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บทน า 

๑. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจนี้ เพื ่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินธุรกิจให้เป็นไปตำมมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจเดียวกันและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

๒. มำตรฐำนที่ใช้ในหลักเกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ เป็นแนวทำงที่ใช้ในกำรประเมิน
มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจเฉพำะธุรกิจที่ประสงค์จะรับกำรรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ 

๓. หลักเกณฑก์ำรประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจนี้สำมำรถน ำไปใช้ได้กับทุกธุรกิจ 
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ค านิยาม 

เกณฑ์การประเมิน หมำยถึง ข้อก ำหนดในตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรองที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ประเมิน
มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจที่กรมก ำหนด 

ธุรกิจ หมำยถึง นิติบุคคลประเภทห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน บริษัทจ ำกัด  
หน่วยงาน หมำยถึง หน่วยงำนภำยในของธุรกิจที่มีกำรแบ่งออกเป็นแผนกงำนย่อยตำมลักษณะเฉพำะ

ของงำน เพื่อแบ่งหน้ำที่รับผิดชอบ เช่น แผนก ส่วน ฝ่ำย ฯลฯ 
จรรยาบรรณธุรกิจ หมำยถึง หลักควำมประพฤติที่เป็นกฎเกณฑ์มำตรฐำนของพฤติกรรม ใช้เป็น

เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในทุกสำขำอำชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทำงด ำเนินงำน
ของแต่ละองค์กร 

จริยธรรมทางธุรกิจ หมำยถึง เป็นรูปแบบของกำรประยุกต์หลักจริยธรรม และมำตรฐำนทำงศีลธรรม
มำใช้กับกำรบริหำรงำนและกำรประกอบกิจกรรมทำงธุรกิจ 

จรรยาบรรณในวิชาชีพ หมำยถึง คุณธรรมประจ ำของแต่ละอำชีพและควำมรับผิดชอบของงำนในอำชีพ
นั้นๆ ที่แตกต่ำงกันไป เพื่อใช้เป็นหลักยึดถือในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ ท ำให้งำนที่ปฏิบัติเกิดประสิทธิภำพ
และประสบผลส ำเร็จได้เป็นอย่ำงดี 

ตัวชี้วัดหลัก หมำยถึง ข้อก ำหนดส ำคัญตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลธุรกิจที่ก ำหนดให้ธุรกิจต้องปฏิบัติ
อย่ำงเคร่งครัด 

ตัวชี้วัดรอง หมำยถึง ข้อก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลธุรกิจที่มีน้ ำหนักรองลงมำจำกตัวชี้วัดหลัก
ที่ธุรกิจพึงปฏิบัต ิ

หลักนิติธรรม หมำยถึง กำรก ำหนดระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ เป็นไปตำมกฎหมำย โดยค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพ และควำมยุติธรรมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย รวมถึงมีมำตรกำรป้องกันกำรท ำผิดกฎหมำย และใช้เป็น
แนวทำงปฏิบัติด้วยควำมเที่ยงธรรม 

หลักคุณธรรม หมำยถึง กำรยึดมั่นควำมถูกต้องดีงำม ผู้ปฏิบัติงำนท ำหน้ำที่ของตนอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเสมอภำค มีกำรส่งเสริมจิตส ำนึกและพฤติกรรมกำรท ำงำนตำม
จรรยำบรรณธุรกิจ และส่งเสริมสนับสนุนยกย่องผู้กระท ำควำมดี 

หลักความโปร่งใส หมำยถึง กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน โดยด ำเนินงำนด้วยควำมโปร่งใส 
ก ำหนดขั้นตอนที่ชัดเจน มีระบบควบคุมและสำมำรถตรวจสอบได้ มีกำรสื่อสำรข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นที่ยอมรับต่อสังคมภำยนอก 

หลักการมีส่วนร่วม หมำยถึง กำรเปิดโอกำสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทั้งภำยในและภำยนอก มีส่วนร่วมใน
กำรบริหำรกำรจัดกำร โดยร่วมรับรู้แสดงควำมคิดเห็น มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจและร่วมกันพัฒนำสร้ำงสรรค์
ผลงำน 
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หลักความรับผิดชอบ หมำยถึง กำรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยตระหนักในสิทธิหน้ำที่ มีควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำที่และผลจำกกำรกระท ำของตน ตลอดจนมีระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดกำรให้รำงวัลและ
กำรลงโทษไว้อย่ำงชัดเจน มีจิตสำธำรณะและเอื้ออำทรต่อสังคม 

หลักความคุ้มค่า หมำยถึง ธุรกิจมีกำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี มีกิจกรรมหรือแผนงำนที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรประหยัด ลดค่ำใช้จ่ำย เพ่ิมรำยได้ 
 
กรอบการประเมินมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

ธุรกิจที่ยื่นค ำขอรับหนังสือรับรองและขอต่ออำยุหนังสือรับรอง จะต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์กำรประเมิน
ภำยใต้กรอบในกำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ดังนี ้ 

๑. หลักนิติธรรม 
๒. หลักคุณธรรม 
๓. หลักควำมโปร่งใส 
๔. หลักกำรมีส่วนร่วม 
๕. หลักควำมรับผิดชอบ 
๖. หลักควำมคุ้มค่ำ 
 

หลักนิติธรรม 
กำรบริหำรงำนของธุรกิจเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับต่ำงๆ ด้วยควำมถูกต้อง มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเคร่งครัดด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น และค ำนึงถึงสิทธิ
เสรีภำพของบุคลำกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ำยต่ำงๆ 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจมีกำรย่ืนงบกำรเงินต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
(๒) ธุรกิจมีกำรย่ืนแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคลภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
(๓) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 
(๔) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนถูกต้องและครบถ้วน 
(๕) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยเฉพำะในแต่ละประเภทธุรกิจ 
(๖) ธุรกิจไม่กระท ำผิดกฎหมำยหรืออยู่ในระหว่ำงกำรถูกด ำเนินคด ี
(๗) ธุรกิจมีมำตรกำรควบคุมเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันหรือประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ 

และต่อต้ำนกำรให้สินบนเพื่อผลประโยชน์ทำงธุรกิจ 
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ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีกำรเผยแพร่ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(๒) ธุรกิจมีมำตรกำรป้องกันไม่ให้มีกำรท ำสิ่งผิดกฎหมำยในทุกหน่วยงำน 
(๓) ธุรกิจมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่ำตอบแทนแก่พนักงำนอย่ำงชัดเจน 
(๔) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์หรือมีพำหนะในกำรขนส่งประจ ำของตนเองมีกำรก ำหนดกฎระเบียบ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยจรำจร 
(๕) พนักงำนมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบต่ำงๆ ขององค์กร  
(๖) ธุรกิจไม่มีข้อพิพำทเกี่ยวกับปัญหำแรงงำน 
 

หลักคุณธรรม 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนยึดมั่นควำมถูกต้องดีงำม และต้องมีจิตส ำนึกในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้

เป็นไปอย่ำงมีศีลธรรม คุณธรรม รวมทั้งยึดมั่นในจรรยำบรรณธุรกิจ หมำยถึง กำรประยุกต์หลักจริยธรรม 
มำตรฐำนทำงศีลธรรม คุณธรรมที่ใช้กับธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำด้ำนจรรยำบรรณธุรกิจขึ้นกับกิจกำร 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกจิก ำหนดนโยบำย หรือจรรยำบรรณธุรกิจที่ใช้ด ำเนินงำนไว้ชัดเจน 
(๒) ธุรกิจมีแผนงำนและกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมของพนักงำนที่เป็นรูปธรรม 
(๓) ธุรกิจมีกำรจัดกิจกรรมเพื่อจูงใจและยกย่อง ชมเชย ให้รำงวัลแก่พนักงำนที่แสดงพฤติกรรมด้ำน

ควำมมีคุณธรรม 
(๔) ธุรกิจมีกำรคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของพนักงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย 
(๕) ธุรกิจมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิกำรแก่พนักงำนอย่ำงชัดเจน 
(6) ธุรกิจมีวิธีกำรปฏิบัติกับพนักงำนภำยใต้สถำนกำรณ์ที่ไม่เป็นปกติอย่ำงเป็นธรรมและไม่ขัดต่อ

กฎหมำย 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรกับข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำ/คู่ค้ำอย่ำงเป็นธรรม  
(๒) ผู้บริหำรสูงสุดประกำศแนวปฏิบัติด้ำนคุณธรรมต่อพนักงำน 
(๓) ธุรกิจมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติแก่คู่ค้ำอย่ำงมีคุณธรรม 
(4) ธุรกิจปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรม กรณีกำรให้ค้ ำประกันกำรเข้ำท ำงำนของพนักงำน 

 
หลักความโปร่งใส 

กระบวนกำรท ำงำนของบุคลำกรและผู้บริหำรมีกฎเกณฑ์ต่ำงๆ มีกำรเปิดเผยตรงไปตรงมำ สร้ำงควำม
ไว้วำงใจซึ่งกันและกัน มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ และในกำรด ำเนินงำนต้องปฏิบัติงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต อย่ำงตรงไปตรงมำ รวมทั้งต้องมีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่จ ำเป็นและเชื่อถือได้ให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทรำบอย่ำงสม่ ำเสมอ ตลอดจนวำงระบบให้กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรดังกล่ำวเป็นไปโดยง่ำย 
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ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจก ำหนดนโยบำยที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับแผนงำนเป้ำหมำยของธุรกิจอย่ำงชัดเจนให้

พนักงำนรับทรำบ 
(๒) ธุรกิจมีกำรสื่อสำร เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยให้สำมำรถตรวจสอบ

ผ่ำนช่องทำงที่เป็นที่ยอมรับอย่ำงสม่ ำเสมอ 
(๓) ธุรกิจมีระบบกำรรับประกันสินค้ำ/บริกำร และปฏิบัติตำมเง่ือนไขข้อตกลงที่มีต่อลูกค้ำ 
(๔) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมต่อคู่ค้ำ 
(๕) ธุรกิจมีกำรบริหำรงำนด้วยควำมเป็นธรรม เสมอภำค และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖) ธุรกิจมีระบบกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรท ำงำนจำกหน่วยงำนภำยนอกธุรกิจ 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีกำรสื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจถึงมำตรฐำนด้ำนควำมโปร่งใสของธุรกิจ 
(๒) ธุรกิจไม่มีกำรปกปิด บิดเบือน ข้อมูลกำรปฏิบัติงำน 
(3) ธุรกิจก ำหนดให้มีหน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบงำนตรวจสอบกำรด ำเนินงำนภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ 

และมีควำมเป็นอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
(4) ธุรกิจมีระบบกำรประเมินผลกำรท ำงำนที่ชัดเจน ยุติธรรม โปร่งใส 
(5) ผู้บริหำรและพนักงำนสำมำรถสื่อสำรกันได้สองทำง 

 
หลักการมีส่วนร่วม 

กำรบริหำรงำนที่เปิดโอกำสให้บุคลำกรมีส่วนรับรู้ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน กำรประเมินผลงำน กำร
เสนอควำมเห็นในกำรตัดสินปัญหำ ท ำควำมเข้ำใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญ ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหำ เพื่อให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ และมีพลังในกำรท ำงำนร่วมกัน รวมถึงกำร
เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจ และกำรเปิดรับฟัง
ควำมคิดเห็น ค ำแนะน ำ เพื่อที่จะก ำหนดแนวทำงกำรปรับปรุง/แก้ไขให้เหมำะสมต่อไป 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจมีกำรก ำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกำส

เสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนกำรตัดสินใจร่วมกัน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ของธุรกิจ 

(๒) ธุรกิจมีกำรรวบรวมปัญหำ/ข้อคิดเห็นที่ได้จำกลูกค้ำ เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สำมำรถตอบสนองได้ตรง
ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

(๓) ธุรกิจมีเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนและชี้แจงถึงข้อดีและข้อควรแก้ไขจำกกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนให้กับพนักงำนได้รับทรำบ 
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(๔) พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรรับรู้สถำนกำรณ์และปัญหำของธุรกิจ 
(๕) พนักงำนมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อคิดเห็น/แลกเปลี่ยนควำมรู้ เพื่อพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้มี

ประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมน ำเสนอควำมคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน ำไปใช้ปรับปรุงกำร

ด ำเนินงำน 
(๒) ธุรกิจมีกำรติดตำมผลกำรปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของพนักงำน 
(๓) พนักงำนในแต่ละหน่วยงำนมีส่วนร่วมน ำเสนอควำมคิดในกำรจัดท ำแผนงำน 

 
หลักความรับผิดชอบ 

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรและผู้บริหำรใส่ใจต่อปัญหำและมีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ ต่อคู่ค้ำ 
ต่อพนักงำน และต่อสังคม และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ำย รวมทั้งสำมำรถช้ีแจงและให้เหตุผลแก่ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้ 

ตัวชี้วัดหลัก  
(๑) ธุรกิจก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและสื่อสำรนโยบำยต่อพนักงำน 
(๒) ธุรกิจมีระบบตรวจสอบด้ำนผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมจำกกำรด ำเนินงำนทั้งภำยในและภำยนอก

ธุรกิจ   
(๓) ธุรกิจมีส่วนร่วมในโครงกำรหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียง 
(๔) ธุรกิจมีกำรปรับปรุงพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำรอยู่เสมอ โดยมีกำรน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงหรือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพื่อให้เกิดกำรกลมกลืน และสมดุล 
(๕) ธุรกิจมีระบบงำนบริกำรและบริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 
(๖) ธุรกิจมีกำรแบ่งแยกอ ำนำจชัดเจน มีกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในกำรบริหำรงำน 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมีระบบรักษำควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน 
(๒) ธุรกิจมีกำรส่งเสริมพนักงำนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ที่รับผิดชอบ  
(๓) ผู้บริหำรและพนักงำนมีผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่สำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได้ 
(4) ธุรกิจมีกำรตรวจสอบให้พนักงำนใช้สื่อสำธำรณะ (Social Media) อย่ำงถูกต้องและรับผิดชอบต่อ

สังคม 
 

หลักความคุ้มค่า 
กำรบริหำรกำรใช้ทรัพยำกรต่ำงๆ ในกำรด ำเนินงำนอย่ำงคุ้มค่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเกิดมูลค่ำ

มำกที่สุด ในกำรปฏิบัติงำนต้องใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดผลผลิต/บริกำรที่คุ้มค่ำต่อกำร
ลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ตลอดจนพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมี



มำตรฐำน มีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติงำนเป็นเลิศ รวมถึงมีกำรติดตำมประเมินผลและ
พัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

 
- ๗ - 

 
ตัวชี้วัดหลัก 
(๑) ธุรกิจมีมำตรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกรภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดผลผลิต/

บริกำรที่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
(๒) ธุรกิจมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำร และใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือเกิดมูลค่ำมำกที่สุด 
(๓) ธุรกิจมีแผนงำนที่แสดงผลลัพธ์ของกำรอนุรักษ์และกำรประหยัดพลังงำน 
(๔) ธุรกิจมีมำตรกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ของเสียหรือผลพลอยได้จำกกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดประโยชน์

อย่ำงคุ้มค่ำ 
(๕) ธุรกิจมีกำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินธุรกิจ  
(๖) ธุรกิจมีกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดรอง 
(๑) ธุรกิจมุ่งพัฒนำควำมสำมำรถของพนักงำนในกระบวนกำรผลิต กระบวนกำรขำย กระบวนกำรให้บริกำร 
(๒) ธุรกิจมีกำรพัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(๓) ธุรกิจมีกำรปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติงำนอันเป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่อง 
(๔) ผู้บริหำรสำมำรถแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรท ำงำน หรือแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำที่เกิดขึ้นจำกกำร

ท ำงำนของแต่ละหน่วยงำน 
 

เกณฑ์การรับรอง 
ผลกำรตรวจประเมินตำมหลกัเกณฑ์ในแต่ละหลัก ธุรกิจจ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน

มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ ประกอบด้วย 
ตัวชี้วัดหลัก หมำยถึง ข้อก ำหนดส ำคัญตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลธุรกิจที่ก ำหนดใหธุ้รกิจต้องปฏิบัติ

อย่ำงเคร่งครัด ให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐  
ตัวชี้วัดรอง หมำยถึง ข้อก ำหนดตำมหลักเกณฑ์ธรรมำภิบำลธุรกิจที่มีน้ ำหนักรองลงมำจำกตัวชี้วัดหลัก

ที่ธุรกิจพึงปฏิบัติ ให้ได้อย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐ 

หลักการคิดคะแนนถ่วงน้ าหนักแตล่ะหลัก 

หลัก 
คะแนน 

จริง (ถ่วงน้ าหนักแล้ว) ตัวชี้วดัหลัก ตัวชี้วดัรอง 
1. นิติธรรม 20 15 5 
2. คุณธรรม 20 15 5 
3. ควำมโปร่งใส 20 15 5 
4. กำรมีส่วนร่วม 15 10 5 



5. ควำมรับผิดชอบ 15 10 5 
6. ควำมคุ้มค่ำ 10 7 3 
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ตัวอย่ำงที่ 1   หลักนิติธรรม (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วยคะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของตัวชี้วัดหลัก 

๑๕ คะแนน และคะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของตัวชี้วัดรอง ๕ คะแนน 

 ตัวชี้วัดหลัก คะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ๑๕ คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนดิบ : ในกำรประเมินตัวชี้วัดหลักของหลักนิติธรรมจ ำนวน ๗ ข้อ 

แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ผลที่ได้จะเรียกว่ำ “คะแนนดิบ” 
 คะแนนดิบ (เต็ม)  = ๗ x ๕  = ๓๕      คะแนน 
 คะแนนดิบที่ได้รวม (จำก ๗ ข้อ)  = ๓๐      คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนจริงถ่วงน้ ำหนักแล้ว = (๓๐/๓๕) x ๑๕  คะแนน 
       = ๑๒.๘๖    คะแนน  
       = (๑๒.๘๖/๑๕) x ๑๐๐   
       = ๘๕.๗1 %   

(คะแนนตัวชี้วัดหลัก (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของหลักนิติธรรมมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ = ผ่ำน) 

 ตัวชี้วัดรอง คะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ๕ คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนดิบ : ในกำรประเมินตัวชี้วัดรองของหลักนิติธรรมจ ำนวน 6 ข้อ 

แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ผลที่ได้จะเรียกว่ำ “คะแนนดิบ” 
 คะแนนดิบ (เต็ม)  = 6 x ๕  = 30    คะแนน 
 คะแนนดิบที่ได้รวม (จำก 6 ข้อ)  = 21    คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนจริงถ่วงน้ ำหนักแล้ว = (21/30) x ๕  คะแนน 
       = 3.5   คะแนน 
       = (3.5/๕) x ๑๐๐   
       = 70 %    

(คะแนนตัวช้ีวัดรอง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของหลักนิติธรรมร้อยละ ๗๐ = ผ่ำน) 

คะแนนรวม (หลักนิติธรรม)    12.86 + 3.5  =  16.36  คะแนน 
 

ตัวอย่ำงที่ 2    หลักคุณธรรม (๒๐ คะแนน) ประกอบด้วยคะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของตัวชี้วัดหลัก 
๑๕ คะแนน และคะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของตัวชี้วัดรอง ๕ คะแนน 

 ตัวชี้วัดหลัก คะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ๑๕ คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนดิบ : ในกำรประเมินตัวชี้วัดหลักของหลักคุณธรรมจ ำนวน 6 ข้อ 

แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ผลที่ได้จะเรียกว่ำ “คะแนนดิบ” 



 คะแนนดิบ (เต็ม)  = 6 x ๕  = ๓0      คะแนน 
 คะแนนดิบที่ได้รวม (จำก 6 ข้อ)  = 27      คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนจริงถ่วงน้ ำหนักแล้ว = (27/๓0) x ๑๕  คะแนน 
       = ๑3.5    คะแนน  
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       = (๑3.5/๑๕) x ๑๐๐   
       = 90 %   

 (คะแนนตัวชี้วัดหลัก (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของหลักคุณธรรมมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ = ผ่ำน) 

 ตัวชี้วัดรอง คะแนนจริง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ๕ คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนดิบ : ในกำรประเมินตัวชี้วัดรองของหลักคุณธรรมจ ำนวน 3 ข้อ 

แต่ละข้อมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ผลที่ได้จะเรียกว่ำ “คะแนนดิบ” 
 คะแนนดิบ (เต็ม)  = 3 x ๕  = 15    คะแนน 
 คะแนนดิบที่ได้รวม (จำก 3 ข้อ)  = 13    คะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนจริงถ่วงน้ ำหนักแล้ว = (13/15) x ๕  คะแนน 
       = 4.33   คะแนน 
       = (4.33/๕) x ๑๐๐   
       = 86.67 %    

(คะแนนตัวช้ีวัดรอง (ถ่วงน้ ำหนักแล้ว) ของหลักคุณธรรมมำกกว่ำร้อยละ ๗๐ = ผ่ำน) 

คะแนนรวม (หลักคุณธรรม)    13.5 + 4.33  =  17.83  คะแนน 
 

การพจิารณาผลการประเมินภาพรวมทัง้ ๖ หลัก 
น ำคะแนนรวมของแต่ละหลักรวมกันเป็นผลคะแนนที่ได้ทั้ง ๖ หลัก จำก ๑๐๐ คะแนน น ำมำเทียบกับ

เกณฑ์ร้อยละ โดยธุรกิจต้องมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละเจ็ดสิบห้ำขึ้นไปตำมตำรำงเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำน
ธรรมำภิบำลธุรกิจ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำจึงจะถือว่ำธุรกิจผ่ำนเกณฑ์กำรรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ 

ตารางเกณฑก์ารรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ 

คะแนนรวม เกณฑก์ารรับรอง 

ร้อยละ 7๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐ ผ่ำน 

ต่ ำกว่ำร้อยละ 75.๐๐ ไม่ผ่ำน 

 
 
 
 
 


