แบบฟอร์ มขึน้ ทะเบียนคู่ค้า : Supplier Registration Form
เรียนคู่ค้า
กรุ ณาให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบริ ษทั ของท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนคู่คา้ กับ GPSC
**กรุ ณาตอบแบบสอบถามพร้อมประทับตราบริ ษทั และนาส่ง บริ ษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
พนักงานจัดหา GPSC ที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………………
1. ข้ อมูลทั่วไป General Information & Organization Details
ชื่อบริ ษทั : Company Name

ภาษาไทย :………………………………………………………………...................
ภาษาอังกฤษ:...............................................................................................................

ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อ:

ที่อยู่ (ภาษาไทย) :………………………………………..…………………………

Shipping Address

……………………………………………………………………………………..

Contact no. & Email & Website

ที่อยู่ (ภาษาอังกฤษ) :………………………………………..………………………
……………………………………………………………………………………..
เบอร์ออฟฟิ ศ :…………………………..เบอร์มือถือ :…….……………………….
Email :………………………………………..……………………………………
Website :……………………………………………………………………………

วันจดทะเบียน: Established Date

………………………………………………………………………………………

ทุนจดทะเบียน: Company’s Paid Up
Capital

………………………………………………………………………………………

รายได้ต่อปี (Annual Revenue)

………………………………………………………………………………………

เงื่อนไขชาระเงิน (Payment Terms)
เลขที่บญ
ั ชีธนาคาร (Bank Account)

เครดิต 30 วัน

อื่นๆ โปรดระบุ...................................................................

ธนาคาร...…………………………. สาขา……………………………………
เลขที่บญ
ั ชี ……………………………………………………………………
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2. ชื่ อบุคคลสาคัญที่รับผิดชอบในการติดต่ อ
ชื่อ – สกุล :…………………………………..…………………..………….ตาแหน่ง :……………………………………………..
เบอร์โทรศัพท์ :…………..………..............…………………… เบอร์ มือถือ .............................................................................**
อีเมล์ :……………………………………………….......................................................................................……………………..
ชื่ อบุคคลที่ติดต่ อได้ กรณีฉุกเฉิน หรื อมีอุบัติเหตุ **
ชื่อ – สกุล :…………………………………..………………..………….ตาแหน่ง :……………………………………………..
อีเมล์ :…………………………………………………………………..เบอร์โทรศัพท์ :…………..……………………………
3. การประเมินทางด้ านการผลิต หรื อ ให้ บริ การ (แนบเอกสารเพิมเติมถ้ามี)
3.1 ลักษณะกิจการ
โรงงานผูผ้ ลิต และบริ การ

ทาธุรกิจซื้อมาขายไป (Trader)

ตัวแทนจาหน่าย หรื อ บริ การ(แนบเอกสารแต่งตั้งการเป็ นตัวแทน)

อื่นๆ โปรดระบุ

.................................................................................................. ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................................ ............
3.2 ประเภทสินค้ าที่ให้ บริการ (Material Category)
Mechanical

Electrical

Instrument

Consumable

IT

Transportation

Office

Safety
Chemical

Equipment
Services

อื่นๆ (ระบุ) ................................................................................................................ .....

อธิบายลักษณะสินค้ า หรื อบริการ
............................................................................................................................. .......................................................................
........................................................................................................................................................................................ ............
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3.3 รายชื่ อลูกค้ าในกลุ่มปตท. หรื อ บริษัทที่มีชื่อเสี ยง ที่ใช้ บริการอยู่ในปัจจุบัน (2 ปี ย้อนหลัง – ปัจจุบัน)
ชื่อบริ ษทั ลูกที่อา้ งอิง
บุคคลที่ติดต่อ และ เบอร์โทร
1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ท่ านได้ รับการรับรองระบบมาตรฐานหรื อไม่ มีอะไรบ้ าง โปรดระบุ
ระบบ ISO โปรดระบุ ………………………………………………………………………………………………………….....
วันหมดอายุ โปรดระบุ ................................................................................................................. .....................................
อื่นๆ เช่น มาตรฐาน มอก. โปรด ระบุชื่อและวันหมดอายุ
………………………………………………………………………………………………………………................……………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………........................................…
………………………………………………………………………………………………………………………........................................…
ไม่มี

5. ท่ านมีการฝึ กอบรมพนักงานหรื อไม่ อย่ างไร
หัวข้อการอบรม

มี

ผูเ้ ข้าอบรม (ตาแหน่ง)

โปรดระบุหัวข้อการอบรม
วันที่อบรม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. การจัดการด้ านวามมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
มีนโยบายด้านความปลอดภัย (Safety Policy)

ไม่มี

มี (โปรดแนบสาเนาเอกสารประกอบ)

มีคู่มือด้านความปลอดภัย (Safety Manual)

ไม่มี

มี (โปรดแนบสาเนาเอกสารประกอบ)

มีการอบรมด้านความปลอดภัยหรื อไม่

ไม่มี

มี กี่ครั้งต่อปี .....................................

7. การดาเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
มีนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี

ไม่มี

มี (โปรดแนบสาเนาเอกสารประกอบ)
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มีนโยบายต่อต้านคอรัปชันหรื อป้องกัน การทุจริ ต

ไม่มี

มี (โปรดแนบสาเนาเอกสารประกอบ)

7.1 รับทราบถึงมาตรการต่อต้านคอรัปชันของ GPSC ในเรื่ องดังต่อไปนี้
-

นโยบายต่อต้านคอรัปชันของ GPSC

ไม่ทราบ

ทราบ

-

แนวปฏิบตั ิเรื่ องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงหรื อประโยชน์อื่นใด

ไม่ทราบ

ทราบ

-

นโยบายการรับเรื่ องร้องเรี ยนและการให้ความคุม้ ครอง

ไม่ทราบ

ทราบ

-

รับทราบถึงจรรยาบรรณคู่คา้ ของบริ ษทั GPSC

ไม่ทราบ

ทราบ

7.2 ความซื่อสัตย์ทางด้าน Business Integrity
-

บริ ษทั มีนโยบายการรักษาข้อมูลที่เป็ นความลับ ข้อมูลส่วนบุคคล และทรัพย์สินทางปัญญา หรื อไม่

(โปรดแสดงหลักฐาน)
-

ไม่มี

มี

บริ ษทั มีนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริ ตการรับสิ นบน รวมถึงข้อกาหนดเพื่อให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย

หรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง(โปรดแสดงหลักฐาน)

ไม่มี

มี

และบริ ษทั ไม่เคยมีการใช้แรงงานบังคับ (โปรดแสดงหลักฐาน)

ไม่มี

มี

-

บริ ษทั ไม่มีพนักงานที่อายุต่ากว่า 18 ปี ปฏิบตั ิงานที่เสี่ ยงอันตราย

ไม่มี

มี

-

บริ ษทั มีกระบวนการและช่องทางการ้องเรี ยนสาหรับพนักงานร้องเรี ยน

ไม่มี

มี

-

บริ ษทั มีข้นั ตอนที่มนั่ ใจได้ว่าการจ้างงานเป็ นการจ้างแรงงานที่สมัครใจ

กรุณาแนบสาเนาเอกสารดังต่ อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา
1. หนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท/หนังสื อรับรอง (Certificate of Incorporation)
2.
3.
4.
5.

บัญชีรายชื่ อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (Shareholders List)
หนังสื อจดทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิ่ม (ภ.พ.20) (Certificate of VAT Registration)
หน้ าบัญชีธนาคาร (Book Bank)
ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ “คู่มือการดาเนินงานภายใต้ แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า GPSC
(GPSC Supplier Sustainable Code of Conduct)

บริษัท................................................................................................................. ขอรับรองข้ อมูลข้ างต้ นว่ าเป็ นความจริงทุกประการ
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ลงชื่อ……………………………………………………
(…………………………………………………..)
ตราประทับบริ ษทั (ถ้ามี)

วันที่ ….……………./……………….../…….…………

ส่ วนนี้สาหรับใช้ ภายในบริษัท GPSC เท่ านั้น
คณะกรรมการคัดเลือกคู่ค้าพิจารณาและมีข้อสรุปดังนี้ (ตัวแทนหน่ วยงานผู้ใช้ งาน: User)
ไม่ผา่ นการคัดกรอง
ความคิดเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกคู่คา้ …………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผ่านการคัดกรอง และให้ดาเนินการต่อไป ดังนี้
ขึ้นทะเบียนคู่คา้ GPSC (AVL)
ส่งแบบสอบถามประเมินคุณสมบัติคู่คา้ (Questionnaires)
เยี่ยมโรงงาน/สานักงานของคู่คา้ (Visit Supplier)
ความคิดเห็นของคณะกรรมการคัดเลือกคู่ค้า
....................................................................................................................................... ................................................................
........................................................................................................................................................................................... .............
................................................................................................................. .......................................................................................
ลงนาม......................................................................................................... วันที่ .... ................/........................../.....................
(

)

ลงนาม......................................................................................................... วันที่ .... ................/........................../.....................
(

)

ลงนาม......................................................................................................... วันที่ .... ................/........................../.....................
(

)

อนุมัติโดย ผู้จัดการส่ วนจัดหาพัสดุ
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ไม่เห็นชอบผลการคัดกรองของคณะกรรมการคัดเลือกคู่คา้ (ความคิดเห็น)...................................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
............................................................................................................................. ..............................................................
เห็นชอบผลการคัดกรองของคณะกรรมการคัดเลือกคู่คา้ และ อนุมตั ิข้ นึ ทะเบียนคู่คา้ GPSC(AVL)

ลงนาม ................................................................................................... วันที่ ......... ....../................/....................
(

)
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