสิบหา้ (15) ปี ในการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนหรืองานที่เสี่ยงอันตราย แรงงาน

ตอ้งมีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปด (18) ปี เวน้แต่กฎหมายในประเทศนั้นๆ กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  

 

• Wages and Benefits, by complying with all applicable laws related to employee 
compensation, including those related to minimum wage, overtime hours and legally 
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mandated benefits. 
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การกาํหนดค่าจ้าง/ค่าตอบแทนแก่ลกูจา้งของผูค้า้ใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ทัง้ในส่วนของค่าจ้างขัน้ตํ่า ค่าล่วงเวลา และสิทธิประโยชนท์ี่ลกูจา้งพงึไดต้าม

กฎหมาย  

 
• Working Hours, by complying with local laws or agreements regarding working hours, 

overtime hours, and work during holidays. 
ช่ัวโมงทํางาน ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้ตกลงในประเทศนัน้ๆ ทัง้ชั่ วโมงทาํงานปกติ งาน

ล่วงเวลา และงานที่ทาํในวนัหยดุ  

 
• Non-Discrimination, by respecting diversity in the workplace and not engaging in any 

form of discrimination based on sexual orientation, race, color, religion, age, marital 
status, pregnancy, political affiliation, or disability in hiring and employment practices. 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เคารพในความแตกต่างของพนกังาน ลกูคา้ และบุคคลอ่ืนๆ ที่มีการ

ติดต่องานกัน ตอ้งไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อความแตกต่างทางดา้น เพศ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา อายุ 

สถานภาพการสมรส สภาพการตัง้ครรภ ์ ความนิยมทางการเมือง หรือความพิการของร่างกาย ใน

การจา้งงานและปฏิบัติงาน  

 
• Layoff practices that are managed in accordance with labor laws. Suppliers and 

contractors must not unfairly terminate any employment contract without valid reasons, 
which must legally be related to an employee’s work performance. 

การเลิกจ้าง ใหด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอนในการเลิกจา้งพนักงานตามกฎหมายแรงงาน ผูค้า้

และผูร้บัเหมาจะตอ้งไม่ยกเลิกสญัญาจา้งพนักงานอย่างไม่เป็นธรรมหรือโดยที่ไม่สามารถชีแ้จง

เหตผุลที่ชัดเจนในการเลิกจา้งตามกฎหมาย อนัมีสาเหตจุากผลการปฏิบัติงานของลกูจ้าง  

 
• Humane Treatment, by respecting workers’ rights and ensuring no harsh and 

inhumane treatment, including any form of mental or physical coercion, or verbal abuse 
of workers. 
การปฏิบัติต่อมนุษย ์ เคารพในสิทธิของพนักงานและใหค้วามมั่นใจแก่พนักงานว่าจะไม่มีการ

ปฏิบัติที่รุนแรง ไม่มีมนษุยธรรม รวมถึงการละเมิดทางร่างกาย วาจา และใจ หรือข่มขู่ในลกัษณะใด

ก็ตาม  

 
• Foreign or Migrant Workers, where if foreign or migrant workers are engaged, they 

are to be employed in full compliance with the labor and immigration laws of the host 
country. Prior to hiring, the basic terms of employment must be provided to workers in 
their native language or a language in which they understand. Passports and other 
forms of personal identification must remain in the worker’s possession at all times and 
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are never to be withheld by suppliers, facilities or any third party. 
แรงงานต่างด้าวหรือแรงงานอพยพ หากมีการจา้งแรงงานต่างดา้วหรือแรงงานอพยพ การจ้าง

แรงงานดังกล่าวตอ้งเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศที่

แรงงานเข้าไปทาํงาน ผู้คา้ในฐานะนายจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างในภาษาแม่ของ

แรงงานหรือภาษาที่แรงงานอ่านแลว้เข้าใจใหแ้ก่แรงงานก่อนการจ้างงาน หนังสือเดินทางและ

เอกสารประจําตัวของแรงงานจะตอ้งถูกเก็บไวโ้ดยเจ้าของเอกสารเองตลอดเวลา นายจ้างหรือ

บคุคลที่สามไม่สามารถถือครองเอกสารดงักล่าวของแรงงานได ้  

 
• Establishing grievance mechanisms that provide a means of anonymous grievance 

reporting and appropriate follow-up measures while protecting the confidentiality of the 
complainant.  
ระบบรับเร่ืองร้องเรียนที่ไม่ตอ้งระบช่ืุอผูร้อ้งเรียนหรือผูร้ายงาน และมีการตอบสนองการรอ้งเรียน

อย่างเหมาะสมโดยรกัษาข้อมลูผูร้อ้งเรียนเป็นความลบั  

 
• Promoting positive labor relations between employers and employees from the 

beginning to end of  employment,  including  the  process  of  contract  signing,  work  
assignments,  employee management, probation period, opportunities for 
development, a good work environment, talent attraction and retention, pay raises, 
welfare and benefits, transfers, and end of employment. 
ส่งเสริมแรงงานสัมพันธร์ะหว่างนายจา้งและลกูจา้งที่ดี ตัง้แต่แต่เร่ิมเขา้ทาํงาน จนออกจากงาน 

เช่น การทาํสญัญาจา้งงาน การมอบหมายงาน การควบคุมการทาํงาน การทดลองงาน โอกาสใน

การพฒันา สภาพแวดลอ้มการปฏิบัติงานที่ดี การสรา้งแรงจูงใจในการทาํงานและการรกัษาผู้มี

ความรูค้วามสามารถ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณาความดีความชอบ ผลประโยชนแ์ละ

สวสัดิการ การโยกยา้ย การปิดงาน เป็นตน้  
 

2.2 Social Responsibility Expectation: PTTEP expects our vendors to maintain a strong 
commitment to: 

  ความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท.สผ. คาดหวงัใหผู้ ้คา้มีความมุ่งมั่นในสิ่งต่อไปนี้ 

 
• Managing impacts on health, safety, and community security throughout the entire 

project cycle, from project planning to execution, production, logistics, decommission 
and demolition, and decommissioning. 
บริหารจัดการผลกระทบทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงความม่ันคงของ

ชุมชน ครอบคลุมทั้งวัฎจักรชีวิตของการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ การวางแผนและการสาํรวจ การ

ดาํเนินงาน การผลิต การขนส่ง การรือ้ถอน และการเลิกการดาํเนินโครงการ  
 

• Respecting surrounding communities and contributing positive benefits to societies in 
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which they operate. 
ไม่สร้างความเดือดร้อนรําคาญ ในขณะเดียวกันควรสรา้งประโยชนใ์หชุ้มชนในบริเวณรอบพืน้ที่

การดาํเนินงานของผู้คา้และผูร้บัเหมา  
 

• Participating where possible, in voluntary, industrial, governmental or community-
based corporate responsibility initiatives. 
ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่างๆ ตามกําลัง ทั้งที่จัดขึน้โดยอาสาสมัคร ภาคอุตสาหกรรม 

ภาครฐั หรือโดยชุมชน  

3. Occupational Health and Safety: PTTEP expects our vendors to maintain a strong 
commitment that worker’s working environment complies with the law/regulation and shall 
carry out programs to improve this continuously, which include: 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย : ปตท.สผ.คาดหวังให้ผู ้ค ้ามีความมุ่ งมั่ นในการจัดเตรียม

สภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับที่

เก่ียวขอ้งใหก้ับลกูจา้ง และ ดาํเนินการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยแนวทางปฏิบัติมีดงันี ้

  
3.1 Safety and Working Environment: Identify, evaluate, and control worker exposure to 

potential safety hazards through proper design, mechanical integrity, engineering and 
administrative controls, preventative maintenance and safe work procedures. Where 
hazards cannot be adequately controlled by these means, workers are to be provided 
with the appropriate personal protective equipment. Workers shall not be disciplined for 
raising safety concerns. 

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน:  จดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที่ถูก

หลกัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โดยจะตอ้งแจง้ใหล้กูจา้งทราบถึงอนัตรายที่อาจเกิดขึน้จากการ

ทาํงาน และจะตอ้งประเมินควบคุมความเสี่ยงโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐานการ

ควบคุมและการจัดการทางวิศวกรรม การป้องกันเชิงรุก การแสดงขั้นตอนการ ปฏิบัติงานอย่าง

ปลอดภัย  หากไม่สามารถควบคุมไดเ้พียงพอ ผู้คา้จะตอ้งจัดเตรียมอุปกรณ ์ป้องกันอันตรายส่วน

บคุคลใหก้ับลกูจา้งและจะไม่มีการกล่าวโทษหรือลงโทษหากลกูจา้งรอ้งเรียนดา้นความปลอดภยั 
  

3.2 Security and Emergency Preparedness: Put in place strict requirements for the 
selection of security contractors. Emergency situations and events are to be identified 
and assessed, and their impact minimized by implementing emergency plans and 
response procedures, including but not limited to: emergency reporting, employee 
notification and evacuation procedures, worker training and drills, appropriate fire 
detection and suppression equipment 

การเตรียมความพร้อมในสถานการณฉุ์กเฉิน:  คดัเลือกผูร้บัเหมาที่ใหบ้ริการรักษาความมั่นคง 

และดแูลความปลอดภยัอย่างเขม้งวด ผูค้า้จะตอ้งเตรียมความพรอ้มในการรบัมือสถานการณ์ฉุกเฉิน 

แผนการเตือนภยั และการอพยพ การอบรม ใหค้วามรูแ้ก่ลกูจา้ง 
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3.3 Occupational Health, Injury, and Illness: Ensure that all facilities for workers are clean 
and well-maintained as well as establishing and maintaining the procedures and systems 
to manage, track and report occupational injury and illnesses, including near-miss 
incidents and substandard acts/condition in written reports.   
อาชีวอนามัย การบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทํางาน:  จดัเตรียมสิ่งอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ 

ของลกูจา้งใหถู้กสขุลกัษณะ และมีการบาํรุงรกัษา อย่างเหมาะสม รวมถึงมีมาตรการและระบบที่จะ

บริหารจัดการ เฝ้าระวงัติดตามและรายงาน การบาดเจ็บ/เจ็บป่วยจากการทาํงาน ซึ่งรวมถึงรายงาน

เหตกุารณเ์กือบเกิดอบุัติเหต ุและรายงาน สภาพการณ/์การกระทาํที่ตํ่ากว่ามาตรฐาน  

  
4. Environmental Management: PTTEP expects our vendors to maintain a strong commitment 

to work in compliance with national environmental legislation/discharge permits and any 
specific environmental criteria of products and services delivered to PTTEP, which include  
การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม:  ผู ้คา้ของปตท.สผ.จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ มาตรฐานด้าน

สิ่งแวดลอ้ม และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเน่ือง รวมถึงตอ้งปฏิบัติตามข้อกําหนดต่าง ๆ ดา้นสิ่งแวดลอ้มที่

เก่ียวขอ้งกับสินคา้และบริการที่ส่งมอบใหก้บั ปตท.สผ. โดยมีแนวทางปฏิบัติดงันี:้ 

  
4.1 Environmental management through life-cycle perspective: Aim to achieve energy 

efficiency and minimize harmful discharge, emissions, and waste production in a life-
cycle perspective. 
การจัดการส่ิงแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ/์บริการ: มุ่งมั่นที่จะดาํเนินการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนวัฎจักรชีวิตของ

ผลิตภณัฑ/์บริการ 

  
4.2 Solid Waste and Hazardous Waste: Identify, separate, and manage solid waste, 

chemicals and other materials posing a hazard if released to the environment in order to 
ensure their safe handling, movement, storage, recycling or reuse and disposal.  
ของเสีย และของเสียอันตราย:  บ่งชี ้แยกแยะและควบคมุของเสีย และของเสยีอนัตรายที่เกิดจาก

กระบวนการผลิต และกระบวนการดาํเนินการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดลอ้มภายนอก 

  
4.3 Wastewater: Monitor, control, and treat wastewater generated from operations, industrial 

processes and sanitation facilities prior to discharge or disposal. 
มลพิษทางน้ํา:  เฝ้าระวัง ควบคุม รวมถึงบําบัดคุณภาพนํ้าทิง้ที่ เกิดจาก กระบวนการผลิตและ

กระบวนการดาํเนินงานต่าง ๆ และระบบสขุาภิบาล ก่อนที่จะมีการปล่อย ออกสู่สิ่งแวดลอ้มภายนอก 

  
4.4 Air Emissions and Greenhouse Gas: Characterize, monitor, control, and treat 

emissions and combustion by-products generated from operations prior to release as 
well as maximizing greenhouse gas reduction.  
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 มลพิษทางอากาศและก๊าซเรือนกระจก:  จาํแนกเฝา้ระวงั ควบคมุ และบาํบัดการปล่อยของเสีย 

และผลติผลจากการเผาไหมใ้นกระบวนการผลิต และกระบวนการ ดาํเนินการต่าง ๆ ก่อนปล่อยออกสู่

สิ่งแวดลอ้มภายนอก รวมถึงมุ่งมั่นที่จะลดก๊าซเรือนกระจก ผ่านกลไกต่าง ๆ  
  

4.5 Soil and Groundwater Contamination: Work with considerable care to minimize 
operational/service risks to soil and groundwater. 
ดินปนเป้ือนและน้ําใต้ดิน:  ดาํเนินการโดยคาํนึงถึงความเสี่ยงต่อการ ปนเป้ือนของดิน และนํา้ใต้

ดินระหว่างกระบวนการผลิต/บริการ และดาํเนินการบริหารจัดการ อย่างเหมาะสม 

 
4.6 Biodiversity and Ecosystem Services: Aim to effectively protect and preserve the 

biodiversity and ecosystem services including no gross deforestation.  
ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ: ผูค้า้ของ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะ

ปกป้องและอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศใหเ้ป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการไม่ตัดตน้ไมใ้นพืน้ที่ป่า 
 
By signing this document, I hereby confirm that I have read “PTTEP Vendor Sustainable Code of 
Conduct” carefully before signing and agree that the company I represent fulfill all the 
requirements in the “PTTEP Vendor Sustainable Code of Conduct”. To the extent I am not able, 
upon PTTEP’s request, to provide supporting documentation with respect to fulfillment of the 
requirements; I confirm my willingness to start a process of documenting my promotion and 
performance.  

ขา้พเจา้ไดอ่้าน เขา้ใจ และรบัทราบ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่ งยืนของผูค้า้ของ ปตท.สผ. และตกลงที่จะปฏิบัติ

ตามแนวทางดงักล่าวนี ้ในทกุประเด็นที่การดาํเนินธุรกิจของบริษัทที่ขา้พเจา้เก่ียวข้อง โดยจะแจง้ใหล้กูจา้งของ

บริษัทที่เก่ียวขอ้งทกุคนรบัทราบ รวมถึงเก็บขอ้มลูซึ่งเป็นหลกัฐานการปฏิบัติตาม แนวทางนีไ้ว ้ และส่งมอบให้

ตามที่ ปตท.สผ. รอ้งขอ  
 


