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การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย มีการน ามาใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือให้ธุรกิจมีการพัฒนาในทุกมิติ มีการบริหารจัดการอย่าง
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ตลอดจน
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และคู่แข่งขัน ตลอดจนสังคมและ
ประเทศชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญและภารกิจด้านหนึ่งในการ
ก ากับดูแลธุรกิจให้มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ ปัจจุบัน มีธุรกิจจ านวนมากที่ด าเนินธุรกิจอย่างมี  
ธรรมาภิบาล ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นว่า เพ่ือให้มีมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลเป็นเกณฑ์ให้ธุรกิจปฏิบัติ 
จึงได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจขึ้น พร้อมจัดท าโครงการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
ให้กับภาคธุรกิจ และเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและท าความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจและ
ประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือขอรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จึงได้จัดท า “คู่มือเกณฑ์
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
ธรรมาภิบาลธุรกิจ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หลัก ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส  
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหวังว่า คู่มือเล่มนี้จะมีส่วนช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมิน
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
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• หลกัการและเหตผุล  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลธุรกิจให้มี “ธรรมาภิบาล” ซึ่งถือเป็นหนึ่ง 
ในภารกิจหลักที่จะพัฒนาภาคธุรกิจให้เข้มแข็ง โปร่งใส ได้รับความน่าเชื่อถือจากสาธารณชน และยังเป็น 
ส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญท าให้ธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืน 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบธุรกิจ “ธรรมาภิบาล” จึงนับเป็นหัวใจหลักน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ สะท้อนถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศไทยต่อสายตานักลงทุนต่างประเทศอีกด้วย 

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการยกระดับธุรกิจเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อันเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจไทยให้ด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดท าเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน  
การประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยศึกษาหลักธรรมาภิบาลจากหลายหน่วยงาน อาทิ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors - IOD) องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand - SET) ประมวลมาเป็น เกณฑ์ ในการประเมิน
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแบ่งออกเป็น 6 หลัก ดังนี้ 
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1. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หมายถึง การก าหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็นไปตาม
กฎหมาย โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพ และความยุติธรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมถึงมีมาตรการป้องกันการท า
ผิดกฎหมาย และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรม 

2. หลักคุณธรรม (Morality) หมายถึง การยึดมั่นความถูกต้องดีงาม ผู้ปฏิบัติงานท าหน้าที่ของตน
อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสมอภาค มีการส่งเสริมจิตส านึกและพฤติกรรม  
การท างานตามจรรยาบรรณธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนยกย่องผู้กระท าความด ี

3. หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยด าเนินงาน
ด้วยความโปร่งใส ก าหนดขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบควบคุมและสามารถตรวจสอบได้  มีการสื่อสารข้อมูล  
และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นที่ยอมรับต่อสังคมภายนอก 

4. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอก มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ โดยร่วมรับรู้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ร่วมกันพัฒนาสร้างสรรค์ผลงาน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตระหนักในสิทธิหน้าที่มี
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลจากการกระท าของตน  ตลอดจนมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ก าหนดการให้รางวัลและการลงโทษไว้อย่างชัดเจน มีจิตสาธารณะและเอ้ืออาทรต่อสังคม 

6. หลักความคุ้มค่า (Value) หมายถึง ธุรกิจมีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด มีระบบการควบคุมภายในที่ดี  มีกิจกรรมหรือแผนงานที่ส่งเสริมสนับสนุนการประหยัด  
ลดค่าใช้จ่าย เพ่ิมรายได ้
 
• วัตถุประสงค์ของการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

 

1. เพ่ือรณรงค์และปลูกจิตส านึกในการประกอบธุรกิจ ให้ธุรกิจมีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และเป็นธรรม 
ต่อผู้บริโภค ประชาชนทั่วไป รวมทั้งกระตุ้นให้ธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 

2. เพ่ือส่งเสริมให้ธุรกิจด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  น าไปปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง และเป็น
แบบอย่างที่ดีในการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ธุรกิจอ่ืน 

3. เพ่ือส่ งเสริมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ ให้ สามารถด าเนินการอย่างมีธรรมาภิบาล  
สร้างมาตรฐานธุรกิจไทยให้เข้มแข็ง พร้อมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 

4. เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
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• สรปุสาระส าคญัตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 6 หลกั ดงันี ้
 

 

 
 

 
ภาพที่ 2 สาระส าคญัตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
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หมวดที่ 1 
ค ำนยิำมศัพท์ 
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ธรรมาภิบาล คือ การก ากับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การบริหารจัดการบ้านเมือง สังคม องค์กร สถาบัน 

หรือธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Honesty) ความเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบและ
รับรองที่ตรวจสอบได้ (Accountability) ความชอบธรรม ยุติธรรม (Fairness) ความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
(Quality and Efficiency) และการมีมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม เป็นการทั่วไป (General Ethical and 
Moral Standard) เป็นหลักท่ีมีคุณค่าและส าคัญมาก เพ่ือน าพาให้สังคมไทย ธุรกิจไทยโดยรวมมีความเข้มแข็ง
มั่นคงและเจริญก้าวหน้า 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี โดยการควบคุมดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย มีความเป็นธรรม มีความโปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ และรู้จักใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ถือเป็นหัวใจส าคัญในการด าเนินธุรกิจที่ทุกฝ่าย ตั้งแต่ ผู้บริหาร พนักงาน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลูกค้า รวมถึงสังคมและประเทศชาติ ได้รับประโยชน์อย่างยุติธรรม 

เกณฑ์การประเมิน หมายถึง ข้อก าหนดในตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมิน
มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด 

ธุรกิจ หมายถึง นิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และบริษัทจ ากัด  

หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานภายในของธุรกิจที่มีการแบ่งออกเป็นแผนกงานย่อยตามลักษณะเฉพาะ
ของงาน เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น แผนก ส่วน ฝ่าย ฯลฯ 

จรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง หลักความประพฤติที่เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรม ใช้เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในทุกสาขาอาชีพ เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินงาน
ของแต่ละองค์กร 

จริยธรรมทางธุรกิจ หมายถึง เป็นรูปแบบของการประยุกต์หลักจริยธรรม และมาตรฐานทางศีลธรรม
มาใช้กับการบริหารงานและการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมายถึง คุณธรรมประจ าของแต่ละอาชีพและความรับผิดชอบของงานในอาชีพ
นั้นๆ ที่แตกต่างกันไป เพ่ือใช้เป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ท าให้งานที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ
และประสบผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี 

ตัวชี้วัดหลัก หมายถึง ข้อก าหนดส าคัญตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจที่ก าหนดให้ธุรกิจต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 

ตัวชี้วัดรอง หมายถึง ข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจที่มีน้ าหนักรองลงมาจากตัวชี้วัดหลักที่
ธุรกิจพึงปฏิบัติ 

ค านยิามศพัท ์
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หมวดที่ 2 
กำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ 



 
 

7 
 

• เกณฑก์ารประเมนิ 
คณะกรรมการก ากับมาตรฐานธรรมาภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาก าหนดเกณฑ์การตรวจประเมิน

มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจตามเกณฑ์การประเมินที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็น
กรอบในการตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ จะแบ่งออกเป็น 6 หลัก ซึ่งแต่ละหลักจะมีเกณฑ์ชี้วัด
และประเมินผลการปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นใช้เครื่องมือชี้วัดที่ เป็นรูปธรรมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมา ณ  
โดยแต่ละหลักแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง 

ตัวชี้วัดหลัก เป็นข้อก าหนดส าคัญตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจของแต่ละหลักที่ธุรกิจต้องปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามที่คณะกรรมการก ากับมาตรฐานธรรมาภิบาลก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามนั้นให้ถือว่าธุรกิจ  
ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ตัวชี้วัดรอง เป็นข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลธุรกิจที่มีน้ าหนักรองลงมาจากตัวชี้วัดหลัก 
ที่ธุรกิจพึงปฏิบัติ เพ่ือสะท้อนถึงความมีธรรมาภิบาลของธุรกิจในแต่ละหลักว่ามีมากน้อยเพียงใด 

 

• คุณสมบตัขิองธรุกจิทีข่อรบัรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธรุกจิ 
1. จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน และ 

บริษัทจ ากัด ที่ด าเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
2. ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2563 ข้อ 14 ตลอดระยะเวลาอายุหนังสือรับรอง ธุรกิจที่ได้รับ
หนังสือรับรองมีหน้าที่ต้องรักษามาตรฐานธรรมาภิบาลตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจตลอดระยะเวลา 
ที่ประกอบธุรกิจ เว้นแต่พ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4. ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย 
 

• สิทธิประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั 
1. ได ้ร ับหนังส ือร ับรองมาตรฐานธรรมาภ ิบาลธุรก ิจ พร้อมเครื ่องหมายรับรองมาตรฐาน  

ธรรมาภิบาลธุรกิจตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนด (หนังสือรับรองมีก าหนดอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก
หนังสือรับรอง) โดยมีสิทธิน าเครื่องหมายรับรองไปแสดงร่วมกับเครื่องหมายการค้าของธุรกิจ หรือแสดงบน
เครื่องเขียน เอกสาร หรือสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ ตลอดอายุหนังสือรับรอง 

2. ได้ รับการหมายเหตุ ข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจในหน้าหนั งสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3. ได้รับการเผยแพร่ชื่อและสถานที่ตั้งของธุรกิจให้สาธารณชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
และวารสารต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4. ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เช่น อบรม 
สัมมนา เข้าร่วมงานต่างๆ รับข่าวสาร และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นสมควร 
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• ขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อการรับรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
 

 
  

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขัน้ตอนการปฏบิตัเิพือ่การรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 

ธรุกิจกรอกข้อมลูการสมคัรทางออนไลน ์
พร้อมสง่เอกสารประกอบการสมัคร 
(แบบ ธธ.1) 

เจ้าหนา้ที่ตรวจสอบคุณสมบัตแิละความถกูตอ้ง
ครบถว้นของเอกสารประกอบการสมัคร  

ผูต้รวจประเมนิเขา้ตรวจประเมินตาม
เกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกิจ  
 

เสนอผลการตรวจประเมนิตาม 
เกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกิจ 
ต่อคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 
ธรรมาภบิาล เพือ่พจิารณาตดัสนิ  
(ค าตดัสนิของคณะกรรมการถือเปน็ทีส่ดุ) ธรุกิจทีผ่า่นการรับรองตาม 

เกณฑม์าตรฐานธรรมาภบิาลธรุกิจ  
จะไดร้บัหนังสอืรับรอง และ
เครื่องหมายรบัรองมาตรฐาน 
ธรรมาภบิาลธรุกจิ 

จดักจิกรรมเชิดชเูกยีรติ 
แกธ่รุกิจทีผ่า่นการรับรอง 
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  หน้าที่ของธุรกิจที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจและเครื่องหมายรับรอง 
    มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

  

1. จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองตามแบบ ธธ.2 (ปรากฏในหมวดที่ 5) ทุกรอบปีนับแต่วันที่
ได้รับการรับรอง และแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 3 เดือน นับแต่วันครบรอบดังกล่าว 

2. ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจประเมินทุกครั้งที่รับการตรวจประเมิน และยินยอมให้หน่วยงานอ่ืน 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นชอบเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมิน รวมทั้งส่งมอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจแก่ผู้ตรวจประเมินและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

3. ไม่น าหนังสือรับรองหรือเครื่องหมายรับรองไปใช้ในทางที่ท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า หรือน าไปใช้อ้างอิงต่อบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 
หรือน าไปใช้ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

4. กรณีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีเหตุอันควรสงสัย และได้แจ้งให้ธุรกิจทราบถึงประเด็นเกี่ยวกับการ
ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ธุรกิจจะต้องด าเนินการชี้แจงและแจ้งผลการ
ด าเนินการกรณีดังกล่าว ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5. กรณีที่หนังสือรับรองช ารุด หรือสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อธุรกิจ ให้ธุรกิจขอใบแทนหนังสือ
รับรองตามแบบ ธธ.3 (ปรากฏในหมวดที่ 5) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่หนังสือ
รับรองช ารุด หรือสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนชื่อธุรกิจ 

6. ธุรกิจที่ประสงค์จะขอให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายกเลิกการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
หรือเลิกประกอบธุรกิจ ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ธุรกิจ 
มีความประสงค์จะยกเลิกการรับรองหรือเลิกประกอบธุรกิจ แล้วแต่กรณี  

7. ในกรณีที่ธุรกิจถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง ธุรกิจจะต้องส่งคืนหนังสือรับรองให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ภายใน 15 วัน นับแต่วันที ่ทราบค าสั ่งเพิกถอนหนังสือรับรอง และต้องยุติการใช้หนังสือรับรอง 
พร้อมเครื่องหมายรับรองที่มีการอ้างอิงถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจโดยทันที 

 

• กรณกีรมพฒันาธรุกจิการค้าอาจมคี าสัง่เพกิถอนหนงัสอืรับรอง 
1. เป็นนิติบุคคลล้มละลาย 
2. เป็นนิติบุคคลที่ถูกสั่งพักใบอนุญาตประกอบธุรกิจชั่วคราว หรือสั่งระงับการประกอบธุรกิจชั่วคราว 

หรือถูกเปรียบเทียบ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามท่ีมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้ 
3. ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พ.ศ. 2563 ข้อ 14 
4. ธุรกิจมีระดับมาตรฐานธรรมาภิบาลต่ ากว่าเกณฑ์การรับรอง 
5. กรณีอ่ืนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหายต่อการรับรองมาตรฐาน 

ธรรมาภิบาลธุรกิจ 
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หมวดที ่3 
รายละเอยีดเกณฑม์าตรฐานธรรมาภิบาลธรุกิจ 

และเกณฑก์ารประเมนิตามตวัชีว้ดัหลักและตัวชีว้ดัรอง 
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• หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้เปน็กรอบในการตรวจประเมนิมาตรฐานธรรมาภบิาลธุรกจิ 

หลักเกณฑ์ท่ีใช้เป็นกรอบในการตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ แบ่งออกเป็น 6 หลัก ดังนี้ 
 

หลักเกณฑ ์ เกณฑ์การตรวจประเมนิ หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

1. หลักนติธิรรม การบริหารงานของธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ด้วยความถูกต้อง มีกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน และค านึงถึง
สิทธิเสรีภาพของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่างๆ 

ตวัชีว้ดัหลัก (การถือปฏบิัตทิีเ่ครง่ครดัตามกฎหมายและข้อบังคบัตา่งๆ) 

1) ธุรกิจมีการยื่นงบการเงิน
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ธุรกิจมีการยื่นงบการเงินต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนด (ตรวจสอบย้อนหลัง  
3 ปี) 
 

 ผลการตรวจสอบจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า  

 

2) ธุรกิจมีการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด 

- ธุรกิจมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้นิติบุคคลภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด (ตรวจสอบย้อนหลัง 
3 ปี) 
 

 หลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) 
ย้อนหลัง 3 ปี 

- ธุรกิจไมม่ีประวัติท าผิดเกี่ยวกับคดี
ภาษอีากรที่มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
(ตรวจสอบย้อนหลัง 3 ปี) 

 ผลการตรวจสอบจากส านักงานศาล
ยุติธรรม 

3) ธุรกิจมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมและกองทุน
เงินทดแทน 

- ธุรกิจมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคมและกองทุนเงิน
ทดแทน : ธุรกิจส่งเงินเข้ากองทุน
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ตรวจสอบ
ย้อนหลัง 1 ปี) 
 

 ใบเสร็จรับเงินกองทุนประกันสังคม/
ใบเสร็จรับเงินกองทุนเงินทดแทน  

 

4) ธุรกิจมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานถูกต้อง
และครบถ้วน 

- ธุรกิจมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6)  
พ.ศ. 2560 โดยพิจารณาข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงาน 
 

 ข้อบังคับการท างานตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงาน ซ่ึงลงนามโดย
นายจ้างหรือผู้กระท าแทน 
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   ข้อบังคับการท างานตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งถูกติดประกาศ/
เผยแพร่ไว้ในสถานประกอบการ 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 8 การเลิก
จ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ, 
การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน, 
เกษียณอายุ, การเลิกจ้าง, ค่าชดเชย, 
ค่าชดเชยพิเศษ 

- ธุรกิจที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนข้ึนไป 
มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 
2550 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 มาตรา 33, 34, 35 

 ใบเอกสารการรายงานผลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ 
(ปีล่าสุด) (ระบุมาตราที่ปฏิบัติ 
มาตรา 33, 34, 35 พร้อมเอกสาร) 

5) ธุรกิจมีการปฏิบัติตาม
กฎหมายเฉพาะในแต่ละ
ประเภทธุรกิจ 
 
 

- ธุรกิจมีการขออนุญาตและ 
จดทะเบียนต่างๆ ถูกต้องครบถ้วน 
ตามกฎหมายลักษณะธุรกิจ และก ากับ
ดูแลให้มีการต่ออายุก่อนวันหมดอายุ 
 

 หลักฐานการจดทะเบียนและ
ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4)/ ใบอนุญาต
ผลิตอาหารที่ไม่หมดอายุ เป็นต้น 

    * ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการผลิต 
พิจารณาจากทะเบียนกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและงานที่ธุรกิจต้องส่ง 
ในเวลาที่ก าหนด 

* ธุรกิจการเกษตร พิจารณาจาก
ใบอนุญาตเฉพาะ เช่น กฎหมาย
รับรองพันธุ์พืช และอ่ืนๆ 

* ธุรกิจบริการ พิจารณาจาก
ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรม/สปา/
ทัวร์/ก่อสร้าง/การแพทย์/ขนส่ง 
และอ่ืนๆ เป็นต้น 

* ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือซื้อมา 
ขายไป พิจารณาจากกฎหมาย
กระทรวงพาณิชย์ 
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6) ธุรกิจไม่กระท าผิด
กฎหมายหรืออยู่ในระหว่าง
การถูกด าเนินคดี 

- ธุรกิจไม่เคยถูกตัดสินว่ามีความผิด 
ในคดีท่ีส่งผลกระทบต่อสาธารณชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อย
น้ าเสีย กลิ่น เสียง ควัน ฝุ่นละออง 
ในอากาศ ฯลฯ (ภายใน 3 ปี)  

 ผลการตรวจสอบจากส านักงาน 
ศาลยุติธรรม (ผลการตรวจสอบ 
ภายใน 3 ปี)  

 ผลการตรวจสอบจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม (ผลการตรวจสอบ 
ภายใน 3 ปี)  

 ผลการตรวจสอบจากกรมควบคุม
มลพิษ (ผลการตรวจสอบ ภายใน  
3 ปี) 

7) ธุรกิจมีมาตรการควบคุม
เกี่ยวกับการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชัน 
หรือประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ และต่อต้านการ
ให้สินบนเพื่อผลประโยชน์
ทางธุรกิจ 

- มีมาตรการควบคุมการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าที่ และต่อต้าน 
การให้สินบน เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
- ผู้บริหารตระหนักและรับรู้ถึง
ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจให้
เป็นไปตามกฎหมายป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต  
โดยพิจารณาตาม 
หลักการที่ 1 การป้องกันการให้สินบน
ต้องเป็นนโยบายส าคัญจากระดับ
บริหารสูงสุด 
หลักการที่ 3 มาตรการที่เกี่ยวกับกรณี
มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นการให้สินบน
ต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจน 
หลักการที่ 4 นิติบุคคลต้องน า
มาตรการป้องกันการให้สินบน        
ไปปรับใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ  
กับนิติบุคคล 
หลักการที่ 5 นิติบุคคลต้องมีระบบ
บัญชีที่ด ี
หลักการที่ 6 นิติบุคคลต้องมี        
แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการให้
สินบน 

 การมีถ้อยแถลงหรือแถลงการณ์ที่มี
เนื้อหาบ่งบอกหรือมีการสื่อสารที่
ชัดเจนถึงเจตนารมณ์  

 การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพ่ือ
การจัดท าหรือการปรับใช้มาตรการ  

 มีการกระท าหรือพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดี เช่น ไม่เคยรับสินบน/
ไม่ให้สินบน หรือชื่นชมพนักงานที่
ปฏิเสธการให้สินบน/รับสินบน 

 การสนับสนุนด าเนินงานที่ส าคัญ 
และการด าเนินการอย่างจริงจังกับ
ผู้ฝ่าฝืนมาตรการ  

 มีก าหนดกรอบงบประมาณของค่า
อ านวยความสะดวก ของขวัญ      
ค่ารับรองการบริหารฯ ฯลฯ ที่เบิกได้ 

 ธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดี 
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ตัวชี้วัดรอง 
1) ธุรกิจมีการเผยแพร่ 
ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
ธุรกิจอย่างสม่ าเสมอ 

- ธุรกิจควรมีการเผยแพร่ข้อกฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจให้ผู้เกี่ยวข้อง  
(คู่ค้า/พนักงาน/ลูกค้า) 

 สื่อสิ่งพิมพ์ที่ใช้เผยแพร่ หรือช่องทาง
ที่เผยแพร่ เช่น เว็บไซต์ของธุรกิจ 

2) ธุรกิจมีมาตรการป้องกัน
ไม่ให้มีการท าสิ่งผิด
กฎหมายในทุกหน่วยงาน 

- ธุรกิจควรมีข้อก าหนดไม่ให้มีการ
กระท าผิดกฎหมายภายในองค์กร 

 แผนงาน หรือมาตรการป้องกันการ
กระท าผิด หรือคู่มือพนักงาน หรือ
ประกาศ หรือข้อก าหนด 

- ธุรกิจต้องไม่ใช้ หรือมิให้พนักงานของ
ตนเองน าสิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เป็นของเทียม (Copy) 
หรือละเมิดลิขสิทธิ์ การเปิดสื่อบันเทิง
ต่างๆ ในการท าธุรกิจ เช่น ภาพยนตร์ 
หรือเพลง ที่มาจากการละเมิดลิขสิทธิ์ 
เป็นต้น 

 หลักฐานการถูกตรวจสอบ หรือ
รับรองจากบริษัท ตรวจสอบการ
ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือนโยบายของ
บริษัทหรือผู้บริหารเรื่องการไม่
ละเมิดลิขสิทธิ์ 

3) ธุรกิจมีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับค่าตอบแทน 
แก่พนักงานอย่างชัดเจน 

- ธุรกิจมีเกณฑ์การพิจารณา
ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรม 
สอดคล้องกับผลประเมินการ
ปฏิบัติงานและผลประกอบการ 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 3 
หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและ
การท างานในวันหยุด 

4) ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 
โลจิสติกส์หรือมีพาหนะใน
การขนส่งประจ าของตนเอง 
มีการก าหนดกฎระเบียบ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
จราจร 

- ธุรกิจมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการบรรทุก
สินค้าตามระเบียบการใช้เส้นทางบน
ท้องถนน 

 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการบรรทุกสินค้า
ตามระเบียบการใช้เส้นทาง         
บนท้องถนน 

5) พนักงานมีการปฏิบัติ 
ตามกฎระเบียบต่างๆ ของ
องค์กร 

- ธุรกิจมีการประกาศกฎระเบียบต่างๆ 
ให้ทุกคนรับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน 

 คู่มือพนักงาน/อบรม/ปฐมนิเทศ/ 
ติดประกาศ หรือเผยแพร่ผ่าน 
intranet 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 6 วินัย
และโทษทางวินัย 

 มีการลงโทษโดยการตัดค่าจ้างหรือไม่ 
6) ธุรกิจไม่มีข้อพิพาท
เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน 

- ระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาธุรกิจไม่มี 
“ข้อพิพาทเกี่ยวกับปัญหาแรงงาน”  
ซึ่งมีค าวินิจฉัยเป็นที่สิ้นสุดแล้วว่าเป็น
ความผิดของนายจ้าง 

 ผลการตรวจสอบพิพาทปัญหา
แรงงานจากกระทรวงแรงงาน 
ภายในระยะเวลา 3 ปี 
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2. หลักคุณธรรม การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคนยึดมั่นความถูกต้องดีงาม และต้องมีจิตส านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ หมายถึง การประยุกต์หลักจริยธรรม 
มาตรฐานทางศีลธรรม คุณธรรมที่ใช้กับธุรกิจ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาด้านจรรยาบรรณธุรกิจข้ึนกับกิจการ 

ตัวชี้วัดหลัก (การส่งเสริมคุณธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ) 

1) ธุรกิจก าหนดนโยบาย 
หรือจรรยาบรรณธุรกิจที่ใช้
ด าเนินงานไว้ชัดเจน 

- ธุรกิจมีการก าหนดนโยบายหรือ
จรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ชัดเจน 

 ประกาศ/ค าสั่ง/มาตรการต่างๆ  
ที่แสดงถึงการน าหลักคุณธรรมมาใช้
ในการด าเนินธุรกิจ 

2) ธุรกิจมีแผนงานและการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ของพนักงานที่เป็นรูปธรรม 

- ธุรกิจมีการส่งเสริมคุณธรรมของ
พนักงานผ่านกิจกรรมต่างๆ ของ
องค์กร  

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมพนักงาน  
 

3) ธุรกิจมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือจูงใจและยกย่อง ชมเชย 
ให้รางวัลแก่พนักงานที่แสดง
พฤติกรรมด้านความมี
คุณธรรม 

- ธุรกิจส่งเสริมให้มีการเผยแพร่  
ยกย่อง คุณความดีของพนักงาน 
ที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

 มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศ 
หรือเอกสารชมเชยพนักงาน 

4) ธุรกิจมีการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพของพนักงาน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่าย 

- ธุรกิจค านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของ
พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
และไม่มีการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของพนักงาน 

 ข้อก าหนดการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพพนักงาน หรือแบบฟอร์ม
หรือตัวอย่างสัญญาจ้าง/ประกาศ/
ค าสั่ง/กฎระเบียบด้านพนักงาน 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 7      
การร้องทุกข์ การยื่นค าร้องทุกข์  
และการพิจารณาการร้องทุกข์ 

 
5) ธุรกิจมีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสวัสดิการแก่
พนักงานอย่างชัดเจน 

- ธุรกิจมีเกณฑ์การจัดสวัสดิการให้แก่
พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม 
สอดคล้องกับฐานะของกิจการ 

 บันทึกการประชุมหรือหลักฐาน 
ที่แสดงถึงนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับสวัสดิการแก่พนักงานอย่าง
ชัดเจน 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 5 วันลา
และหลักเกณฑ์การลา (ลากิจ 3 วัน 
โดยการจ่ายค่าจ้าง/ลาคลอด 98 วัน) 

 
- ธุรกิจมีการจัดตั้งกองทุนส ารอง   
เลี้ยงชีพให้กับพนักงานทุกระดับหรือ
ส่งเสริมการออมให้พนักงานทุกระดับ 

 การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน 
เพ่ือเล็งเห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการออม 
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6) ธุรกิจมวีิธีการปฏิบัติกับ
พนักงานภายใต้สถานการณ์
ที่ไม่เป็นปกติอย่างเป็นธรรม
และไม่ขัดต่อกฎหมาย 

- การจ่ายค่าตอบแทนหรือมาตรการ
อ่ืนๆ ภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่เป็นปกติ
ในการด าเนินธุรกิจแก่พนักงาน เพ่ือ
บรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน 
 

 กรณีรัฐสั่งหยุด หรือเหตุสุดวิสัย หรือ
กรณีรายได้ธุรกิจตกต่ าต้องหยุด
กิจการชั่วคราว 

 

ตัวชี้วัดรอง 
1) ธุรกิจมีแนวปฏิบัติในการ
จัดการกับข้อร้องเรียนจาก
ลูกค้า/คู่ค้าอย่างเป็นธรรม  

- ธุรกิจมีการด าเนินงานด้วยความ
จริงใจต่อลูกค้า/คู่ค้าให้ค าแนะน า 
อย่างครบถ้วน และพร้อมให้ความ
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา/จัดการ 
ข้อร้องเรียนโดยไม่ชักช้าในกรณีท่ีได้รับ
การร้องขอ 

 คู่มือแนวทางปฏิบัติในการจัดการ 
ข้อร้องเรียนของลูกค้า/คู่ค้า 

 ผลจากการประเมินความพึงพอใจ
ของลูกค้า/คู่ค้า ถูกน ามาปรับปรุง
การด าเนินงาน 

2) ผู้บริหารสูงสุดประกาศ
แนวปฏิบัติด้านคุณธรรม  
ต่อพนักงาน  

- ผู้บริหารสูงสุดเป็นผู้ก าหนด 
แนวปฏิบัติด้านคุณธรรมต่อพนักงาน 
และมีการสื่อสารให้พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจได้รับทราบ
และเข้าใจอย่างชัดเจน 

 นโยบาย/ประกาศ/ค าสั่ง/
กฎระเบียบด้านพนักงาน 

 วิธีการสื่อสารให้พนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจได้รับ
ทราบและเข้าใจอย่างชัดเจน 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 1       
วันท างาน เวลาท างานปกติ เวลาพัก 
และชั่วโมงการท างาน/สัปดาห์ 

 ข้อบังคับการท างานหมวด 2 วันหยุด
และหลักเกณฑ์การหยุด 

 การจ่ายค่าตอบแทนในการไม่ใช้สิทธิ์
ลาพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างลาออก 
มีความเป็นธรรมหรือไม่ 

 
3) ธุรกิจมีการก าหนด
นโยบายและแนวปฏิบัติ 
แก่คู่ค้าอย่างมีคุณธรรม 

- ธุรกิจมีการก าหนดกฎเกณฑ์กับคู่ค้า
อย่างเป็นธรรม 

 หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติต่อคู่ค้าที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4) ธุรกิจปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม กรณีการให้ค้ าประกัน
การเข้าท างานของพนักงาน 

- ธุรกิจก าหนดต าแหน่งงานที่จะต้องมี
การค้ าประกันชัดเจนและหลักประกัน
อย่างเป็นธรรม 

 สัญญาค้ าประกันการท างาน 
 วิธีการเก็บรักษาหลักประกันการ

ท างานหากเป็นทรัพย์หรือเงิน 
 การคืนหลักประกันเมื่อพ้นจากการ

เป็นพนักงาน 
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3. หลักความโปรง่ใส กระบวนการท างานของบุคลากรและผู้บริหารมีกฎเกณฑ์ต่างๆ มีการเปิดเผยตรงไปตรงมา  
สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และในการด าเนินงานต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและเชื่อถือได้ให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

ตวัชี้วัดหลัก (การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ) 

1) ธุรกิจก าหนดนโยบาย 
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับแผนงานเป้าหมาย
ของธุรกิจอย่างชัดเจน 
ให้พนักงานรับทราบ 

- ธุรกิจมีการก าหนดนโยบายที่เป็น 
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนงาน
เป้าหมายของธุรกิจอย่างชัดเจน 
- ธุรกิจมีการประกาศเกี่ยวกับแผนงาน
เป้าหมายธุรกิจให้พนักงานรับทราบ
อย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 

 แผนงานประจ าปี/รายงาน 
การประชุมแผนงาน 

 วิธีการสื่อสารให้พนักงานรับทราบ
อย่างสม่ าเสมอและเป็นปัจจุบัน 

2) ธุรกิจมีการสื่อสาร 
เปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ให้แกผู่้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายให้สามารถ
ตรวจสอบผ่านช่องทางที่
เป็นที่ยอมรับอย่างสม่ าเสมอ 

- ธุรกิจมีการสื่อสารเปิดเผยข้อมูล 
ที่จ าเป็นและสร้างความเข้าใจ 
ในการท างานให้แก่พนักงานทุกคน
อย่างสม่ าเสมอ 
- ธุรกิจมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อย่างชัดเจน 

 กฎระเบียบในการเปิดเผยข้อมูลต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 Intranet/เว็บไซต์/สื่อประชาสัมพันธ์
ของธุรกิจ 

3) ธุรกิจมีระบบการ
รับประกันสินค้า/บริการ 
และปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อตกลงที่มีต่อลูกค้า 
 
 
 
 
 

- สินค้าและบริการมีระบบ 
การรับประกันให้แก่ลูกค้า 
- ธุรกิจมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตามคุณลักษณะ เงื่อนไข
ข้อตกลงของสินค้าและบริการ 
วิธีการใช้และการบ ารุงรักษา  
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
เงื่อนไขการรับประกันสินค้าและบริการ  
เป็นต้น 

 Price List และเงื่อนไข 
 Specification ของสินค้าและบริการ 
 คู่มือการใช้สินค้าและบริการ/

ค าแนะน า 
 นโยบาย/เงื่อนไข/การรับประกัน

สินค้าหรือบริการ 
 ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และการ

จัดการข้อร้องเรียนอย่างโปร่งใส
ชัดเจน 

4) ธุรกิจมีการปฏิบัติ 
อย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้า 

- ธุรกิจปฏิบัติตามรายละเอียด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่ค้า 
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
- เก็บรักษาความลับทางการค้าและ
ทรัพย์สินทางปัญญาของคู่ค้า 
ที่เก่ียวข้อง 
- ด าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและ
ซื่อสัตย์สุจริตกับคู่ค้าที่เกี่ยวข้อง 

 มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
และมีคุณธรรมต่อคู่ค้า เช่น เงื่อนไข/
สัญญาทางธุรกิจ การวางบิลช าระเงิน 
การตรวจรับ การส่งคืนสินค้า 

 มีการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
ความไม่เป็นธรรมกับคู่ค้า และมีการ
เปิดเผยสถิติการจัดการข้อร้องเรียน 
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5) ธุรกิจมีการบริหารงาน
ด้วยความเป็นธรรม  
เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ 

- ธุรกิจมีการบริหารงานด้วยความเป็น
ธรรม เสมอภาคทั่วทั้งองค์กร และไม่มี
การเลือกปฏิบัติต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

 นโยบายของธุรกิจ 
 จรรยาบรรณธุรกิจ 

6) ธุรกิจมีระบบการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบ 
การท างานจากหน่วยงาน
ภายนอกธุรกิจ 

- ธุรกิจมีการจัดระบบการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการท างาน  
ซึ่งถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานควบคุม หรือหน่วยงาน
ตรวจสอบตามกฎระเบียบ  

 รายงานผลการตรวจสอบ/ 
ผลการแก้ไขจากการตรวจสอบ 

 รายชื่อบุคคลที่ท าหน้าทีก่ ากับดูแล 

ตัวชี้วัดรอง 

1) ธุรกิจมีการสื่อสารให้
พนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านความโปร่งใส
ของธุรกิจ 

- ธุรกิจมีแผนการฝึกอบรมให้ความรู้ 
กับพนักงานเรื่องมาตรฐานด้านความ
โปร่งใสของธุรกิจ 
- ธุรกิจมีแผนการให้ความรู้กับพนักงาน 
เรื่องสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายต่างๆ 
เช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายประกันสังคม 

 แผนการอบรมความรู้ 
 ช่องทางการสื่อสารต่างๆ  

 

2) ธุรกิจไม่มีการปกปิด 
บิดเบือน ข้อมูล 
การปฏิบัติงาน 

- ธุรกิจต้องไม่มีการปกปิด บิดเบือน 
ข้อมูลการปฏิบัติงาน 

 จรรยาบรรณธุรกิจ 
 ข้อมูลที่สื่อสารผ่านช่องทางการ    
     สื่อสารต่างๆ และรูปแบบ วิธีการ   
     สื่อสารแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

3) ธุรกิจก าหนดให้มี
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
งานตรวจสอบการ
ด าเนินงานภายในอย่าง
สม่ าเสมอ และมีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

- ธุรกิจมีการจัดระบบการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบการท างาน 
โดยหน่วยงานตรวจสอบตนเอง หรือ
จัดตั้งหน่วยงานภายในท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในธุรกิจ หรือจัด
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากธุรกิจ 
- หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายในของธุรกิจ มีความเป็น
อิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 

 โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของ
หน่วยงานภายใน 

 แผนงานและกระบวนการตรวจสอบ    
     ภายใน   

4) ธุรกิจมีระบบการ
ประเมินผลการท างานที่
ชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส 

- ระบบการประเมนิผลการท างานที่
ชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส 

 หลักฐานและวิธีการประเมินผลการ   
     ปฏิบัติงาน 
 

5) ผู้บริหารและพนักงาน
สามารถสื่อสารกันได้ 
สองทาง 

- ผู้บริหารและพนักงานสามารถสื่อสาร
กันได้สองทางในสายการบังคับบัญชา
เดียวกัน 

 วิธีการสื่อสารผ่านช่องทางการ   
     สื่อสารต่างๆ 
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4. หลักการมสีว่นรว่ม การบริหารงานที่เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรับรู้ การวางแผนการปฏิบัติงาน  
การประเมินผลงาน การเสนอความเห็นในการตัดสินปัญหา ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีพลังในการท างาน
ร่วมกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจ และการเปิดรับฟังความคิดเห็น ค าแนะน า เพ่ือที่จะก าหนดแนวทางการปรับปรุง/แก้ไขให้เหมาะสมต่อไป 

ตัวชี้วัดหลัก (การใส่ใจให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ) 

1) ธุรกิจมีการก าหนด 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาส
เสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์
ต่อกระบวนการตัดสินใจ
ร่วมกัน ซึ่งจะมีผลกระทบ
ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผ่านช่องทางต่างๆ ของ
ธุรกิจ 
 

- ธุรกิจก าหนดแนวปฏิบัติให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วม ในการเสนอแนะ 
แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ  
ของธุรกิจ 

 แนวปฏิบัติ/รายงานการประชุม 

2) ธุรกิจมีการรวบรวม
ปัญหา/ข้อคิดเห็นที่ได้จาก
ลูกค้า เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
ให้สามารถตอบสนองได้ 
ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า 

- ธุรกิจมีช่องทางและวิธีการรวบรวม
ปัญหา/ข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้า  
เพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
การท างานให้สามารถตอบสนองได้ตรง
ตามความต้องการของลูกค้า 

 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นจาก
ลูกค้า 

 แบบประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้า 

 แนวทาง/แผนการปรับปรุงแก้ไข 
การท างานให้สามารถตอบสนองได้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

 
3) ธุรกิจมีเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและชี้แจง 
ถึงข้อดีและข้อควรแก้ไข 
จากการประเมินผล 
การปฏิบัติงานให้กับ
พนักงานได้รับทราบ 
 
 

- ธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับ
ทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
เพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 

 มีแบบประเมิน 360 องศา หรือ  
2 ทาง (2 ways) 

 ข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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4) พนักงานมีส่วนร่วม 
ในการรับรู้สถานการณ์และ
ปัญหาของธุรกิจ 

- ธุรกิจมีการสื่อสารข้อมูลภายใน
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
พนักงานสามารถรับรู้สถานการณ์และ
ปัญหาของธุรกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การท างานและการให้บริการ 
 

 บันทึกการประชุม/บอร์ดติดประกาศ
เพ่ือรับทราบหรือช่องทางการสื่อสาร
ข้อมูลอ่ืนๆ  

5) พนักงานมีส่วนร่วม 
ในการเสนอข้อคิดเห็น/
แลกเปลี่ยนความรู้  
เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพ 
 

- ธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมเสนอข้อคิดเห็น/แลกเปลี่ยน
ความรู้ เพื่อพัฒนากระบวนการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

 มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ 
มีการน าไปปรับปรุง/มีการพัฒนา  

 ตัวอย่างข้อคิดเห็นของพนักงาน 

ตัวชี้วัดรอง 
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มีส่วนร่วมน าเสนอความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ  
เพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง 
การด าเนินงาน 

- ธุรกิจมีกระบวนการพิจารณา
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ปรับปรุง 
การด าเนินงาน และก าหนด
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ 
อย่างชัดเจน 
 

 ขั้นตอนปฏิบัติในการน าข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานหรือการด าเนินธุรกิจ 
 

2) ธุรกิจมีการติดตาม 
ผลการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินงานจากการรับฟ้ง 
ความคิดเหน็ของพนักงาน 

- ธุรกิจสื่อสารให้พนักงานไดร้ับทราบ 
ตระหนักถึงการปฏิบัติงาน และการมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนา 
ผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
- ธุรกิจก าหนดให้มีการน าเอา
ข้อคิดเห็น/การแลกเปลี่ยนความรู้ของ
พนักงาน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

 รายงานสรุปผลการติดตามการ
ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานจาก
การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 

 

3) พนักงานในแต่ละ
หน่วยงานมีส่วนร่วม
น าเสนอความคิดในการ
จัดท าแผนงาน 

- ธุรกิจมีการเปิดโอกาสให้พนักงาน 
วางแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 

 ช่องทางการรับข้อเสนอแนะ 
จากพนักงาน 

 ตัวอย่างแผนงานที่ได้จากข้อคิดเห็น
ของพนักงาน 
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5. หลักความรบัผดิชอบ การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรและผู้บริหารใส่ใจต่อปัญหาและมีความรับผิดชอบ 
ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อพนักงาน และต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งสามารถชี้แจงและให้เหตุผล 
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ 

ตัวชี้วัดหลัก (ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และความรับผิดชอบต่อสังคม) 

1) ธุรกิจก าหนดนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและสื่อสาร
นโยบายต่อพนักงาน 
 

- ธุรกิจก าหนดนโยบายด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมการไม่ใช้วัตถุ
ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 
- ธุรกิจมีการสื่อสารนโยบายให้
พนักงานภายในธุรกิจทราบและเข้าใจ 
- ธุรกิจจัดท าแผนด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีมีเป้าหมายชัดเจน และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 
 

 แผนนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
 ช่องทางสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อม 

2) ธุรกิจมีระบบตรวจสอบ
ด้านผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมจาก 
การด าเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกธุรกิจ 

- ธุรกิจก าหนดผู้รับผิดชอบ 
ด้านการตรวจสอบสภาพแวดล้อม 
ไว้ในโครงสร้างองค์กร 
- ธุรกิจมีการตรวจสอบผลกระทบ 
ด้านการรักษาสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกธุรกิจอย่างเป็นระบบและ
สม่ าเสมอ เช่น การจัดการบ่อบ าบัด 
น้ าเสีย การคัดแยกขยะ ฯลฯ 

 ผังโครงสร้างองค์กร/ผู้รับผิดชอบ/
แผนการปฏิบัติ 

 แผนงานตรวจสอบผลกระทบ 
ด้านสภาพแวดล้อม 

* ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการผลิต 
พิจารณาจากใบรับรองมาตรฐาน 
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

* ธุรกิจการเกษตร พิจารณา
ผลกระทบจากการใช้/การเก็บรักษา
สารเคมีทางการเกษตรอย่าง
ปลอดภัย และการด าเนินงาน 
ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 

* ธุรกิจบริการ พิจารณา
องค์ประกอบเหล่านี้ หรืออ่ืนๆ 
แล้วแต่ประเภทธุรกิจ เช่น  
- โรงแรมดูเรื่องของการปล่อย 
น้ าเสีย ควันจากการประกอบ
อาหาร เสียงรบกวนจากการจัด
งานเลี้ยงต่างๆ ภายในโรงแรม  
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  - ธุรกิจก่อสร้าง ดูเรื่องของฝุ่น 
ควัน จากการก่อสร้าง การก าจัด
เศษเหลือจากการก่อสร้าง  
การคืนสภาพแวดล้อมหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ ผลกระทบ
จากอุบัติเหตุที่เกิดจากการ
ก่อสร้างที่ส่งผลต่อความ
ปลอดภัยของสาธารณชน 
- ธุรกิจอู่ซ่อมรถ ศูนย์บริการ
รถยนต์ ดูเรื่องของการปล่อย
ของเสีย เช่น น้ ามันเครื่อง  
ขยะจากอะไหล่ ขยะพิษ  
เสียงจากการท างาน เป็นต้น 

* ธุรกิจพาณิชยกรรมหรือซื้อมาขาย
ไป พิจารณาเรื่องสุขอนามัยภายใน
สถานประกอบการ/โกดังเก็บสินค้า 

 
3) ธุรกิจมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง 

- ธุรกิจจัดท าหรือเข้าร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงตามโอกาสในรูปแบบ 
ที่เหมาะสม  
 

 โครงการ/กิจกรรมร่วมกับ
ชุมชน/CSR Report 

 

4) ธุรกิจมีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยมีการ
น าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้
เกิดการกลมกลืน และสมดุล 

- ธุรกิจให้ความส าคัญแก่คนในท้องถิ่น
ที่จะเข้ามาร่วมงานและธุรกิจเลือกที่จะ
ใช้หรืออุดหนุนทรัพยากรเพ่ือประโยชน์
แก่ท้องถิ่นก่อนพ้ืนที่อ่ืนๆ โดยมีการน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการ
กลมกลืน และสมดุล 
  

 แนวทางการคัดเลือกพนักงานจาก
คนในท้องถิ่น 

 การใช้วัตถุดิบ การอุดหนุน
ผู้ประกอบการ หรือชุมชนท้องถิ่น 
เป็นอันดับต้น 

 

5) ธุรกิจมีระบบงานบริการ
และบริการหลังการขายที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ธุรกิจมีหน่วยงานหรือผู้ดูแลและ
รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยตรง ซึ่งสามารถ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วน 
ถูกต้อง ชัดเจน 
 

 กระบวนการขาย/กระบวนการ
ให้บริการที่ท าให้ลูกค้าสะดวกยิ่งขึ้น 
ดีกว่าเดิม เป็นต้น 
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 - ธุรกิจมีระบบและช่องทางการรับ 
ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ การขอรับ
บริการหลังการขาย หลังการให้บริการ 
และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของ
ผู้ใช้สินค้าและผู้รับบริการ 
- ธุรกิจมีการด าเนินการแก้ไข  
และชี้แจงแก่ผู้ร้องเรียนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ และทนัท่วงที 
- ธุรกิจมีกระบวนการเสาะหา
ข้อเท็จจริงจากข้อร้องเรียนและ
กระบวนการปรับปรุงการผลิตและ 
การให้บริการไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนซ้ า
ในกรณีเดียวกันนี้อีก 
- ธุรกิจมีการอบรม สร้างจิตส านึกแก่
พนักงานให้ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกราย 
ด้วยความสุภาพ ซื่อสัตย์ และจริงใจ 
- ธุรกิจมีวิธีด าเนินการเพื่อรักษาข้อมูล
ความลับของลูกค้า 
 
 

 ศูนย์บริการ/call center/เว็บไซต์/
วิธีการรับข้อร้องเรียน/รับคืนสินค้า
จากผู้ใช้สินค้าและผู้รับบริการ/
กระบวนการตอบสนองหรือแก้ไข
ปัญหาข้อร้องเรียน 

 เอกสารการร้องเรียน การเสนอแนะ 
การขอรับบริการหลังการขายสินค้า/
บริการ และผลการแก้ไข รวมถึงการ
แสดงสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

 

6) ธุรกิจมีการแบ่งแยก
อ านาจชัดเจน มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
ในการบริหารงาน 

- โครงสร้างการบริหารงานมีการ
แบ่งแยกอ านาจหน้าที่ในการบริหาร
ชัดเจน และมีการตรวจสอบ 
ซึ่งกันและกัน 
- ธุรกิจก าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละส่วนงานชัดเจนและมี
กระบวนการสอบทานการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรหรือมีการสอบทาน 
จากหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอก 
 
 

 โครงสร้างการบริหารงาน/ 
ใบพรรณนาลักษณะงาน  
(Job description) 

 รายงานผลการสอบทาน 
การปฏิบัติงานภายใน/ภายนอก
องค์กร 
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ตัวชี้วัดรอง 
1) ธุรกิจมีระบบรักษา 
ความปลอดภัยในการ
ท างานให้กับพนักงาน 

- ธุรกิจมีระบบการป้องกันอันตรายจาก
การท างานที่เหมาะสมให้กับพนักงาน  
- ธุรกิจก าหนดผู้ดูแลและรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัย หรือ จป.  
- ธุรกิจมีแผนการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้อง
ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
ป้องกันอุบัติเหตุในการท างาน และ
ด าเนินการฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความ
ช านาญในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ด้วยความถูกต้อง และมีความ
ตระหนักถึงคุณค่าของความปลอดภัย 
- ธุรกิจมีมาตรการป้องกันรักษา 
ความปลอดภัยในการท างานให้กับ
พนักงาน โดยให้พนักงานยึดถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด 
 

 รายการอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
เฉพาะ (หมวก ถุงมือ หน้ากาก 
กันฝุ่น/กลิ่น ฯลฯ) 

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) 
 แผนการฝึกอบรมด้านความ

ปลอดภัย/รายงานผลการฝึกอบรม
ด้านความปลอดภัย 

 

2) ธุรกิจมีการส่งเสริม
พนักงานให้มีความรู้ 
ความสามารถตามหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบ  

- ธุรกิจส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถของพนักงานเกี่ยวกับ
วิธีการ และเทคนิคท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 แผนการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ภายใน/ภายนอก/บันทึกผลการ
ฝึกอบรม 

 มีระบบการสอนงานแบบ on the  
job training ที่ชัดเจน 

 
3) ผู้บริหารและพนักงาน 
มีผลการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่สามารถตรวจสอบ 
ความถูกต้องได้ 
 

- ธุรกิจมีช่องทางให้สามารถโต้แย้ง 
หรือตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงานได้ 

 แนวปฏิบัติในการตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 

 ช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียน 

4) ธุรกิจมีการตรวจสอบให้
พนักงานใช้สื่อสาธารณะ 
(Social Media) อย่าง
ถูกต้องและรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

- ธุรกิจไม่สนับสนุนในการใช้สื่อ Social 
Media ของพนักงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สังคม หรือกระทบต่อ
สิทธิเสรีภาพของผู้อ่ืน 

 ข้อห้าม ข้อพึงปฏิบัติ ทั้งด้วย      
ลายลักษณ์อักษร หรือการสร้าง  
ความตระหนักในวาระประชุมต่างๆ 
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6. หลักความคุ้มค่า การบริหารการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงานอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือ
เกิดมูลค่ามากท่ีสุด ในการปฏิบัติงานต้องใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลผลิต/บริการที่คุ้มค่าต่อ
การลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตลอดจนพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ 
มีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยงและมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตามประเมินผล
และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดหลัก (การใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์สูงสุด และการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

1) ธุรกิจมีมาตรการส่งเสริม
สนับสนุน การใช้ทรัพยากร
ภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดผลผลิต/บริการ  
ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ส่วนรวม 

- ธุรกิจมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ทรัพยากรหลักในการด าเนินงาน 
(วัตถุดิบ ปัจจัยการผลิต ปัจจัยการ
ด าเนินงาน เครื่องจักร/อุปกรณ์ในการ
ด าเนินงาน) อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดผลผลิต/บริการที่คุ้มค่า  
ต่อการลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อส่วนรวม 

 ประกาศ/แนวทางปฏิบัติผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด Internet 
Line  

 มาตรการที่เกี่ยวข้องถูกน ามาปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล 

 มาตรการ 3R (Reduce, Reuse, 
Recycle) 

2) ธุรกิจมุ่งเน้นการบริหาร
จัดการ และใช้ทรัพยากร 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
หรือเกิดมูลค่ามากท่ีสุด 

- ผู้บริหารมุ่งเน้นและถ่ายทอดให้กับ
พนักงานทุกระดับ ได้รับทราบและ 
เห็นถึงความส าคัญในการบริหาร
จัดการ และใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด หรือเกิดมูลค่า 
มากที่สุด 

 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน 
 

3) ธุรกิจมีแผนงาน 
ที่แสดงผลลัพธ์ของ 
การอนุรักษ์และการ
ประหยัดพลังงาน 

- ธุรกิจมีระเบียบปฏิบัติเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงาน และถ่ายทอดไปยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การประหยัดพลังงาน 
- ธุรกิจมีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
การประหยัดพลังงาน เพ่ือให้พนักงาน
เห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พลังงาน 

 ช่องทางสื่อสารไปยังพนักงาน/ 
ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

 แผนปฏิบัติงานด้านการประหยัด
พลังงานนโยบายสิ่งแวดล้อม/ 
สถิติเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย 
หรือบันทึกการใช้พลังงาน/       
แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน    
ที่เป็นรูปธรรม 

 
4) ธุรกิจมีมาตรการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ของเสีย 
หรือผลพลอยได้จากการ
ด าเนินงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

- ธุรกิจมีมาตรการส่งเสริมสนับสนุน
การใช้ของเสียหรือผลพลอยได้จากการ
ด าเนินงาน  
 

 มาตรการ 7R หรือ circular 
economy และ/หรือมาตรการที่
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ เช่น การคัดแยกขยะ 
การจัดการของเสีย ถูกน ามาปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผล   
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5) ธุรกิจมีการจัดการความ
เสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ  

 

- ธุรกิจมีมาตรการจัดการความเสี่ยง 
ในการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 การท าประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินธุรกิจ เช่น ไฟไหม้ 
โจรกรรม อุบัติภัยต่างๆ อย่าง
เพียงพอ/เหมาะสมกับสภาพ 
การด าเนินงาน 

 มีแผนงาน/มาตรการป้องกัน 
ความเสี่ยงต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม/ 
มีผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างชัดเจน 

 
- ธุรกิจมีแผนการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยง โดยการประเมินความเสี่ยง 
อย่างชัดเจน เช่น การส ารองอัตรา
ก าลังคน ส ารองวัตถุดิบ ฯลฯ 
- ธุรกิจมีแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
มีการประกันการขนส่ง การประกัน
อัคคีภัย ฯลฯ 

 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
หรือแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม 

6) ธุรกิจมีการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

- ธุรกิจมีกระบวนการในการพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีติดต่อกัน 

 ผลการด าเนินงานของธุรกิจดีข้ึน
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจาก 
ผลการด าเนินงาน 3 ปี ติดต่อกัน 
ในด้านต่างๆ เช่น รายได้เพ่ิมขึ้น/
ก าไรเพ่ิมข้ึน/ต้นทุนลดลง/อัตราส่วน
ความสามารถในการท าก าไรไม่ติดลบ 

ตัวชี้วัดรอง 
1) ธุรกิจมุ่งพัฒนา
ความสามารถของพนักงาน
ในกระบวนการผลิต 
กระบวนการขาย 
กระบวนการให้บริการ 

- ธุรกิจมอบหมายงานให้กับบุคลากร 
ตามความรู้ความสามารถของพนักงาน 
แต่ละคน 
- บุคลากรของธุรกิจต้องผ่านการอบรม
เสริมทักษะความรู้ ในการท างานที่
เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 แผนพัฒนาบุคลากร/ประวัติ 
การฝึกอบรมพนักงานครบถ้วน 

 การให้โอกาสพนักงานท างานตาม
ความสามารถ หรือมีการพัฒนาคน
ให้เติบโตก้าวหน้าในงานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 Job ที่เหมาะสม/ประวัติ/เหมาะสม
กับความรู้ความสามารถ 

2) ธุรกิจมีการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  

- ธุรกิจมีการลดขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

 ตัวอย่างการปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน 
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หลักเกณฑ ์ เกณฑ์การตรวจประเมนิ หลักฐานประกอบการตรวจประเมิน 

3) ธุรกิจมีการปฏิบัติเพ่ือ
มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงาน 
อันเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 
 
 

- ธุรกิจมีการปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นผลการ
ปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ เช่น การพัฒนา
สินค้าและบริการ เป็นต้น 
 

 แผนการพัฒนาคุณภาพสินค้าและ
บริการ 

4) ผู้บริหารสามารถแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหาการ
ท างาน หรือแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนจากการ
ท างานของแต่ละหน่วยงาน 
 
 

- ผู้บริหารสามารถแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาการท างาน หรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่เกิดข้ึนจากการท างาน 
ของแต่ละหน่วยงานได้ส าเร็จ 

 ตัวอย่างปัญหางานที่ได้รับการแก้ไข 
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หมวดที ่4  
รูปแบบการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน 
ธรรมาภิบาลธุรกิจและเกณฑ์การรับรอง 
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• รูปแบบการตรวจประเมินเกณฑม์าตรฐานธรรมาภิบาลธรุกจิและเกณฑก์ารรับรอง 
 

1. แนวทางการตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
ผู้ตรวจประเมินลงพ้ืนที่ ณ สถานประกอบการ เพ่ือประเมินธุรกิจในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก (หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า) โดยมีแนวทางในการตรวจประเมิน ดังนี้ 

- การสัมภาษณ์เจ้าของกิจการ/กรรมการผู้จัดการ/ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับมอบอ านาจ  
(มีหนังสือมอบอ านาจ)  

- การสัมภาษณ์พนักงานระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม  

- การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

- ตรวจสอบสถานที่ประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 

2. เกณฑ์การตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
การประเมินธุรกิจในการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจแต่ละหลัก ก าหนดการประเมิน

ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

0 หมายถึง  ไม่มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 

1 หมายถึง  มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักฐานอื่น แต่ไม่น ามาปฏิบัติ 

3 หมายถึง  มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักฐานอื่น และน ามาปฏิบัติจริง 

5 หมายถึง  มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหลักฐานอ่ืน และน ามาปฏิบัติจริงอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพัฒนากระบวนการต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง   
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3.  เกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 
เกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ พิจารณาจากผลการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์  

ในแต่ละหลัก ธุรกิจจ าเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ โดยมีคะแนนจริง 
(ถ่วงน้ าหนักแล้ว) ของตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง ประกอบด้วย 

 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดหลัก ธุรกิจจะต้องได้คะแนนจริง (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) ของตัวชี้วัด
หลักในแต่ละหลักอย่างน้อยร้อยละ 80 ของคะแนนเต็มในหลักนั้นๆ  

 คะแนนการประเมินตัวชี้วัดรอง ธุรกิจจะต้องได้คะแนนจริง (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) ของ 
ตัวชี้วัดรองในแต่ละหลักอย่างน้อยร้อยละ 70 ของคะแนนเต็มในหลักนั้นๆ 

 เกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ให้พิจารณาผลรวมของคะแนนการประเมิน
ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองของทั้ง 6 หลัก เป็นไปตามตามตารางต่อไปนี้ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าจึงจะถือว่าธุรกิจผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

 
ตารางเกณฑก์ารรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธุรกจิ  

(พิจารณาผลรวมของคะแนนการประเมินตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองของทั้ง 6 หลัก) 

คะแนนรวม เกณฑ์การรบัรอง 

ร้อยละ 75.00 – 100.00 ผ่าน 

ต่ ากว่าร้อยละ 75.00 ไม่ผ่าน 
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หมวดที่ 5  
เอกสำรประกอบกำรขอรับรองมำตรฐำน 

ธรรมำภิบำลธุรกิจ  
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แบบค าขอรบัหนงัสอืรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
 

 วันท่ี......................................................................... 

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

เลขทะเบยีนนิติบุคคล  ________________                                               _   

จดทะเบียนเมื่อวันท่ี…...........……เดือน………………………..............พ.ศ..……………........…  

โดย นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….............................เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

ส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี………………………… หมู่ที …….... หมู่บ้าน/อาคาร..................................................... 

ตรอก/ซอย…………………………............... ถนน…………………………................ แขวง/ต าบล……………………………………............. 

เขต/อ าเภอ …………………………............................. จังหวัด…………………………................ รหัสไปรษณีย ์…………………………. 

โทรศัพท…์………………………............... โทรศัพท์มือถือ.......…………………………............. โทรสาร……………………………………... 

ส านักงานสาขา จ านวน.................................แห่ง (ถ้ามี)  

(กรณตีอ่อาย ุธุรกจิไดร้ับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  ออกให้ ณ วันที.่.........เดือน..........................พ.ศ............... 

มีผลถึง วันท่ี.............เดือน........................พ.ศ.............) 

 มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  และยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้า     
ตรวจประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  โดยการเข้ารับประเมินครั้งนี้สามารถติดต่อ สอบถาม หรือประสานงานกับ
นาย/นาง/นางสาว .................................................................................... ต าแหน่ง............................................................... 
โทรศัพท์…………………………............... โทรศัพท์มือถือ.......…………………………...... E-mail…………………………......................... 

พร้อมนี้  ได้แนบเอกสารหลักฐานตามที่ก าหนดในแบบค าขอรับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ
มาด้วยแล้ว 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลขอรับรองว่า  ธุรกิจมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ  และขอรับรองว่าข้อความ และเอกสารที่
แนบท้ังหมดเป็นความจริงทุกประการ 

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
 

ลงช่ือ……………………………………………………...................... 

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

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

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 

แบบค าขอรบัหนงัสอืรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ (แบบ ธธ.1) 

แบบ ธธ.1 
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ข้อมูลพื้นฐานของธุรกิจ  (กรุณาพิมพ์รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน) 
 

1. ข้อมูลกิจการ 
 
1.1 เลขทะเบียนนิติบุคคล    

1.2 วัน/เดือน/ปี ท่ีจดทะเบียน .........................................................................................................................................  

1.3 ประเภทการจดทะเบียน   บริษัทจ ากัด   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 

1.4 ช่ือธุรกิจ (ไทย) ........................................................................................................................................................... 

1.5 ช่ือธุรกิจ (อังกฤษ) ..................................................................................................................................................... 

1.6 ที่ตั้งกิจการ  เลขท่ี....................... ซอย......................................................... ถนน...................................................... 

1.7 แขวง/ต าบล....................................................................เขต/อ าเภอ.......................................................................... 

1.8 จังหวัด............................................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................................... 

1.9 โทรศัพท์ (กิจการ) 1)...................................................................... 2)........................................................................ 

E-mail (กิจการ) 1)......................................................................... 2)........................................................................        

Website……………………………………………………………  Facebook……………………………………………………………....... 

1.10 กลุ่มธุรกิจ (รหัสหมวดธุรกิจ 5 หลัก)  

1.11 ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ  สินค้า   บริการ 

1.12 รายละเอียดสินค้า/บริการหลัก     

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

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

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

1.13 ช่ือตราสินค้า/แบรนด์……………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.14 ประเภทธุรกิจ      การผลิต             การค้าส่ง-ค้าปลีก              การบริการ  

                           การเกษตร          ตัวแทนจ าหน่าย (Trader) 

1.15 ลักษณะการประกอบธุรกิจ (จากวัตถุประสงค์ที่ปรากฏในงบการเงินปีล่าสดุ)........................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

1.16 ช่ือผู้สอบบัญชรีับอนุญาต............................................................................เลขทะเบียน........................................... 
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2. ข้อมูลผู้มีอ านาจลงนาม 
 
ผู้มีอ ำนำจลงนำม   นำย   นำง   นำงสำว 

ช่ือ..........................................................................................นำมสกุล.............................................................................. 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

เกี่ยวข้องกับธุรกิจ..................................................................ต ำแหน่ง.............................................................................. 

ที่อยู่  เลขท่ี............................................ ซอย....................................................... ถนน.................................................... 

แขวง/ต ำบล..........................................................................เขต/อ ำเภอ........................................................................... 

จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................................ 

โทรศัพท์.............................................โทรศัพท์มือถือ..............................................E-mail…............................................ 
 

 

3. ข้อมูลการด าเนินงาน 
 
3.1 ประวัติความเป็นมา 
........................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

3.2 โครงสร้างองค์กร 
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3.3 วิสัยทัศน์.............................................................................................................................................................……… 

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

3.4 ผลประกอบการธุรกิจเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (งบดุล/งบก าไรขาดทุน) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.5 รางวัลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลธุรกิจ 6 หลัก ที่เคยไดร้ับ ได้แก ่   

       หนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธุรกิจ  ออกให้ ณ วันที่ ............................. มีผลถึง วันท่ี ........................ 

       ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ   ประจ าปี ................................................................................. 

       ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด    ประจ าปี ................................................................................. 

       ...................................................................................................................................................................….... 

       ...................................................................................................................................................................…….. 

3.6 มาตรฐานสากลที่ไดร้ับการรับรอง    ISO………………………………………………………………………………………..………. 

                                                 ………………………………………………………………………………………..…….……... 

                                                 ………………………………………………………………………………………..…….……… 

3.7 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก  

 หลักนิติธรรม (ระบุ) .......................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 หลักคุณธรรม (ระบุ) .......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 หลักความโปร่งใส (ระบุ) ................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 หลักการมีส่วนร่วม (ระบุ) ................................................................................................................................. 

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

 หลักความรับผิดชอบ (ระบุ) .............................................................................................................................. 

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

 หลักความคุ้มค่า (ระบุ) ...................................................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3.8 มาตรการรณรงค์ตามนโยบายเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศชาติ  
 การต่อต้านการทุจริต   การต่อต้านยาเสพติด  

 การใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม   การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

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

 
 

4. การขออนญุาตสถานประกอบการตามกฎหมายธรุกจิเฉพาะ 
 
กำรด ำเนินงำนในธุรกิจของท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยธุรกิจเฉพำะเรื่องใดบ้ำง  
(กรุณำระบุชื่อกฎหมำยและใบอนุญำตด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนั้น ๆ) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ค ารบัรองการด าเนนิการทางภาษอีากร 

 

 วันที่ ..................................................................... 

 ด้วยบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด .............................................................................................. .....
เลขทะเบียนนิติบุคคล ........................................................... ................... ได้แจ้งความประสงค์ขอรับหนังสือ  
รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ข้าพเจ้า....................................................... 
กรรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ ขอรับรองว่าได้มีการด าเนินการทางด้านภาษีอากร ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และไม่เคย
มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดเกี่ยวกับภาษีอากร 
 
 ทั้งนี้ หากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่าไม่เป็นไปตามค ารับรองดังกล่าว บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ยินดีให้ถือเป็นเหตุเพิกถอนการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจได ้
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ค ารับรอง 

       (............................................................. ..........) 
                   กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
 
 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ค ารับรอง 

       (.......................................................................) 
                   กรรมการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ  
 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หนังสือยินยอมให้กรมควบคุมมลพษิ 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

 วันที่ ....................................................... .. 

 

ด้วยบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด .................................................................................... ............. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

กรมควบคุมมลพิษ  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  รวมทั้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษที่ส่งผล

กระทบต่อประชำชน  ซึ่งกรมควบคุมมลพิษวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดในคดีที่ส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน  สังคมและ

สิ่งแวดล้อม  และธุรกิจยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เช่น  กำรปล่อยน้ ำเสีย  กลิ่น  เสียง  ควัน  และ

ฝุ่นละอองในบรรยำกำศ  และข้อมูลอ่ืนใดตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หนังสือยินยอมให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

 วันที่ ....................................................... .. 

 

ด้วยบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด .................................................................................... ............. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  รวมทั้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ

ที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน  ซึ่งกรมโรงงำนอุตสำหกรรมวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดในคดีที่ส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน  

สังคมและสิ่งแวดล้อม  และธุรกิจยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เช่น  กำรปล่อยน้ ำเสีย  กลิ่น  เสียง  ควัน  

และฝุ่นละอองในบรรยำกำศ  และข้อมูลอ่ืนใดตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.................................................................. .......) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หนังสือยินยอมให้กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

 วันที่ ....................................................... .. 

 

ด้วยบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด .................................................................................... ............. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ในประเด็นข้อร้องเรียน  

ข้อพิพำทเกี่ยวกับปัญหำแรงงำน  กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

ซึ่งกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนวินิจฉัยว่ำเป็นควำมผิดของนำยจ้ำง  และข้อมูลอ่ืนใดตำมที่ได้รับแจ้งจำก

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำล

ธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หนังสือยินยอมให้ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

 วันที่ ....................................................... .. 

 

ด้วยบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ........................................... ......................................... ............. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้  

ในเรื่องคดีควำมที่เสื่อมเสียด่ำงพร้อย  หรือมีค ำเตือนจำกทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรทุจริต  ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติมีมติชี้มูลว่ำเป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ

กระท ำผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  และข้อมูลอ่ืนใดตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หนังสือยินยอมให้ศาลฎีกา 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

 วันที่ ....................................................... .. 

 

ด้วยบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ............................................................ ..................................... 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

ศำลฎีกำ  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ซึ่งศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดเกี่ยวกับคดีภำษีอำกรที่มี

ค ำพิพำกษำถึงที่สุด  หรือมีควำมผิดในคดีที่ส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  และข้อมูลอ่ืนใด

ตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมิน

มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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หนังสือยินยอมให้ส านกังานประกันสังคม 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

 วันที่ ....................................... .................. 

 

ด้วยบริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด .................................................................................... ............. 

เลขทะเบียนนิติบุคคล .................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมาตรฐาน

ธรรมาภิบาลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

ส ำนักงำนประกันสังคม  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ในประเด็นกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  รวมทั้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน  ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดและธุรกิจยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

และข้อมูลอ่ืนใดตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 

 

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม  

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ควำมยินยอม 

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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เอกสารหลกัฐานประกอบแบบค าขอรับหนงัสือรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของธุรกิจ 

2. แผนที่สถานที่ตั้งประกอบธุรกิจ  

3. ภาพถ่ายสถานประกอบธุรกิจปัจจุบัน 

4. ส าเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50  (เฉพาะหน้าแรกและหน้าที่ระบุรายได้ของกิจการ) 

ย้อนหลัง 3 ปี 

5. ส าเนาใบเสร็จรับเงินการน าส่งเงินประกันสังคมปีล่าสุด (12 เดือน) 

6. ส าเนาข้อบังคับการท างาน (ฉบับล่าสุด) ซึ่งระบุวันที่ประกาศใช้ และลงนามโดยผู้มีอ านาจ  

7. ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการของธุรกิจ (ขึ้นกับแต่ละประเภทธุรกิจ)  เช่น ใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงแรม  ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) เป็นต้น 

8. ค ารับรองการด าเนินการทางภาษีอากร 

9. หนังสือยินยอมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

(1) กรมควบคุมมลพิษ 

(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(3) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(4) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(5) ศาลฎีกา 

(6) ส านักงานประกันสังคม 
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รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธุรกิจ 
(Self Assessment Report of Business Good Governance) 

 
 
 
 

บริษทั/ห้างหุน้สว่น ______________________________  
 

หนังสอืรบัรองมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ  

ออกให ้ณ วนัที่_____เดือน__________________พ.ศ._______ 

มผีลถงึ    วนัที่_____เดือน__________________พ.ศ._______ 
 
 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………......................................................................................... 
ในฐานะผู้ มี อ านาจกระท าการแทนนิ ติ บุ คคลขอรับรองว่ า ข้ อมู ลรายละเอี ยดที่ ได้ ระบุ ไว้ ในแบบรายงาน ผล 
การป ระ เมิ น ต น เอ งต ามม าต รฐาน ธรรม าภิ บ าล ธุ รกิ จ ฉบั บ นี้ เป็ น ค วามจริ ง  แล ะธุ รกิ จ ได้ รั กษ าม าต รฐาน 
ธรรมาภิบาลตามระดับ เกณ ฑ์ มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และปฏิบั ติ ตามเง่ือนไขการใช้หนั งสือรับ รองและ             
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทุกประการแล้ว  

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………........................ 

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

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

รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ (แบบ ธธ.2) 

ประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 

 

แบบ ธธ.2 
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ส าหรับรอบการประเมนิตนเอง ตัง้แตว่นัที ่................................  ถงึ .......... ............................ 
 
ข้อมลูพื้นฐานของธรุกจิ 

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

เลขทะเบยีนนิติบุคคล________________                                               _  

ส านักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี ………………………………………………………………………................................................................. 

..............................................................................................................................โทร.......………………………………………………. 

Website……….………………………………..………………………………E-mail……….....…………………………………..………………………… 

ประกอบธุรกิจ …………….......................................................................................................................................................... 

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

ช่ือกรรมการผู้มีอ านาจ ………………………………………………………..…………………... โทร. …………………………….......................... 

ผู้ประสานงานด้านธรรมาภิบาลธุรกิจ ……………….…………………..…………………... โทร. …………………………….......................... 

ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 6 หลัก   

1. หลักนติธิรรม 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่

1.1 ธุรกิจมีการจัดท าบัญชีและยื่นงบการเงินประจ าปีต่อกระทรวงพาณิชย์  โดยถูกต้อง  ครบถ้วน   

1.2 ธุรกิจมียื่นแบบแสดงรายการและการช าระภาษีอากรต่าง  ๆ ต่อกรมสรรพากร  โดยถูกต้อง  ครบถ้วน    

1.3 ธุรกิจปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานโดยถูกต้องและครบถ้วน   

1.4 ธุรกิจไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่ยังไม่ได้แก้ไขให้เรียบร้อย   

1.5 ธุรกิจไม่มีการกระท าผิดกฎหมายหรืออยู่ระหว่างการถูกด าเนินคดีที่ส่งผลกระทบต่อ
สาธารณชน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เช่น การปล่อยน้ าเสีย  กลิ่น  เสียง  ควัน  ฝุ่นละออง     
ในอากาศ ฯลฯ 

  

1.6 เมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือประพฤติมิชอบภายในองค์กร  หรือพบการให้สินบนเพ่ือ
ประโยชน์ทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการกับพนักงานที่กระท าผิดอย่างเหมาะสม และเป็นไป 
ตามนโยบายขององค์กรอย่างเคร่งครัด 
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เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่

1.7 ธุรกิจมีการสอดส่องดูแลภายในสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือป้องกันมิให้พนักงาน
กระท าการในสิ่งที่ผิดกฎหมาย  

  

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักิจกรรมอืน่ตามหลักนติธิรรม  (ถ้ามี)  

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

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

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

2. หลักคุณธรรม 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่

2.1 ธุรกิจได้ด าเนินกิจการ  โดยยึดมั่นในความถูกต้อง  และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งภายในและภายนอก 

  

2.2 ธุรกิจมีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

2.3 ธุรกิจมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของพนักงานที่เป็นรูปธรรม  รวมทั้งเผยแพร่  ยกย่อง  
คุณความดีของพนักงาน 

  

2.4 ธุรกิจมีการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างเป็นธรรม  สอดคล้องกับฐานะของ
กิจการ 

  

2.5 ธุรกิจมีการปฏิบัติต่อลูกค้า/คู่ค้า  และให้ความช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา  จัดการกับ 
ข้อร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้า  อย่างเป็นธรรม  

  

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักิจกรรมอืน่ตามหลักคุณธรรม  (ถ้ามี)  

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

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

....................................................................................................................................................... ...................... 
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3. หลักความโปรง่ใส 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 

ใช่ ไม่ใช่ 

3.1 ธุรกิจมีการประกาศนโยบาย  แผนงาน  เป้าหมายของธุรกิจ  ให้พนักงานรับทราบ    

3.2 ธุรกิจมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  เสมอภาค  ไม่เลือกปฏิบัติ  และมีประเมินผล
การท างานที่ชัดเจน  ยุติธรรม  โปร่งใส  รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานสามารถสื่อสารกันได้ 
สองทาง  

  

3.3 ธุรกิจมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง  
มีมาตรการที่เหมาะสมส าหรับการก ากับดูแลพนักงานในการรักษาความลับของคู่ค้า 

  

3.4 ธุรกิจมีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่  พนักงาน  คู่ค้า  และ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกฝ่ายให้สามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางที่เป็นที่ยอมรับอย่างสม่ าเสมอ 

  

3.5 ธุรกิจมีระบบการก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการท างานจากหน่วยงานภายนอก   

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบักิจกรรมอืน่ตามหลักความโปรง่ใส  (ถา้ม)ี  

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

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

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

4. หลักการมสีว่นรว่ม 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่ 

4.1 พนักงานมีส่วนร่วมในการน าเสนอความเห็นในการจัดท าแผนงาน  ปรับปรุง  และพัฒนา
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ  และรับรู้สถานการณ์และปัญหาของธุรกิจที่อาจส่งผล
กระทบต่อการท างานและการให้บริการ 

  

4.2 ธุรกิจเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเสนอความคิดเห็นในกระบวนการตัดสินใจที่จะมีผลกระทบต่อ
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

  

4.3 ธุรกิจมีการรวบรวมปัญหา/ข้อคิดเห็นที่ได้จากลูกค้า  เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า 
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เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน 
ใช ่ ไม่ใช ่ 

4.4 ธุรกิจเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงาน  เพ่ือน าไปพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานให้ดีขึ้น 

  

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบักิจกรรมอืน่ตามหลักการมสีว่นรว่ม  (ถา้ม)ี 

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

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

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

5. หลักความรบัผดิชอบ 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน  
ใช ่ ไม่ใช ่  

5.1 ธุรกิจมีนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม  และมีระบบตรวจสอบด้านผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมจากการด าเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

  

5.2 ธุรกิจมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง   

5.3 ธุรกิจมีระบบการป้องกันอันตรายจากการท างาน   

5.4 โครงสร้างการบริหารงานมีแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ชัดเจน  มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน   
และมีการสอบทานการปฏิบัติงานของบุคลากร  

  

5.5 ธุรกิจจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ   

5.6 ธุรกิจมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการให้มีคุณภาพอยู่เสมอ   

5.7 ธุรกิจมีระบบบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ   

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกี่ยวกบักิจกรรมอืน่ตามหลักความรบัผดิชอบ  (ถา้มี) 

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

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

............................................................................................................................................................................. 
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6. หลักความคุ้มค่า 

เกณฑ์การประเมนิตนเองตามมาตรฐานธรรมาภบิาลธรุกจิ 
ผลการประเมิน  
ใช ่ ไม่ใช ่  

6.1 ธุรกิจมีการจัดการ  และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งใช้ของเสีย  หรือผลพลอยได้
จากการด าเนินงาน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 

  

6.2 ธุรกิจมีการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  และวัดผล   

6.3 ธุรกิจมีการจัดการความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ   

6.4 ธุรกิจมีการพัฒนาบุคลากร  กระบวนการผลิต  กระบวนการขาย  และการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

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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แบบขอใบแทนหนงัสือรบัรอง 

 

วันท่ี …………………………………………………… 

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

โดย นาย/นาง/นางสาว………………………………………………..............…………..……...…........เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

ซึ่งได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธรุกิจ  ออกให้ ณ วันที่ ................. เดือน ................................พ.ศ. ...................... 

มีผลถึง วันท่ี ................ เดือน .................................. พ.ศ. .....................    

มีความประสงค ์
ขอใบแทนหนังสือรับรอง เนื่องจาก  

 หนังสือรับรองช ารุด หรือสูญหาย  

 เปลี่ยนช่ือนิติบุคคล จากเดิมบริษัท/ห้างหุ้นส่วน……………………………………….......................เป็น  

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

 เมื่อวันท่ี ………………………………………………… 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลขอรับรองว่า ข้อมูลรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแบบแจ้ง
ฉบับนี้  และในเอกสารประกอบเป็นความจริง  และธุรกิจได้รักษามาตรฐานธรรมาภิบาลตามระดับเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาล
ธุรกิจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้หนังสือรับรองและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจทุกประการแล้ว  

จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน  
              
 
 

ลงช่ือ……………………………………………………........................ 

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

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

แบบขอใบแทนหนังสอืรบัรอง (แบบ ธธ.3) 

แบบ ธธ.3 

 

ประทับตราส าคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ามี) 
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รูปแบบเครื่องหมำยรับรองมำตรฐำนธรรมำภบิำลธุรกิจ 


	ปก คำนำ สารบัญ
	เนื้อหา 

