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หนังสือเวยีนที ่75/2564 

นโยบายด้านธุรกจิและสิทธิมนุษยชนส าหรับคู่ค้า 

(Business and Human Rights Policy for Supply Chain) 

   เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ซ่ึงถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพท่ี

บุคคลพึงมี (บุคคลในท่ีน้ีครอบคลุมถึงสังคมชุมชน ตลอดจนผูค้า้ในสายโซ่อุปทานของธุรกิจเครือไทยออยล์) 

อีกทั้งสิทธิของบุคคลเหล่านั้นยงัครอบคลุม ถึงสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ทรัพยากร น ้ า ท่ีดิน ป่าไมแ้ละ

ผลิตภณัฑ์จากป่า แหล่งประมง ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มท่ีไร้มลภาวะ เป็นตน้  กลุ่มไทยออยลป์ระกอบธุรกิจอยูบ่น

พื้นฐานความเคารพในสิทธิของพนกังาน  คู่คา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนสิทธิแต่ก าเนิดและสิทธิท่ีเท่าเทียมกนัอนั

จะเพิกถอนมิไดข้องแต่ละบุคคล โดยยึดมัน่ต่อหลกัการขององคก์รสากลดา้นสิทธิมนุษยชนอยา่งเคร่งครัด ทั้งน้ี

รวมถึงขอ้ตกลงประชาคมโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UNGC) ปฏิญญาสากลวา่

ด้วยหลักสิทธิมนุษยชน (United Nations Universal Declaration of Human Rights: UNUDHR) และหลักการ

ช้ีแนะแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน  (United Nations Framework and Guiding Principles on 

Business and Human Rights (Ruggie Framework))   กลุ่มไทยออยล์จึงขอประกาศนโยบายดา้นธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนส าหรับคู่คา้  พรัอมหลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้ ดงัน้ี  

1. นโยบาย

 “กลุ่มไทยออยล์ยึดถือหลกัสิทธิมนุษยชนสากลเป็นหลกัปฏิบติัร่วมกนั โดยค านึงถึงศกัด์ิศรีของความ

เป็นมนุษย ์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค  กลุ่มไทยออยลจ์ะไม่กระท าการใดๆ และไม่ส่งเสริมใหมี้การละเมิด

สิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัด โดยหมัน่ตรวจตราดูแลมิใหก้ารด าเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล ์เขา้ไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยมีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

1. กลุ่มไทยออยล์ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชนสากลอยา่งเคร่งครัดทั้งในระดบัประเทศและระดบั

สากล รวมถึงขอ้จ ากดัของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศท่ีเขา้ด าเนินธุรกิจ โดยจดัให้มีสภาพแวดลอ้มการ

ท างานท่ีปลอดภยั ถูกสุขอนามยัตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และปฏิบติัต่อพนักงานทุกคนโดย

เสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัดว้ยสาเหตุอนัเน่ืองมาจากความเหมือน หรือความแตกต่างของถ่ินก าเนิด เพศ อาย ุสี

ผวิ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเช่ือ ความคิดเห็นทางการเมือง ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล หรือสถานะ

อ่ืนใดท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน รวมถึงเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล และคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  



2/11 
 

  2. กลุ่มไทยออยล์ตอ้งหมัน่ตรวจตราดูแลมิให้การด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเขา้ร่วมและยอมรับหลกัปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก เช่น หลกั

สิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ เป็นตน้  

  3. กลุ่มไทยออยล์ตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อน าไป

ปฏิบติัเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินงาน และไม่สนบัสนุนกิจการและ/หรือกิจกรรมท่ีละเมิดหลกัสิทธิมนุษยชน

สากล” 

  ดว้ยนโยบายและแนวปฏิบติัดงักล่าว ส่งผลให้องค์ประกอบท่ีส าคญัของทุกผลิตภณัฑ์และบริการของ

กลุ่มไทยออยล์ คือ ความมุ่งมั่นในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท างานใน                    

กลุ่มไทยออยล์และระบบทั่วทั้ งหมดของกลุ่มไทยออยล์ ได้มุ่งมั่นเพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงาน                    

กลุ่มไทยออยลทุ์กคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีศกัด์ิศรีและดว้ยความเคารพซ่ึงกนัและกนั  ตั้งอยูบ่นหลกัการเร่ือง

สิทธิมนุษยชน นโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนในสถานท่ีท างาน และหลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้ของกลุ่มไทยออยล ์
 

2. ความมุ่งมั่น 

  1.กลุ่มไทยออยล์ด าเนินธุรกิจอย่างเคารพในสิทธ์ิและศกัด์ิศรีของพนักงาน คู่คา้ ผูมี้ส่วนได้เสีย โดย

ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายทั้งหมด 

  2.กลุ่มไทยออยล์เคารพต่อสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ (International Bill of Human Rights) และ

ปฏิญญาว่าดว้ยหลกัการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการท างานขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International 

Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)  

 3.กลุ่มไทยออยลต์ระหนกัถึงความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชน และหลีกเล่ียงการมีส่วนร่วม

กระท าผิดต่อสิทธิมนุษยชนตามท่ีระบุไวใ้นหลกัปฏิบติัขององคก์ารสหประชาชาติวา่ดว้ยการด าเนินธุรกิจและ

สิทธิมนุษยชน  

 4.กลุ่มไทยออยลป์ฏิบติัต่อทุกคนท่ีท างานในกลุ่มไทยออยล ์อยา่งยติุธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบติั 

พนกังาน เจา้หนา้ท่ีตวัแทนและผูจ้ดัหาสินคา้และบริการของกลุ่มไทยออยลมี์สิทธิท างานในสภาพแวดลอ้มการ

ท างานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเคารพสิทธิและศกัด์ิศรีซ่ึงกนัและกนั  

  5.กลุ่มไทยออยล์เคารพการมีส่วนร่วมอยา่งอิสระ เม่ือพนกังานของกลุ่มไทยออยล์ตอ้งการเป็นตวัแทน

สหภาพการคา้หรือสภาแรงงาน กลุ่มไทยออยลจ์ะใหค้วามร่วมมือโดยสุจริตใจกบัหน่วยงานท่ีพนกังานเลือกเป็น

ตวัแทนร่วมกนัภายในกรอบของกฎหมายในประเทศท่ีเหมาะสม  

  6.กลุ่มไทยออยลเ์คารพสิทธิของผูค้นในชุมชนท่ีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมธุรกิจของกลุ่มไทยออยล ์

โดยจะพยายามระบุผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีรุนแรง และด าเนินขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียง ลดและ/

หรือลดผลกระทบใหต้ ่าท่ีสุด  

 7.กลุ่มไทยออยล์จะพยายามมีส่วนร่วมในภาระผูกพนัทางสัญญากบัผูจ้ดัหาสินคา้และบริการท่ีส่งเสริม

ใหป้ฏิบติัตามหลกัการเดียวกนัท่ีระบุไวใ้นขอ้ความนโยบายน้ี 
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หลกัปฏิบัติส าหรับคู่ค้า-ด้านนโยบายธุรกจิและสิทธิมนุษยชน 

 

 1. วตัถุประสงค์ 

  หลกัปฏิบติัส าหรับคู่คา้ของกลุ่มไทยออยล ์ (“หลกัปฏิบติั” ) ไดก้  าหนดมาตรฐานขั้นต ่าสุดท่ีมิอาจผอ่น

ปรนได ้ ซ่ึงกลุ่มไทยออยล์ ไดข้อให้คู่คา้  เคารพและปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัดงักล่าวเม่ือมีการด าเนินธุรกิจกบั

กลุ่มไทยออยล์  เอกสารฉบบัน้ีช่วยให้การปฏิบติัตามมาตรฐานระดบัสากลตามภาระผูกพนัของกลุ่มไทยออยล์ 

เป็นไปอย่างต่อเน่ือง เช่น  หลกัปฏิบติัด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์กรสหประชาชาติ (UN Guiding 

Principles on Business and Human Rights)  อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ  (The Core 

Conventions of the International Labour Organization (ILO)) และหลักการ 10 ข้อของข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Global Compact) และกา้วไปไกลกวา่การด าเนินธุรกิจของกลุ่มไทยออยล ์ 

 

  2. ขอบเขต 

  มาตรฐานของหลกัปฏิบติัได้ระบุถึงความคาดหวงั ในตวัของคู่คา้ท่ีกลุ่มไทยออยล์ เขา้ท าธุรกิจด้วย        

ซ่ึงรวมถึงลูกจา้ง (รวมถึงตวัแทนและคนงานขา้มชาติท่ีท างานแบบประจ า ชัว่คราว หรือตามสัญญา) โดยไม่

ค  านึงถึงชนิดของผลิตภณัฑ์และการให้บริการ ดงันั้น คู่คา้จึงไม่จ  ากดัเฉพาะเพียงตวัแทนจ าหน่าย โบรกเกอร์      

ท่ีปรึกษา ผูรั้บเหมา ผูค้า้ส่ง และผูค้า้ท่ีจ  าหน่ายของผลิตภณัฑ์ หรือบริการเท่านั้น แนวทางปฏิบติัฉบบัน้ีมีการ

บงัคบัใช้อย่างเป็นสากล กลุ่มไทยออยล์มีความคาดหวงัว่าคู่คา้ท่ีไม่ได้อยู่ภายใต ้การควบคุมทางการเงินของ     

ไทยออยล์ จะมีความคาดหวงัใน "ซัพพลายเออร์" ของคู่คา้เองในระดบัเดียวกนักบักลุ่มไทยออยล์   ทั้งน้ี คู่คา้

จะตอ้งรับผิดชอบในการเผยแพร่และอบรมลูกจา้ง ตวัแทนและผูข้ายสินคา้และบริการช่วงของตน ให้รับทราบ

ถึงหลกัปฏิบติัน้ี และใชค้วามพยายามในการเขา้ตรวจสอบการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัโดยบุคคลดงักล่าว 

 

  3. การปฏิบัติตาม 

  กลุ่มไทยออยลค์าดหวงั ให้คู่คา้ ปฏิบติัตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งหมดโดยเฉพาะในเร่ือง

ท่ีส าคญัต่างๆ ท่ีระบุในท่ีน้ี และให้ใช้ความพยายามท่ีจะปฏิบติัตามมาตรฐานและวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดของสากล

และอุตสาหกรรมนอกจากน้ี   

   กลุ่มไทยออยล์ขอสงวนสิทธ์ิในการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติน้ีด้วยกลวิธีประเมิน         

ทั้งภายในและภายนอกและการก าหนดใหมี้การปรับปรุงขอ้ก าหนดการตรวจสอบ  
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  4. การใช้บังคับ  

   การรับทราบและยอมรับหลกัปฏิบติัน้ีเป็นข้อก าหนดเบ้ืองต้นส าหรับสัญญาการจดัหา-จดัจ าหน่าย 

สินคา้และบริการของกลุ่มไทยออยล์ทุกฉบบั จะถือวา่คู่คา้ไดเ้ขา้ผูกพนัตนวา่ การด าเนินงานทั้งหมดของตนอยู่

ภายใตข้อ้ก าหนดท่ีระบุในหลกัปฏิบติัน้ีเม่ือมีการยอมรับค าสั่งซ้ือท่ีมีการอา้งอิงถึงหลกัปฏิบติั 

  หลกัปฏิบติัหรือการแสดงออกถึงการปฏิบติัตามหลกัปฏิบติัไม่ก่อให้เกิดสิทธิในการไดรั้บประโยชน์

ใดๆ ของคู่คา้  มาตรฐานต่างๆ ของหลกัปฏิบติัเป็นส่วนเพิ่มเติมและไม่แทนท่ีขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงหรือสัญญา

ทางกฎหมายใดๆ ระหวา่งคู่คา้กบักลุ่มไทยออยล ์

 

  5. การปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน 

   กลุ่มไทยออยล์ให้การสนบัสนุนกรอบกติกาและหลกัปฏิบติัดา้นธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การ

สหประชาชาติ  (United Nations Framework and Guiding Principles on Business and Human Rights) ตามท่ี

กล่าวไวข้้างต้นอย่างเต็มท่ี  และคาดหวงัให้คู่ค้าเคารพในสิทธิมนุษยชน  รวมถึงสิทธิด้านแรงงานตลอด

ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจโดยอยา่งนอ้ยจะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี  

  5.1. เสรีภาพในการรวมกลุ่มหรือการรวมตัวกนัเพ่ือการเจรจาต่อรอง 

คู่คา้ควรจะให้สิทธิแก่ลูกจา้งในเสรีภาพในการรวมกลุ่ม และการรวมตวักนัเพื่อการเจรจาต่อรองอนั

สอดคลอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งทั้งหมด  

 

  5.2. การบังคับใช้แรงงาน 

  ไม่ว่าภายใตส้ถานการณ์ใดๆ คู่คา้จะไม่ใช้หรือไดผ้ลประโยชน์ในทางอ่ืนใดก็ตาม จากการบงัคบัใช้

แรงงานซ่ึงเป็นไปตามอนุสัญญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ขอ้ 29 เร่ืองการบงัคบัใชแ้รงงาน และขอ้ 

105 เร่ืองการเลิกการบงัคบัใชแ้รงงาน การบงัคบัใชแ้รงงานหมายถึงรูปแบบใดก็ตามท่ีเป็นแรงงานทาส เช่น การ

ลงโทษทางกาย การกกัขงั  การข่มขู่  ว่าจะใช้ความรุนแรงเพื่อให้อยู่ในโอวาทหรือการควบคุม เช่น ยึดบตัร

ประชาชน หนงัสือเดินทาง ใบอนุญาตการท างานหรือเงินฝากของลูกจา้ง เพื่อใชเ้ป็นเง่ือนไขในการจา้งงานใน

กรณีท่ีคู่คา้ใชค้นงานขา้มชาติหรือคนงานท่ีเป็นนกัโทษภายใตก้ฎเกณฑข์องกฎหมาย คู่คา้จะตอ้งแจง้ให้บริษทัฯ 

ทราบเพื่อด าเนินการตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ท่ีคู่คา้มีอยู ่ 

 

   5.3. การปฏิบัติในการจ้างงาน 

  คู่คา้จะด าเนินการจา้งงานเฉพาะคนงานท่ีไดรั้บอนุญาตอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายให้ท างานในสถานท่ี

นั้นๆ เท่านั้น และรับผิดชอบในการตรวจสอบสภาพของสิทธิในการท างานของลูกจ้างจากเอกสารต่างๆ               

ท่ีเก่ียวขอ้ง  การท างานทุกอยา่งนั้นจะเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และคนงานควรมีอิสระในการออกจากงาน หรือ

ส้ินสุดการจา้งงานเม่ือมีการส่งมอบค าบอกกกล่าวท่ีเหมาะสม ในการจา้งงานเพื่อด าเนินงานใดๆ ก็ตามนั้นจะอยู่
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บนพื้นฐานความสัมพนัธ์ทางการจา้งงาน อนัเป็นท่ียอมรับได ้กล่าวคือ เป็นความสัมพนัธ์ท่ีมีกฎหมายและการ

ปฏิบติัในทอ้งถ่ินรองรับ คู่คา้ไม่ควรหลีกเล่ียงภาระหน้าท่ีอนัมีต่อลูกจา้งภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑ์ด้าน

แรงงาน หรือดา้นการประกนัสังคมอนัเกิดจากความสัมพนัธ์ทางการจา้งงานตามปกติ โดยการใชว้ิธีการรับจา้ง

เหมาเฉพาะแรงงาน การวา่จา้งช่วง หรือให้คนงานรับงานท าท่ีบา้น หรือโดยท าเป็นรูปแบบของการฝึกงานโดย

ไม่มีเจตนาท่ีจะถ่ายทอดทกัษะหรือจะจา้งงานจริง และไม่ควรหลีกเล่ียงภาระหน้าท่ีดงักล่าวโดยการท าสัญญา

จา้งงานแบบมีก าหนดระยะเวลาท่ีบ่อยคร้ังจนเกินไป  ในกรณีท่ีมีการจา้งงานผา่นส านกังานจดัหางานภายนอก   

คู่คา้ควรจะปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 

 

 5.4. อายุข้ันต ่าของการจ้างงาน 

    ห้ามมิให้คู่คา้ใชแ้รงงานเด็กซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน เวน้แต่ไดรั้บยกเวน้จากกฎหมาย องคก์าร

แรงงานระหวา่งประเทศหรือกฎหมายของประเทศนั้นๆ หากคู่คา้ไดว้า่จา้งลูกจา้งท่ีมีอายุนอ้ย คู่คา้จะตอ้งแสดง

ให้เห็นว่าการจา้งงานลูกจา้งเหล่านั้น ไม่ได้ท  าให้ลูกจา้งเผชิญกบัความเส่ียงทางกายภาพท่ีไม่สมควรอนัอาจ

ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อการพฒันาการของร่างกาย จิตใจหรืออารมณ์ได ้ 

 

 5.5. การปฏิบัติทีเ่ป็นธรรมและเท่าเทยีมกนั   

   คู่คา้จะปฏิบติัต่อลูกจา้งดว้ยเกียรติและความเคารพ  ตลอดจนมีความซ่ือสัตยสุ์จริต  

- คู่ค้าจะไม่เลือกปฏิบติัในการว่าจ้างและการด าเนินการใดๆ ในการจ้างงานให้เกิดความ

แตกต่างในเร่ืองเช้ือชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ ความสามารถทางกายภาพ ชาติก าเนิด          

การแสดงออกทางเพศ ความสัมพนัธ์ทางการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพ ผลการตรวจ

ร่างกาย หรือสถานภาพการสมรส อนัสอดคลอ้งกบักฎหมาย  

- การท าร้ายทางจิตใจ ทางร่างกาย ทางเพศ หรือทางวาจา ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงการ

คุกคาม ขู่เขญ็ หรือข่มขู่ เป็นการกระท าท่ียอมรับไมได ้

- คู่คา้จะเคารพสิทธิความเป็นส่วนตวัของลูกจา้ง เม่ือไรก็ตามท่ีท าการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล

ส่วนตวัหรือด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบดูแลลูกจา้ง 

- เม่ือคู่คา้จา้งลูกจา้ง (ไม่ว่าโดยตรงหรือท าเป็นสัญญา) เพื่อให้ดูแลรักษาความปลอดภยัเพื่อ

ปกป้องบุคคลากรและทรัพยสิ์นของคู่คา้  คู่คา้จะด าเนินการให้มัน่ใจวา่ เจา้หนา้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยัดงักล่าวไดใ้ช้มาตรฐานต่างๆ บนพื้นฐานของการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมและเท่าเทียม

กนั 
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5.6. ช่ัวโมงการท างานและวนัหยุดพกัผ่อน  

คู่คา้จะด าเนินการจดัให้ลูกจา้งท างานโดยปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด รวมถึงปฏิบติัตาม

ระเบียบขอ้บงัคบัดา้นแรงงานท่ีก าหนดในเร่ืองของชัว่โมงการท างานปกติและชัว่โมงการท างานล่วงเวลา รวมถึง

ช่วงพกั ช่วงพกัระหวา่งงาน วนัหยดุ วนัลา ฯลฯ   

 

5.7. ค่าจ้างและผลประโยชน์  

คู่คา้จะด าเนินการจ่ายค่าจา้งและผลประโยชน์แก่ลูกจา้งอยา่งนอ้ยในอตัราตามท่ีกฎหมายหรือมาตรฐาน

แรงงานก าหนด  รวมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามขอ้ตกลงร่วมต่างๆ ท่ีมีผลผูกพนัซ่ึงรวมถึงขอ้ตกลงท่ีเก่ียวกบั

ค่าล่วงเวลาในการท างาน และขอ้ตกลงในการจ่ายค่าจา้งพิเศษอ่ืนๆ ดว้ย  

 คู่คา้จะไม่ลงโทษทางวินยัหรือกระท าการในรูปแบบอ่ืนใดท่ีเป็นการหกัเงินค่าจา้ง และไม่กระท าการ

เลือกปฏิบติัในรูปแบบใดๆ ก็ตามในการจา้งงานและการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นการขดัต่อกฎหมาย 

 

5.8. ความปลอดภัยและสุขภาพ 

กลุ่มไทยออยล์ คาดหวงัให้ระบบการด าเนินงานและการบริหารจดัการของคู่คา้ รวมทั้งลูกจา้งของคู่คา้

ไดท้  างานในสภาพท่ีมีการป้องกนัมิใหเ้กิดการบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยจากการท างาน  

 

5.9. สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คู่คา้จะจดัเตรียมสภาพแวดลอ้มในการท างานตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด  โดยควรจะปลอดภยัและ

ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพให้แก่ลูกจา้ง  คู่คา้จะด าเนินการจดัเตรียมน ้ าด่ืม แสงไฟและอุณหภูมิ  ท่ีพอเหมาะ 

การระบายอากาศและสุขอนามยัท่ีดี และอุปกรณ์ความปลอดภยัรวมทั้งจดัเตรียมสถานท่ีท างานท่ีมีอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกพร้อมไวเ้ป็นอย่างน้อย  ยิ่งไปกว่านั้นโรงงานควรสร้างและได้รับการบ ารุงรักษาตาม

มาตรฐานท่ีกฎมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวกขอ้งก าหนด 

 

5.10. สภาพทีพ่กัอาศัยและการเคารพต่อความเป็นส่วนตัว  

ในกรณีท่ีคู่ค้าจดัเตรียมหอพกัหรือท่ีพกัอาศยัให้กบัลูกจ้าง  คู่ค้าควรจะมัน่ใจว่า การสร้างและการ

บ ารุงรักษา เป็นไปตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด    

นอกจากน้ี คู่คา้ควรดูแลเร่ืองความสะอาดและความปลอดภยัของอาคารหอพกัหรือท่ีพกัอาศยัท่ีจดัให้แก่

ลูกจา้ง  ให้ลูกจา้งสามารถเขา้และออกจากอาคารหอพกัได้อย่างอิสระ มีห้องน ้ า-ห้องสุขาท่ีสะอาด  รวมถึงมี     

น ้าด่ืม  และจดัเก็บอาหารท่ีถูกสุขอนามยั  ทั้งน้ี ในหอพกัหรือท่ีพกัอาศยัทั้งหมดจะตอ้งจดัใหมี้พื้นท่ีส่วนตวัอยา่ง

เหมาะสม มีความร้อนและการระบายอากาศท่ีพอเหมาะ 
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5.11. การเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 

คู่คา้จะด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัสถานการณ์ฉุกเฉินซ่ึง  ไดแ้ก่ จะตอ้งมีการแจง้เตือน

ลูกจา้งและบุคคลากรของคู่คา้   รวมทั้งมีขั้นตอนการอพยพ  การฝึกอบรมและฝึกฝนเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน  อุปกรณ์

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ท่ีเหมาะสม  การป้องกนัอคัคีภยัและอุปการณ์ดบัเพลิงท่ีเหมาะสม และทางออกฉุกเฉิน

ท่ีเพียงพอ  โดยคู่คา้จะด าเนินการฝึกอบรมลูกจา้งเร่ืองการวางแผนรับเหตุฉุกเฉินและการตอบสนองอย่างทนั

การณ์และการรักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินอยา่งสม ่าเสมอ  

 

5.12. คุณภาพและความปลอดภัยของผลติภัณฑ์ 

ผลิตภณัฑแ์ละการบริการทั้งหมดท่ีถูกส่งมอบโดยคู่คา้ตอ้งไดม้าตรฐานดา้นคุณภาพและความปลอดภยั

ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด เม่ือคู่คา้ด าเนินธุรกิจกบักลุ่มไทยออยล ์หรือในนามของกลุ่มไทยออยล ์คู่คา้รับ

ท่ีจะปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นคุณภาพของกลุ่มไทยออยลด์ว้ย 

 

5.13. ความยัง่ยืนด้านส่ิงแวดล้อม 

กลุ่มไทยออยล์ก าหนดให้คู่คา้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายเร่ืองส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด  

และแสดงใหเ้ห็นวา่มีการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 

 

5.14. ใบอนุญาตและการรายงานด้านส่ิงแวดล้อม  

คู่คา้จะด าเนินการจดัให้มี  ติดตามและปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัเร่ืองรายงาน ส าหรับใบอนุญาต และ

การจดทะเบียนดา้นส่ิงแวดลอ้ม ท่ีจ  าเป็นทั้งหมดเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายตลอดเวลา  

 

5.15. ระบบบริหารจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 

คู่คา้มีหนา้ท่ีจดัท าเอกสารและจดัท าระบบบริการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม (ตามมาตรฐานสากลต่างๆ เช่น 

ISO 14001:2004 ฯลฯ) ท่ีสามารถบ่งช้ี ควบคุมและลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัได ้ 

 

5.16. วตัถุอนัตรายและความปลอดภัยของผลติภัณฑ์  

คู่คา้จะด าเนินการบ่งช้ีให้เห็นถึงวตัถุ สารเคมีและสารอนัตราย และด าเนินการใหมี้การจดัส่ง เคล่ือนยา้ย 

จดัเก็บ รีไซเคิล ใชซ้ ้ าและก าจดัวตัถุ สารเคมีและสารอนัตรายเหล่านั้นอยา่งปลอดภยั นอกจากน้ีควรจะปฏิบติั

ตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวตัถุ สารเคมี และสารอนัตรายทั้งหมดอยา่งเคร่งครัด  รวมตลอดถึงคู่คา้

จะปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้ก าหนด และกฎเกณฑ์ เร่ืองการใช้ การก าจดัวตัถุอนัตรายและความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ์  โดยด าเนินการให้ลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งของคู่คา้ ได้ตระหนักถึง และได้รับการฝึกอบรมในเร่ืองการ

ปฏิบติัเพื่อความปลอดภยัของผลิตภณัฑอ์ยา่งเหมาะสม 
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5.17. การใช้ทรัพยากร การป้องกนัมลพษิและการลดปริมาณของเสีย 

คู่คา้ควรจะใชท้รัพยากรทางธรรมชาติเกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงรวมถึงพลงังานและน ้ า คู่คา้จะตอ้งจดัท า

และจดัให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมในการป้องกนัมลพิษและการลดการเกิดกากของเสีย  น ้ าเสียและมลสารทาง

อากาศ  ทั้งน้ี ก่อนปล่อยหรือก าจดัของเสีย คู่คา้จะตอ้งแยกและบ าบดัน ้ าเสีย และกากของเสียอย่างเหมาะสม 

ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งก าหนด 

6. การปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการเคารพซ่ึงกนัและกนั

กลุ่มไทยออยลไ์ดมุ้่งมัน่ต่อการเคารพสิทธิมนุษยชน ซ่ึงรวมถึงการรับรองวา่พนกังานทั้งหมดและบุคคล

อ่ืนท่ีเก่ียวพนักบัธุรกิจของเราไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมีศกัด์ิศรีและดว้ยความเคารพซ่ึงกนัและกนั ความคาดหวงัน้ี

รวมไปถึงคู่คา้ และทุกๆ คนท่ีกลุ่มไทยออยลติ์ดต่อร่วมงานดว้ย  ปฏิบติัในเร่ืองต่อไปน้ี 

- คุณค่าแห่งความหลากหลายและการมีส่วนร่วม  

- การสร้างสรรคส์ภาพแวดลอ้มท่ีปราศจากการเลือกปฏิบติัและการคุกคาม  

- การรายงานความเป็นไปไดข้องการเลือกปฏิบติั การคุกคามหรือการไม่ให้ความเคารพรูปแบบ

อ่ืนๆ หรือพฤติกรรมท่ีเกินควร และ  

- การท าให้มัน่ใจวา่จะปราศจากการแกแ้คน้หรือการตอบโตอ้นัเป็นผลมาจากการรายงานและการมี

ส่วนร่วมในการสืบสวนใดๆ ทั้งส้ิน 

7. การต่อต้านคอร์รัปช่ัน

  “กลุ่มไทยออยล์ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม  สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม 

และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณของกลุ่มไทยออยล์ และตาม

หลกัการสากล เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และสนบัสนุนการเติบโตอย่างย ัง่ยืนให้กบั

กลุ่มไทยออยล์  กลุ่มไทยออยล์ตระหนกัวา่การคอร์รัปชัน่ถือเป็นอุปสรรคส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายดงักล่าว 

รวมทั้งเป็นปัญหาต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดงันั้นในปี 2553 กลุ่มไทยออยล์จึงไดร่้วมลง

นามแสดงเจตนารมยเ์ขา้ร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต”   

 โดยนโยบายขา้งตน้ คู่คา้จะไม่กระท าการทั้งทางตรงหรือผ่านตวัแทนในการท่ีจะเสนอหรือสัญญาจะ

ใหผ้ลประโยชน์ส่วนบุคคลหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสมใดๆ เพื่อท่ีจะด ารงไวซ่ึ้งการด าเนินธุรกิจหรือรับเอา

ซ่ึงผลประโยชน์อ่ืนๆ จากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของราชการหรือเอกชน คู่คา้ตอ้งไม่จ่ายหรือ

ยอมรับสินบน จดัเตรียมหรือยอมรับเงินทุจริต และตอ้งไม่ด าเนินการใดๆ ท่ีจะเป็นการละเมิดหรือท าใหคู้่คา้ของ

ตนละเมิดกฎหมายหรือกฎเกณฑด์า้นการต่อตา้นการติดสินบน  
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  8. กลไกการร้องเรียน 

  คู่คา้ควรจดัใหมี้ระบบการร้องเรียน โดยไม่เปิดเผยช่ือผูร้้องเรียน รวมทั้งการรายงานและการจดัการดา้น

การร้องเรียน  เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายควรตรวจสอบดูแลกลไกการร้องเรียนอยา่งสม ่าเสมอ จดัเก็บบนัทึก

ประเด็นท่ีร้องเรียนและด าเนินการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนอยา่งเหมาะสมโดยด าเนินการอยา่งเป็นความลบั  

 

  9. บันทกึ 

  คู่คา้ควรจดัท าหนงัสือและบนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการต่างๆ ให้มีความโปร่งใสและทนัต่อ

เหตุการณ์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎหมายและอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง   

 

  10. ทรัพย์สินทางปัญญา  

  คู่คา้ตอ้งใชข้ั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อปกป้องและเก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัและขอ้มูลท่ีเป็นทรัพยสิ์น

ทางปัญญาของกลุ่มไทยออยล ์ และใชข้อ้มูลดงักล่าวตามวตัถุประสงคท่ี์ไดรั้บอนุญาตตามขอ้ตกลงท่ีท าข้ึนเป็น

สัญญาเท่านั้น ในกรณีของการวา่จา้งช่วง การแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นความลบันั้นควรจะกระท าไดเ้ม่ือไดรั้บความ

ยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากกลุ่มไทยออยลเ์ท่านั้น  

 

  11. การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

    “การกระท าใดๆ ของกลุ่มไทยออยล์  จะยึดถือประโยชน์ของกลุ่มไทยออยล์เป็นส าคญัและหลีกเล่ียง

การเขา้ไปเก่ียวขอ้งในกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ ทางผลประโยชน์ ทั้งในลกัษณะการเขา้ไปเป็น

หุ้นส่วน ด ารงต าแหน่ง มีส่วนเก่ียวขอ้งทางการเงิน หรือมีความสัมพนัธ์กบับุคคลภายนอก ทั้งน้ีบุคลากรของ

กลุ่มไทยออยล์พึงปฏิบติัตามระเบียบของกลุ่มไทยออยล์ และจดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็น

ประจ าทุกปี และ/หรือ ทุกคร้ังเม่ือเกิดเหตุการณ์ในระหวา่งปี” 

  กลุ่มไทยออยล์คาดหวงัให้คู่คา้รายงานต่อกลุ่มไทยออยล์ถึงเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีอาจเป็นการขดัแยง้

ทางผลประโยชน์และเปิดเผยแก่กลุ่มไทยออยลท์ราบในกรณีท่ีลูกจา้งของกลุ่มไทยออยลห์รือผูป้ระกอบวิชาชีพ

ภายใตส้ัญญากบักลุ่มไทยออยล์ใดๆ อาจมีผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ ก็ตามในธุรกิจของคู่คา้ หรือมีความ

ผกูพนัเป็นพิเศษทางเศรษฐกิจในรูปแบบใดๆ ก็ตามกบัคู่คา้ 

 

   12.การรายงานเกีย่วกบัการละเมิด 

   คู่คา้สามารถรายงานการกระท าใดๆ ท่ีอาจเป็นการละเมิดต่อกฎเกณฑ ์กฎหมายและหลกัปฏิบติั โดยให้

รายงานการละเมิดดงักล่าวไปยงัผูติ้ดต่อของกลุ่มไทยออยล ์หรือรายงานโดยไม่เปิดเผยตวัตนตามช่องทางใดทาง

หน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
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เวบ็ไซต ์: https://www.thaioilgroup.com/home/ 

สายด่วน : +66(0) 3840 8500 หรือ +66(0) 3835 9000 ต่อ 21600 – 21607  

                 (หรือต่อ แผนกแรงงาน/พนกังานสัมพนัธ์) 

โทรสาร : +66(0) 3835  1554 หรือ +66(0) 3835 1444 หรือ +66(0) 3835 9019  

                 (ถึง แผนกแรงงาน/พนกังานสัมพนัธ์) 

 

   13.การยืนยนัรับทราบ  

  กลุ่มไทยออยล์ จะน าขอ้ความในลกัษณะดงัต่อไปน้ี ไปก าหนดไวใ้น เอกสาร สัญญา หรือนิติกรรม 

ระหวา่งกลุ่มไทยออยล ์กบัคู่คา้  

  • ขา้พเจา้  ผูล้งนามเอกสารฉบบัน้ี  ขอยนืยนัในท่ีน้ีวา่ 

  • ขา้พเจา้ไดรั้บและรับทราบเน้ือหาในนโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับคู่คา้ของกลุ่มไทยออยล์ 

ฉบบัลงวนัท่ี........................ท่ีจดัท าโดยกลุ่มไทยออยลแ์ลว้ 

  • ขา้พเจา้รับทราบกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดของประเทศท่ีบริษทัฯ ของขา้พเจา้ ด าเนิน

กิจการ 

  • ขา้พเจา้จะรายงานใหก้ลุ่มไทยออยลท์ราบถึงเหตุการณ์ใดๆ ก็ตามท่ีอาจเป็นการละเมิดต่อหลกัปฏิบติัน้ี 

  •  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อก าหนดของในนโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับคู่ค้าของ                    

กลุ่มไทยออยล ์ฉบบัลงวนัท่ี........................ ตามวถีิแห่งการพฒันาโดยจะไม่มีการแกไ้ขหรือยกเลิกใดๆ  

  • ขา้พเจา้จะแจง้ใหพ้นกังาน / ผูรั้บจา้งช่วงทุกคนของขา้พเจา้ ทราบถึงเน้ือหาในนโยบายธุรกิจและสิทธิ

มนุษยชนส าหรับคู่คา้ของกลุ่มไทยออยล์ ฉบบัลงวนัท่ี........................  และขา้พเจา้จะด าเนินการให้บุคคล

เหล่านั้นปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในหลกัปฏิบติั 

  • ขา้พเจา้อนุญาตให้กลุ่มไทยออยล์หรือองคก์รใดๆ ท่ีกระท าการในนามของกลุ่มไทยออยล์ เขา้ท าการ

ตรวจสอบ ณ สถานท่ีของขา้พเจา้และสถานประกอบการของผูรั้บจา้งช่วงของขา้พเจา้ในเวลาใดๆ ก็ตาม โดย      

มิจ  าตอ้งมีการแจง้เตือนเพื่อตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดในในนโยบายธุรกิจและสิทธิมนุษยชนส าหรับ      

คู่คา้ของกลุ่มไทยออยล ์ฉบบัลงวนัท่ี........................ 

  • ช่ือบริษทั _____________________________________________________________________ 

ลายมือช่ือ _____________________________________ ตราประทบับริษทั ________________________ 

ช่ือและต าแหน่ง ________________________________________________________________________ 

หมายเลขทะเบียนธุรกิจ / หมายเลขประจ าตวั / รหสั / เลขท่ีของบริษทั ______________________________ 

วนัและสถานท่ี _________________________________________________________________________ 

ตวัแทนผูมี้อ านาจของผูข้ายสินค้าและบริการต้องลงนามในเอกสารฉบบัน้ี และส่งคืนให้แก่องค์กรฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งของกลุ่มไทยออยล ์
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14. การส่ือสารนโยบายและการฝึกอบรม

 กลุ่มไทยออยล์มุ่งมัน่ท่ีจะส่ือสารนโยบายฉบบัน้ีและเจตนารมณ์ของนโยบายทั้งหมดไปยงัพนักงาน 

คู่คา้และผูเ้ก่ียวขอ้งผา่นทาง : 

- ปฐมนิเทศพนกังาน 

- การส่ือสารและการฝึกอบรมของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร อาทิ แผงประกาศ E-mail 

แผนเส้นทางอาชีพและการพฒันา เป็นตน้ 

- การส่ือสารของฝ่ายจดัการ 

- การส่ือสารและการฝึกอบรมผา่นระบบสารสนเทศ อาทิ  website, intranet, E-mail เป็นตน้ 

- การจดัสัมมนา หรือการจดัประชุมคู่คา้ 

(นายวรัิตน์ เอ้ือนฤมิต) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 14 มิถุนายน 2564

Kojchakorn
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