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ข้อบงัคบั 

ด้านส่ิงแวดล้อมและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

 
   

ก.  การปฏิบติัตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

 

ข. ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

ค. ให้การสนับสนุนข้อมลูและการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

1.  แนวทางปฏบิตัสิาํหรบัการใชส้ารเคม ี 

2.  แนวทางการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีไ่มใ่ชง้านแลว้ 

3.  แนวทางการใชท้รพัยากร ป้องกนัการปลอ่ยน้ําเสยี และป้องกนัการหกรัว่ไหล 

4.  แนวทางปฏบิตัเิพือ่ลดผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 
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ก.  การปฏิบติัตามนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 

 

  ผูร้บัจ้างต้องปฏบิตัติามนโยบายคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั สิง่แวดลอ้ม การจดั

การพลงังาน และความรบัผดิชอบต่อสงัคมของเครอืไทยออยล ์ครอบคลุม 

1.  ผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพและใหบ้รกิารทีต่อบสนองความคาดหวงัและความพงึพอใจแก่ลูกคา้ ดว้ยระบบ

การจดัการที่ได้มาตรฐานอย่างสอดคลอ้งตามกฏหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัของราชการ มาตรฐาน และ

ขอ้กาํหนดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.  วางแผนการบรหิารความเสีย่งอย่างเป็นระบบ ควบคุมและลดความเสีย่งที่เกดิจากการปฏบิตังิาน ทัง้ใน

ดา้นกายภาพ (Physical) เคม ี(Chemical) ชวีภาพ (Biological) และจติสงัคม (Psychosocial) เพื่อป้องกนั

การเกิดอุบัติการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและความเจ็บป่วยของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนให้

ความสาํคญัดา้นการใชแ้รงงานอยา่งเหมาะสม 

3.  กาํหนดแผน เป้าหมาย และนําไปปฏบิตั ิเพือ่ควบคุมและลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากกระบวนการดาํเนิน

ธุรกจิตามมาตรฐานสากล ทัง้ทางน้ํา อากาศ เสยีง ความรอ้น ขยะมลูฝอย กากของเสยี การปล่อยก๊าซเรอืน

กระจก และการจดัการพลงังาน พร้อมทัง้มกีารทบทวน ติดตามและตรวจสอบเพื่อปรบัปรุงพฒันาอย่าง

ต่อเน่ือง 

4.  สนบัสนุนดา้นทรพัยากร และสารสนเทศอยา่งเพยีงพอในการปฏบิตัติามนโยบายและการดาํเนินธุรกจิ โดย

ในการออกแบบ จดัหาผลติภณัฑ์และบรกิาร ใหพ้จิารณาถงึประสทิธภิาพและการปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง

ด้านคุณภาพ ความมัน่คง ความปลอดภัย อาชีวอนามยั สิ่งแวดล้อม การจดัการพลงังาน และความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

5.  สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาและปรบัปรุงแก้ไขนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตัใิหท้นัสมยัอย่างต่อเน่ือง สามารถ

รองรบัการเปลี่ยนแปลงของกฏหมาย การพฒันาทางด้านเทคโนโลยี การใช้พลังงาน สถานการณ์

สิง่แวดลอ้ม และสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 

  

 

ข. ให้การสนับสนุนกิจกรรมตามแนวทางความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 

  ผูร้บัจา้งตอ้งใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมตามแนวทางความรบัผดิชอบต่อสงัคม ครอบคลุม 

1.  ธรรมาภบิาลขององคก์ร (Organizational Governance)  

 วางระบบการบรหิารจดัการและกํากบัดแูลองคก์รทีม่ปีระสทิธผิล ซึ่งประกอบดว้ยการปฏบิตัติามกฎหมาย 

ความรบัผดิชอบทีต่รวจสอบได ้ความโปรง่ใส ดาํเนินงานอยา่งม ีจรยิธรรม และยอมรบับทบาทของผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยี 

2.  สทิธมินุษยชน (Human Rights)  

 ปฏบิตัติามขอ้กําหนดดา้นสทิธมินุษยชนและเคารพในศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์โดยยดึแนวปฏบิตัพิืน้ฐาน

ตามหลกัสทิธมินุษยชน การไมเ่ลอืกปฏบิตักิารจดัการความเสีย่งต่อการละเมดิสทิธมินุษยชน และหลกีเลีย่ง

การเป็นพนัธมติรกบัองคก์รทีจ่ะนําไปสูก่ารกระทาํผดิ 

3.  ขอ้ปฏบิตัดิา้นแรงงาน (Labor Practices)  

 ปฏิบตัิต่อผู้ใช้แรงงานอย่างเป็นธรรมพิจารณาถึงการจ้างงาน และความสมัพนัธ์ของการจ้างงานแบบ

นายจ้างกบัลูกจ้างที่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน การกําหนดเงื่อนไขในการทํางาน และการคุ้มครองทาง
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สงัคมดว้ยความยุตธิรรม การใหค้วามสาํคญักบัการสานเสวนา สุขภาพ ความปลอดภยัในการทํางาน และ

การพฒันาบุคลากร 

4.  สิง่แวดลอ้ม (Environment)  

 องค์กรปฏบิตังิานอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยใชห้ลกัการแจง้เตอืนล่วงหน้า เพื่อคุม้ครอง

และปกป้องสิง่แวดล้อม ใช้เทคโนโลยทีี่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม จดัการปัญหาจากาการผลิตสนิค้าและ

บรกิารทีส่ง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และสง่เสรมิการผลติและการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื 

5.  การดาํเนินงานอยา่งเป็นธรรม (Fair Operating Practices)  

 องค์กรต่อต้านการคอร์รปัชัน่และการรบัสนิบน สนับสนุนการแข่งขนัที่เปิดกวา้งและเป็นธรรม เคารพใน

สทิธทิางทรพัยส์นิ 

6.  ประเดน็ดา้นผูบ้รโิภค (Consumer Issues)  

 ผู้บริโภคควรได้รบัข้อมูลและความรู้อย่างถูกต้ององค์กรมีความรบัผิดชอบต่อกลไกการเรียกคืนสนิค้า 

ปกป้องสขุภาพ ความปลอดภยั และขอ้มลูสว่น บุคคลของผูบ้รโิภค ตลอดจนการสนบัสนุนการบรโิภคอยา่ง

ยัง่ยนื 

7.  การพฒันาสงัคม (Social Development)  

 องคก์รมสีว่นร่วมในการพฒันาสงัคมสง่เสรมิการศกึษา วฒัธรรม และอนุรกัษ์มรดกทางวฒันธรรมบรรเทา

ความยากจนและความหวิโหย ตลอดจนสง่เสรมิสขุอนามยัทีด่ ี

 

 

ค. ให้การสนับสนุนข้อมลูและการจดัการด้านส่ิงแวดล้อม 

 

  1.  แนวทางปฏิบติัสาํหรบัการใช้สารเคมี 

 หากผูร้บัจา้งมกีารใช ้สารเคมทุีกประเภท และ สารเคมทีีท่าํลายโอโซนหรอืปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก  

 ตามตารางที ่1 ผูร้บัจา้งตอ้งมกีารชีบ้ง่ชนิดและปรมิาณทีจ่ะใชง้านต่อผูว้า่จา้งก่อนเริม่ ซึง่ตอ้งระบุ 

- แจง้ชื่อสารเคมกี่อนนําเขา้มาใชภ้ายในโรงกลัน่ 

- ปรมิาณสารเคมทีีใ่ชใ้นแต่ละครัง้ 

- แจง้สถานทีใ่ชส้ารเคม ี

- จดัหาขอ้มลูความปลอดภยัเคมภีณัฑข์องสารเคม ี(Material Safety Data Sheet หรอื MSDS) 

- กําหนดวธิปีฏบิตัแิละการใชส้ารเคม ี(โดยการนําสารเคม ีหรอืสารเคมเีขา้มาใชภ้ายในโรงกลัน่จะตอ้งมี

ใบรบัรองความปลอดภยั 
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ตารางท่ี 1  รายนามสารเคมีท่ีทาํลายโอโซนหรือปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 

ประเภท CFCs   ประเภท PFCs  

ลาํดบัที ่1 R-11  ลาํดบัที ่1 PFC-14 

ลาํดบัที ่2 R-12  ลาํดบัที ่2 PFC-116 

ลาํดบัที ่3 R-13  ลาํดบัที ่3 PFC-218 

ลาํดบัที ่4 R-113  ลาํดบัที ่4 PFC-4-1-12 

ลาํดบัที ่5 R-114  ลาํดบัที ่5 PFC-3-1-10 

ลาํดบัที ่6 R-113    

ลาํดบัที ่7 R-114    

ประเภท HCFCs   ประเภท Mixtures  

ลาํดบัที ่1 R-22  ลาํดบัที ่1 R-404A 

ลาํดบัที ่2 R-21  ลาํดบัที ่2 R-407C 

ลาํดบัที ่3 HCFC-123  ลาํดบัที ่3 R-401A 

ลาํดบัที ่4 HCFC-124  ลาํดบัที ่4 R-402A 

ลาํดบัที ่5 HCFC-142b  ลาํดบัที ่5 R-406A 

ประเภท HFCs   ประเภท SF6  

ลาํดบัที ่1 R-125  ลาํดบัที ่1 SF6 

ลาํดบัที ่2 R-134a    

ลาํดบัที ่3 R-23    

ลาํดบัที ่4 R-32    

ลาํดบัที ่5 R-143    

 

 

  2.  แนวทางการจดัการส่ิงปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใช้งานแล้ว 

หากผูร้บัจา้งดําเนินกจิกรรมที่ก่อใหเ้กดิสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชง้านแลว้ ผูร้บัจา้งตอ้งดําเนินการคดั

แยกประเภท และนําไปกําจดัใหถู้กต้องตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการ การจดัการสิง่ปฏกิูล

หรอืวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และตามระเบยีบปฏิบตัิงานการจดัการกากอุตสาหกรรมของแผนก

สิ่งแวดล้อม หากมีปัญหาติดขดัเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว สามารถติดต่อแผนก

สิง่แวดลอ้ม เพือ่ขอรบัคาํปรกึษาและขอ้เสนอแนะในการจดัการสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดุทีใ่ชแ้ลว้ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

นอกจากน้ี ผู้รบัจ้างต้องดูแลพื้นที่ปฏิบตัิงานให้สะอาดเรยีบร้อย และจดัเก็บอุปกรณ์เขา้ที่หลงัเลิก

ปฏบิตังิานทุกครัง้ หรอืทาํความสะอาดตามทีผู่ว้า่จา้งรอ้งขอ 

 

 

   3.  แนวทางการใช้ทรพัยากร ป้องกนัการปล่อยน้ําเสีย และป้องกนัการหกรัว่ไหล 

  การใช้ทรพัยากร 

 ผูร้บัจา้งตอ้งคาํนึงถงึการใชท้รพัยากรสว่นรวม เชน่ ไฟฟ้า น้ํา Steam เป็นตน้ โดยใหใ้ชง้านอยา่ง

คุม้ค่าทีสุ่ด รวมถงึใหม้กีารดูแลอุปกรณ์ทีนํ่ามาใชง้านร่วมกบัทรพัยากรสว่นรวม เช่น สายยาง เป็นตน้ ให้

อยู่ในสภาพที่ไม่ร ัว่ เพราะจะเป็นการสิ้นเปลืองทรพัยากรน้ําโดยเปล่าประโยชน์ หากพบเห็นการใช้

ทรพัยากรอย่างสิ้นเปลอืงโดยเปล่าประโยชน์ที่ไม่ใช่จากกิจกรรมของตนเอง สามารถแจ้งผู้ว่าจ้าง หรอื
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ตดิต่อเบอรโ์ทรศพัทภ์ายใน 2698 เพื่อแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อเจา้หน้าที ่บก. อยา่งรวดเรว็ เพื่อใหผู้ท้ี่

เกีย่วขอ้งไดด้าํเนินการจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่น    

ป้องกนัการปล่อยน้ําเสีย 

ผูร้บัจา้งต้องดูแลการปล่อยน้ําเสยีจากกจิกรรมที่ผู้รบัเหมาก่อกําเนิด เช่น กจิกรรมการซกัลา้ง/ลา้ง

อุปกรณ์ เป็นตน้ โดยผูร้บัจา้งตอ้งซกัลา้ง/ลา้งอุปกรณ์ ในบรเิวณทีผู่ว้า่จา้งกําหนดใหเ้ท่านัน้ หา้มเทน้ําจาก

การซกัล้าง/ลา้งอุปกรณ์ หรอืสารเคมลีงบนพื้นที่ที่ผู้รบัจ้างปฏบิตังิาน ไม่ว่าจะเป็น รางระบายน้ํา พืน้ดนิ 

หรอืพื้นคอนกรตีในกระบวนการผลติ หรอืหากพบเห็นการปล่อยน้ําเสยีที่ไม่ใช่จากกิจกรรมของตนเอง 

สามารถแจง้ผูว้า่จา้ง หรอืตดิต่อเบอรโ์ทรศพัทภ์ายใน 2698 เพื่อแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อเจา้หน้าที ่บก. 

อยา่งรวดเรว็ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดด้าํเนินการจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่น    

ป้องกนัการหกรัว่ไหล 

การปฏบิตังิานที่อาจจะทําให้สารไฮโดรคารบ์อน น้ํามนั หรอืสารเคมอีื่นๆ ในรูปของของเหลว เกดิ

การหกรัว่ไหลได ้ตอ้งมกีารนําผา้ใบหรอืวสัดุป้องกนัการรัว่ไหล ปพูืน้หรอืรองพืน้บรเิวณพืน้ทีป่ฏบิตังิานทุก

ครัง้ เพือ่ป้องกนัการหกรัว่ไหลสูพ่ืน้ดนิ พืน้คอนกรตี หรอืรางระบายน้ํา และหากเกดิการหกรัว่ไหล ผูร้บัจา้ง

ต้องแจ้งผู้ว่าจ้างที่ควบคุมงานโดยทนัที หรอืหากพบเห็นการหกรัว่ไหลที่ไม่ใช่จากกิจกรรมของตนเอง 

สามารถแจง้ผูว้า่จา้ง หรอืตดิต่อเบอรโ์ทรศพัทภ์ายใน 2698 เพื่อแจง้เหตุการณ์ดงักล่าวต่อเจา้หน้าที ่บก. 

อยา่งรวดเรว็ เพือ่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดด้าํเนินการจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ดว่น    

 

  4.  แนวทางปฏิบติัเพ่ือลดผลกระทบต่อชมุชนใกล้เคียง 

 เน่ืองจากเครอืไทยออยล์ตัง้อยู่ในพื้นที่ที่มชีุมชนอาศยัอยู่โดยรอบ ดงันัน้ การดําเนินกิจการที่

อาจจะสง่ผลกระทบต่อชุมชน ตอ้งเพิม่ความระมดัระวงัเป็นพเิศษ ซึ่งกจิกรรมทีอ่าจจะก่อใหเ้กดิผลกระทบ

ต่อชุมชน ไดแ้ก่ กจิกรรมการขนสง่ทีต่อ้งใชเ้สน้ทางจราจรรว่มกบัชุมชน กจิกรรมการทดสอบการเดนิระบบ 

กจิกรรมซ่อมบํารุงที่ต้องมกีารเปิดหน้าแปลน ท่อ ถงั ที่ทําใหเ้กดิการระเหยของสารไฮโดรคารบ์อน หรอื

กจิกรรมอื่นๆ ทีส่ง่ผลกระทบ เป็นตน้  

 โดยผูร้บัจ้างที่ต้องประกอบกจิกรรม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชน ต้องประเมนิความเสีย่งใน

แง่มุมกจิกรรมนัน้อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนเพิม่เตมิในขัน้ตอนการการจดัทํา Safety permit และ 

Clearance ใหค้รอบคลุม 

 หากผู้รบัจ้างไม่ได้ประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนไว้ และมี

เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ต้องรบีแจ้งให้ผู้ควบคุมงานหรอืผู้ว่าจ้างทราบโดยทนัท ีหรอื

ตดิต่อเบอรโ์ทรศพัทภ์ายใน หมายเลข 2698 ในการแจง้เหตุการณ์ต่อเจา้หน้าที ่บก. อยา่งรวดเรว็ เพื่อใหผู้้

วา่จา้งไดด้าํเนินการจดัการแกไ้ขปัญหาอยา่งเรง่ด่วน ขอเน้นยํ้าใหผู้ร้บัจา้งตอ้งแจง้ขอ้มลูปัญหากบัผูว้า่จา้ง

อยา่งตรงไปตรงมาเพือ่จะไดด้าํเนินการแกไ้ขปัญหาอยา่งถกูตอ้งและรวดเรว็ 

 


