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ทั้งนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารตอไปนี้มาพรอมกับใบสมัคร

 แบบประเมินตนเอง (SA-GG) กรอกที่          หรือดาวนโหลดแบบฟอรม

            ที่ https://goo.gl/MuXDZp

 หลักฐานการสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน (สปส.1-10) เดือน ก.พ.61

            แบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ยอนหลัง 3 ป

            สำเนาขอบังคับการทำงาน (ฉบับที่ยื่นตอ กสร.)



 
 

แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาล  (Self-Assessment : SA-GG)  หนา 1 

แบบประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
(Self-Assessment : SA-GG) 

 

ช่ือกิจการ       
ช่ือ-สกุลผูตอบแบบประเมิน  ตําแหนง     
       

คําชี้แจง การประเมินตนเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ มีระดับความคิดเห็นของการประเมิน 
ดังนี้ 

1. หมายถึง มีการปฏิบัตินอยมาก หรือใหความสําคัญนอยมาก หรือการเก่ียวของกับบุคคลนอยมาก 

2. หมายถึง มีการปฏิบัตินอย หรือใหความสําคัญนอย หรือการเก่ียวของกับบุคคลนอย 

3. หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง หรือใหความสําคัญปานกลาง หรือการเก่ียวของกับบุคคลปานกลาง 

4. หมายถึง มีการปฏิบัติคอนขางมาก หรือใหความสําคัญคอนขางมาก หรือการเก่ียวของกับบุคคลคอนขางมาก 

5. หมายถึง มีการปฏิบัติมาก หรือใหความสําคัญมาก หรือการเก่ียวของกับบุคคลมาก 

กรุณาเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับสภาพความเปนจริงในธุรกิจของทานมากท่ีสุด พรอมท้ังแนบ
เอกสารตามท่ีระบุ   

หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ระดับ เอกสารแนบ 

 1 2 3 4 5 
1. หลักนิติธรรม : การถือปฏิบัติท่ีเครงครัดตามกฎหมายและขอบังคับตางๆ        

1.1  ธุรกิจมีการยื่นงบการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา ภายในระยะเวลา 
ท่ีกําหนดครบถวนทุกป 

     สําเนา ส.บช.3
ยอนหลัง 3 ป 

1.2  ธุรกิจมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)  
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดครบถวนทุกป 

     สําเนา ภ.ง.ด.50
ยอนหลัง 3 ป 

1.3  ธุรกิจมีการนําสงเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด      สําเนา  
สปส. 1-10 
(ก.พ.2561) 

1.4  ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานไมขัดตอ พรบ.คุมครองแรงงานฯ พรอมกับ 
สงใหกับกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กสร.) และถูกติดประกาศ/
เผยแพรไวในสถานประกอบการ 

     สําเนาขอบงัคับ
การทํางาน (ฉบับ
ที่ยื่นตอ กสร.) 

1.5  สวัสดิการตางๆ ของพนักงานถูกปฏิบัติตามพรบ.คุมครองแรงงานฯ ครบถวน
โดยไมแบงแยกเชื้อชาติ และมีความเทาเทียมกัน  

      

1.6  ธุรกิจมีมาตรการปองกันเรื่องการติดสินบนเจาหนาท่ีของรัฐ ไมใหมี 
การกระทําความผิดตาม พรบ.การปองกันและปราบปรามการทุจริต  

      

1.7  ธุรกิจไมละเมิดกฎหมาย ขอบังคับ คําสั่ง เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดลอม เชน 
การปลอยน้ําเสีย กลิ่น เสียง ควัน ฝุนละอองในอากาศ ฯลฯ 

      

1.8  ธุรกิจมีท่ีตั้งสํานักงานแหงใหญซ่ึงสามารถติดตอได ตามท่ีจดทะเบียนกับ  
กรมพัฒนาธุรกิจการคาไว 

      



 
 

แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาล  (Self-Assessment : SA-GG)  หนา 2 

หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ระดับ เอกสารแนบ 

 1 2 3 4 5 
1.9 ไมเคยกระทําผิดกฎหมายหรืออยูในระหวางการถูกดําเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม   

การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/5 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

(เคย = 1, ไมเคย =5) 

      

2. หลักคุณธรรม : การปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันความถูกตองดีงาม  
ดวยความมีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี
ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม 

      

2.1 ธุรกิจมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรในการสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ี
โดยยึดม่ันความถูกตองดีงาม ดวยความมีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม  
พรอมติดประกาศหรือสื่อสารใหผูบริหาร พนักงานและผูบริโภครับทราบ 
โดยท่ัวกัน 

     นโยบายที่แสดง
ถึงหลักคุณธรรม 

2.2 ธุรกิจมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการกํากับ ติดตามและประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลขององคกร 

      

2.3 ธุรกิจมีแผนงานในการสงเสริมคุณธรรมของพนักงานอยางสมํ่าเสมอ 
โดยการปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล 

      

2.4 ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุน จูงใจท่ีเปนรูปธรรมในการสงเสริมคุณธรรม 
และใหยกยอง ชมเชย แกพนักงานท่ีมีพฤติกรรมแสดงถึงคุณธรรมอยาง
สมํ่าเสมอ (ความซ่ือสัตย การตรงตอเวลา ความไวเนื้อเชื่อใจ) 

      

2.5 ธุรกิจมีการบริหารงานโดยไมมีความเหลื่อมล้ําในกลุมพนักงาน  
(แรงงานตางชาติ ฯลฯ) และเคารพตอหลักสิทธิมนุษยชน 

      

2.6 ในชวงเวลาท่ีธุรกิจมีกําไร ไดมีการแบงปนผลประโยชนใหพนักงาน 
อยางเหมาะสม 

      

3. หลักความโปรงใส : การทําธุรกิจดวยความเปนธรรม ซ่ือตรง ตรวจสอบได 
และนาเช่ือถือ  

      

3.1 ธุรกิจมีนโยบายเปนลายลักษณอักษรในการทําธุรกิจดวยความเปนธรรม 
การดําเนินงานดวยความโปรงใสตรวจสอบได นาเชื่อถือ 

     นโยบายในการ
ทําธุรกิจดวย
ความโปรงใส 

3.2 ธุรกิจมีระบบการตรวจสอบการทํางานภายในองคกร และการตรวจสอบ 
การดําเนินงาน เพ่ือปองกันการใหสินบนแกเจาหนาท่ีภาครัฐ  
(ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2558 มาตรา 123/5)   

      

3.3 ผูรับผิดชอบงานตรวจสอบทานงานภายใน มีความเปนอิสระในการปฏิบัติ
หนาท่ี 

      



 
 

แบบประเมินตนเองการปฏิบัตติามหลักธรรมาภิบาล  (Self-Assessment : SA-GG)  หนา 3 

หลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ระดับ เอกสารแนบ 

 1 2 3 4 5 
3.4 ธุรกิจมีชองทางในการสื่อสารและเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได

ใหแกพนักงาน และลูกคารับทราบอยางสมํ่าเสมอ   
      

3.5 ผูบังคับบัญชามีการสื่อสารถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
และผลการประเมินใหพนักงานรับทราบ 

      

3.6 ธุรกิจมีการจัดทําแผนการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและมีแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยง เชน การสํารองวัตถุดิบ การประกันภัย การสํารองกําลังคน 
เพ่ือรองรับสถานการณฉุกเฉิน ฯลฯ 

      

3.7 ธุรกิจมีการใหขอมูลเก่ียวกับสินคา/บริการแกลูกคาท่ีครบถวน ถูกตองและ
ชัดเจน  

      

3.8 ธุรกิจมีระบบการรับประกันสินคา/บริการ และสามารถปฎิบัติตามเง่ือนไข
ขอตกลงท่ีมีตอลูกคาไดอยางซ่ือตรง และสามารถตรวจสอบได  

      

4. หลักการมีสวนรวม : การบริหารงานท่ีเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรับรู 
การวางแผนการปฏิบัติงาน การประเมินผลงาน การเสนอความเห็น 
ในการตัดสินปญหา 

 
 

 
   

4.1 ธุรกิจเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานผานชองทางตางๆ เชน กลองรับฟง 
ความคิดเห็น อีเมล หรือ อินทราเน็ต ฯลฯ  

      

4.2 ธุรกิจมีกระบวนการติดตามผลของการดําเนินงาน โดยการรับฟง 
ความคิดเห็นจากพนักงานอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุง 
/แกไขการปฎิบัติงานหรือการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 

      

4.3 มีการประชุมระหวางพนักงานและผูบริหารเปนประจําสมํ่าเสมอ        

4.4 พนักงานมีโอกาสรับรูสถานการณ / ปญหาของธุรกิจ และมีสวนรวม 
ในการแกไขปญหา 

      

4.5 ธุรกิจเปดโอกาสใหลูกคา/คูคา/ผูถือหุน มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจ 

      

4.6 ธุรกิจมีการรวบรวมปญหา/ขอคิดเห็นที่ไดจากลูกคาเปนประจํา  
เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุง / แกไขการทํางาน ใหสามารถตอบสนอง 
ความตองการของลูกคาไดตรงประเด็น 

      

5. หลักความรับผิดชอบ : การปฏิบัติหนาท่ีของบุคลากรและผูบริหารท่ีใสใจ 
ตอปญหาและมีความรับผิดชอบตอพนักงาน ลูกคา สังคมและส่ิงแวดลอม 

      

5.1 ธุรกิจไดวางแนวทางในการสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหาร และบุคลากรทุกระดับ 
ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน/ลูกคา/คูคา 

      

5.2 ธุรกิจไดวางแนวทางในการสรางจิตสํานึกใหแกผูบริหาร และบุคลากร 
ทุกระดับ ในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

      

5.3 ธุรกิจมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินสินคา/บริการ  
ท้ังดานปริมาณ คุณภาพ ความถูกตอง และครบถวน  
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5.4 ธุรกิจมีแนวทางการแกไขปญหากับขอผิดพลาดของงาน พรอมท้ังบันทึก

ขอผิดพลาดและวิธีการแกไขปญหา รวมถึงการปรับปรุงไวอยางชัดเจน 
      

5.5 ธุรกิจมีกิจกรรมใหความชวยเหลือและใหการสนับสนุนกิจกรรรมของชุมชน
อยางสมํ่าเสมอ  

      

5.6 การดําเนินธุรกิจไมกอภาระหรือผลกระทบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 
เชน การปลอยน้ําเสีย กลิ่น เสียง ควัน ฝุนละอองในอากาศ ฯลฯ   

      

6. หลักความคุมคา : การบริหารการใชทรัพยากรตางๆ ในการดําเนินงาน 
อยางรวดเร็วและมีคุณภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือ 
เกิดมูลคามากท่ีสุด 

      

6.1 ธุรกิจมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือรับมือและบรรเทากับสถานการณฉุกเฉิน 
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ 

      

6.2 ธุรกิจมีการดําเนินงานตามระบบการบริหาร (วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ และ
แกไขปญหา (PDCA) ครบถวน โดยมีการหารือ สั่งการ และมอบหมายท่ี
ชัดเจน 

      

6.3 ธุรกิจมีการบริหารทรัพยากรตางๆ อยางคุมคา เหมาะสม และมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

      

6.4 ธุรกิจมีมาตรการรณรงคการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 

      

6.5 ผูบริหารมีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมกับความรู 
ความสามารถของพนักงานแตละคน รวมถึงพัฒนาทักษะความรู 
ความสามารถใหสูงข้ึน 

      

6.6 ธุรกิจมีผลกําไรอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ปติดตอกัน กอใหเกิดความยั่งยืน
ในระยะยาว 

      

การดําเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลธุรกิจจะสงผลอยางไรตอธุรกิจของทาน (โปรดอธิบาย)  
          

          

          

          

           

 

 ลงช่ือ     ผูตอบแบบประเมิน 
                      

                      (      ) 

         วันท่ี    
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