
  

 
รายงานผลการประเมนิตนเอง ตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
(Self Assessment Report of Business Good Governance) 

 
 
 
 

บรษิทั/ห้างหุน้สว่น ______________________________  
 

หนังสอืรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธุรกจิ 

ออกให้ ณ วนัที่_____เดอืน__________________พ.ศ._______ 

มผีลถงึ    วันที่_____เดอืน__________________พ.ศ._______ 
 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ………………………….......................................... ............................. 
ในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบรายงานผล   
การประเมินตนเองตามมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจฉบับนี้ เป็นความจริง และธุรกิจได้รักษามาตรฐาน 
ธรรมาภิบาลตามระดับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้หนังสือรับรองและ
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทุกประการแล้ว  

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

ลงชื่อ……………………………………………………........................ 

  (……………………………………………………........................) 

                                       ต าแหน่ง...........................................................................  

แบบ ธธ.2 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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ส าหรับรอบการประเมนิตนเอง ตัง้แตว่นัที ่....................................... ถงึ ........................................  

 
บริษัท/ห้างหุ้นส่วน .............................................................................................................................................. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล   

ชื่อผู้ประสานงานที่ติดต่อได้ ……………….……………………....…..............……... โทร. …………………………...........…... 
 
1.  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 6 หลัก   

1.1  หลกันติธิรรม 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่

(1) ธุรกิจมีการจัดท าบัญชีและยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกระทรวงพาณิชย์  โดยถูกต้อง  ครบถ้วน   

(2) ธุรกิจมียื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีอากรต่าง ๆ  ต่อกรมสรรพากร  โดยถูกต้อง  
ครบถ้วน    

  

(3) ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยถูกต้องและครบถ้วน   

(4) ธุรกิจไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ยังไม่ได้แก้ไขให้เรียบร้อย   

(5) ธุรกิจไม่มีการกระท าผิดกฎหมายหรืออยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดีที่ส่งผลกระทบต่อ
สาธารณชน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เช่น การปล่อยน้ าเสีย  กลิ่น  เสียง  ควัน  ฝุ่นละออง     
ในอากาศ ฯลฯ 

  

(6) เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือประพฤติมิชอบภายในองค์กร  หรือพบการให้สินบนเพื่อ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการกับพนักงานที่กระท าผิดอย่างเหมาะสม และเป็นไป
ตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด 

  

(7) ธุรกิจมีการสอดส่องดูแลภายในสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือป้องกันมิให้พนักงาน
กระท าการในสิ่งที่ผิดกฎหมาย  

  

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักิจกรรมอืน่ตามหลักนติธิรรม (ถา้ม)ี  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 
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1.2  หลกัคณุธรรม 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่

(1) ธุรกิจได้ด าเนินกิจการ  โดยยึดมั่นในความถูกต้อง  และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

  

(2) ธุรกิจมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

(3) ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของพนักงานที่เป็นรูปธรรม  รวมทั้ง
เผยแพร่  ยกย่อง  คุณความดีของพนักงาน 

  

(4) ธุรกิจมีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม  สอดคล้องกับ
ฐานะของกิจการ 

  

(5) ธุรกิจมีการปฏิบัติต่อลูกค้า/คู่ค้า  และให้ความช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา  จัดการกับ      
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้า  อย่างเป็นธรรม  

 
 

 

 
 

 

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักิจกรรมอืน่ตามหลักคุณธรรม (ถา้ม)ี  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ................................................................................. .......... 

............................................................................................................................. ................................................. 

1.3  หลกัความโปรง่ใส 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช่ ไม่ใช่ 

(1) ธุรกิจมีการประกาศนโยบาย  แผนงาน  เป้าหมายของธุรกิจ  ให้พนักงานรับทราบ    

(2) ธุรกิจมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  และมี
ประเมินผลการท างานทีช่ัดเจน  ยุติธรรม  โปร่งใส  รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน
สามารถสื่อสารกันได้สองทาง  

  

(3) ธุรกิจมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง 
มีมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลพนักงานในการรักษาความลับของคู่ค้า 

  

(4) ธุรกิจมีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่  พนักงาน  คู่ค้า  และ  ผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียทุกฝ่ายให้สามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางท่ีเป็นที่ยอมรับอย่างสม่ าเสมอ 

  

(5) ธุรกิจมีระบบการก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการท างานจากหน่วยงานภายนอก   

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกับกิจกรรมอืน่ตามหลักความโปรง่ใส (ถา้ม)ี  

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ................................................................................. .......... 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................. 
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1.4  หลกัการมสีว่นรว่ม 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่ 

(1) พนักงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอความเห็นในการจัดท าแผนงาน  ปรับปรุง  และ
พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  และรับรู้สถานการณ์และปัญหาของธุรกิจ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท างานและการให้บริการ 

  

(2) ธุรกิจเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจที่จะมี
ผลกระทบต่อชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

(3) ธุรกิจมีการรวบรวมปัญหา/ข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้า  เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

  

(4) ธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าไป
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 

  

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบักิจกรรมอืน่ตามหลักการมสีว่นรว่ม (ถา้ม)ี 

............................................................................................................................. ................................................ 

.................................................................................. ................................................................................. .......... 

............................................................................................................................. ................................................ 

............................................................................................................................. ................................................ 

1.5  หลกัความรบัผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน  
ใช ่ ไม่ใช ่  

(1) ธุรกิจมีนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  และมีระบบตรวจสอบด้านผลกระทบ
ต่อสภาพแวดล้อมจากการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

  

(2) ธุรกิจมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง   

(3) ธุรกิจมีระบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน   

(4) โครงสร้างการบริหารงานมีแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ชัดเจน  มีการตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน  และมีการสอบทานการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  

(5) ธุรกิจจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ   

(6) ธุรกิจมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ   

(7) ธุรกิจมีระบบบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ   

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบักิจกรรมอืน่ตามหลักความรบัผดิชอบ (ถา้มี) 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ................................................. 
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1.6  หลกัความคุม้คา่ 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน  
ใช ่ ไม่ใช ่  

(1) ธุรกิจมีการจัดการ  และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้ของเสีย    
หรือผลพลอยได้จากการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

  

(2) ธุรกิจมีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  และวัดผล   

(3) ธุรกิจมีการจัดการความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ   

(4) ธุรกิจมีการพัฒนาบุคลากร กระบวนการผลิต กระบวนการขาย และการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

  

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบักิจกรรมอืน่ตามหลักความคุ้มค่า  (ถา้ม)ี 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ............................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ............................................................................................... ........... 

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

หมายเหตุ 1.  ค าอธิบายเพิ่มเติมในแต่ละหลัก  อาจจัดท าเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานฯ ได้ 
 2.  หากผลการประเมินเรื่องใด  ระบุว่าไม่ไดด้ าเนนิการใหท้่านอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการ    
                   และ/หรือ การด าเนินการอ่ืนที่อาจทดแทนในเรื่องที่บริษัท/ห้างหุ้นส่วนไม่ได้ด าเนินการ    
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2.  ธุรกิจของท่านได้รับรางวัลหรือมาตรฐานอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
อย่างไรบ้าง (ถ้าม)ี 

ชื่อรางวลัหรือมาตรฐาน หนว่ยงานเจา้ของรางวลัหรอืมาตรฐาน ประจ าป/ีระยะเวลาที่ไดร้บั 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
3. ธุรกิจของท่านได้จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม หรือกิจกรรมภายในที่โดดเด่น ซึ่งเก่ียวข้องกับหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง (ถ้ามี) 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

....................................................................................................................................................................... ....... 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 

.................................................................... ..........................................................................................................  

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. ................................................. 
 


