
 
 
 
 

แบบค ำขอรบัหนังสอืรบัรองมำตรฐำนธรรมำภบิำลธรุกจิ 
 

       วันที่ ……………………………………………………........................... 

บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน…………………………………………………….......………………………………............................ 

เลขทะเบียนนติิบุคคล  ________________                                               _   

จดทะเบียนเมื่อวันที่…...........……เดือน………………………..............พ.ศ. ………………........…  

โดย นำย/นำง/นำงสำว…………………………………………………….............................เป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล 

ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี …………………………หมู่ที…่…....หมู่บ้ำน/อำคำร…………………………......................... 

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

เขต/อ ำเภอ ………………………….............................จังหวัด………………………….................รหัสไปรษณีย์…………………..…….. 

โทรศัพท์……………………..……...............โทรศัพท์มือถือ.......………………………….............โทรสำร…………………………............. 

ส ำนักงำนสำขำ จ ำนวน.................................แห่ง (ถ้ำมี)  

(กรณตี่ออำยุ ธุรกิจได้รับหนังสือรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ  ออกให้ ณ วันที.่.........เดือน..........................พ.ศ.......... 

มีผลถึง วันที่.............เดือน........................พ.ศ. ............) 

มีควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ  และยินยอมให้ผู้ตรวจประเมินเข้ำ
ตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ  โดยกำรเข้ำรับประเมินครั้งนี้สำมำรถติดต่อ สอบถำม หรือประสำนงำนกับ
นำย/นำง/นำงสำว ...............................................................................................ต ำแหน่ง............................................................................ 
โทรศัพท์…………………………............... โทรศัพท์มือถือ.......…………………………...... E-mail………………………….................... 

พร้อมนี้  ได้แนบเอกสำรหลักฐำนตำมที่ก ำหนดในแบบค ำขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ
มำด้วยแล้ว 

ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคลขอรับรองว่ำ  ธุรกิจมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ำมตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ  และขอรับรองว่ำข้อควำม และเอกสำรที่
แนบทั้งหมดเป็นควำมจริงทุกประกำร 

จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 
 

 
 

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

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

ต ำแหน่ง............................................................... ............   
 
  

แบบ ธธ.1 

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 
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ขอ้มูลพืน้ฐำนของธรุกิจ  (กรุณำพิมพ์รำยละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน) 
 

1. ขอ้มลูกจิกำร 
 

1.1 เลขทะเบียนนิติบุคคล    

1.2 วัน/เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ............................................................................................................................. ...........  

1.3 ประเภทกำรจดทะเบียน  บริษัทจ ำกัด  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียน 

1.4 ชื่อธุรกิจ (ไทย)........................................................................................................................ ................................... 

1.5 ชื่อธุรกิจ (อังกฤษ)..................................................................................................................... ................................. 

1.6 ที่ตั้งกิจกำร  เลขท่ี................... ซอย................................................. .... ถนน............................................................ 

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

1.8 จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์........................................................ ..................... 

1.9 โทรศัพท์ (กิจกำร) 1).................................................................... 2)......................................................................... 

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

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

1.10 กลุ่มธุรกิจ (รหัสหมวดธุรกิจ 5 หลัก)  

1.11 ผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจ  สินค้ำ   บริกำร 

1.12 รำยละเอียดสินค้ำ/บริกำรหลัก
....................................................................................................................... .................................................................. 

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

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

1.13 ชื่อตรำสินค้ำ/แบรนด์………………………………………………………………………………………………………………………......... 

1.14 ประเภทธุรกิจ      กำรผลิต             กำรค้ำส่ง-ค้ำปลีก              กำรบริกำร  

                             กำรเกษตร           ตวัแทนจ ำหน่ำย (Trader) 

1.15 ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ (จำกวัตถุประสงค์ที่ปรำกฏในงบกำรเงินปีล่ำสุด)......................................................... 

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

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

1.16 ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต........................................................................เลขทะเบียน............................................. 
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2. ขอ้มลูผูม้ีอ ำนำจลงนำม 

ผู้มีอ ำนำจลงนำม  นำย   นำง  นำงสำว 

ชื่อ..................................................................... .....................นำมสกุล............................................................................. 

เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 

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

ที่อยู่  เลขที่........................................ ซอย........................................................ ถนน...................................................... 

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

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

โทรศัพท์............................................โทรศัพทม์ือถือ...........................................E-mail….............................................. 
 

 

3. ขอ้มลูกำรด ำเนนิงำน 
 
3.1 ประวัติควำมเป็นมำ
............................................................................................................... .......................................................................... 

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

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

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

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

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

3.2 โครงสร้ำงองค์กร 
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3.3 วิสัยทัศน์................................................................................................................... ..........................................……. 

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

3.4 ผลประกอบกำรธุรกิจเปรียบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง (งบดุล/งบก ำไรขำดทุน) 

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

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

3.5 รำงวัลที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมำภิบำลธุรกิจ 6 หลัก ทีเ่คยได้รับ ได้แก่   

       หนังสือรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจ  ออกให้ ณ วันที่ ........................... มีผลถึง วันที่ ........................ 

       ธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ   ประจ ำปี ................................................................................... .……. 

       ธรรมำภิบำลธุรกิจดีเด่นระดับจังหวัด    ประจ ำปี ....................................................................................……. 

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

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

3.6 มำตรฐำนสำกลที่ได้รับกำรรับรอง    ISO………………………………………………………………………………………..…….. 

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

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

3.7 นโยบำยที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมำภิบำล 6 หลัก  

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

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

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

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

 หลักควำมโปร่งใส (ระบุ) ............................................................... .................................................................. .. 

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

 หลักกำรมีส่วนร่วม (ระบุ) ................................................................................................ ................................. 

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

 หลักควำมรับผิดชอบ (ระบุ) ............................................................................................................................ .. 

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

 หลักควำมคุ้มค่ำ (ระบุ) ............................................................................................................................. ........ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 3.8 มำตรกำรรณรงค์ตำมนโยบำยเพื่อประโยชน์โดยรวมแก่ประเทศชำติ  

 กำรต่อต้ำนกำรทุจริต   กำรต่อต้ำนยำเสพติด  

 กำรใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม   กำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

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

 
 
4. กำรขออนญุำตสถำนประกอบกำรตำมกฎหมำยธรุกจิเฉพำะ 
 

กำรด ำเนินงำนในธุรกิจของท่ำนจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยธุรกิจเฉพำะเรื่องใดบ้ำง  
(กรุณำระบุชื่อกฎหมำยและใบอนุญำตด ำเนินกำรตำมกฎหมำยนั้น ๆ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ค ำรับรองกำรด ำเนินกำรทำงภำษีอำกร 

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................................. .................. ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือ

รับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำ............................................................... ....

กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร ขอรับรองว่ำได้มีกำรด ำเนินกำรทำงด้ำนภำษีอำกร ได้แก่ ภำษีเงินได้นิติบุคคล ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

ภำษีธุรกิจเฉพำะ ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย และอำกรแสตมป์ อย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว และไม่เคยมีค ำพิพำกษำถึงที่สุด

ว่ำมีควำมผิดเกี่ยวกับภำษีอำกร 

 
 ทั้งนี้ หำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำพบว่ำไม่เป็นไปตำมค ำรับรองดังกล่ำว บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

ยินดีให้ถือเป็นเหตุเพิกถอนกำรรับรองมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจได้  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ค ำรับรอง 

       (.........................................................................) 
                   กรรมกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 
 
 
ลงชื่อ ........................................................................ ผู้ให้ค ำรับรอง 

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

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

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

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................................................... ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำน

ธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  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 

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 
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หนังสือยินยอมให้กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

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

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................. .................................. ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำน

ธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

กรมโรงงำนอุตสำหกรรม  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  รวมทั้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหำมลพิษ

ที่ส่งผลกระทบต่อประชำชน  ซึ่งกรมโรงงำนอุตสำหกรรมวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดในคดีที่ส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน  

สังคมและสิ่งแวดล้อม  และธุรกิจยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เช่น  กำรปล่อยน้ ำเสีย  กลิ่น  เสียง  ควัน  

และฝุ่นละอองในบรรยำกำศ  และข้อมูลอื่นใดตำมท่ีได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำร

พิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 
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หนังสือยินยอมให้กรมสวัสดิกำรและคุม้ครองแรงงำน 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

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

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................. .................................. ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำน

ธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ในประเด็นข้อร้องเรียน  

ข้อพิพำทเกี่ยวกับปัญหำแรงงำน  กำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัย  อำชีวอนำมัย  และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน  

ซึ่งกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนวินิจฉัยว่ำเป็นควำมผิดของนำยจ้ำง  และข้อมูลอื่นใดตำมที่ได้รับแจ้งจำก

กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำล

ธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 
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หนังสือยินยอมให้ส ำนกังำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

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

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................. .................................. ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำน

ธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

ในเรื่องคดีควำมที่เสื่อมเสียด่ำงพร้อย  หรือมีค ำเตือนจำกทำงรำชกำรเกี่ยวกับกำรทุจริต  ซึ่งส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติมีมติชี้มูลว่ำเป็นผู้สนับสนุนกำรกระท ำควำมผิดฐำนทุจริตต่อหน้ำที่หรือ

กระท ำผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร  และข้อมูลอ่ืนใดตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูล

ประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 
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หนังสือยินยอมให้ศำลฎีกำ 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

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

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................. .................................. ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำน

ธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้  

ศำลฎีกำ  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ซึ่งศำลฎีกำวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดเกี่ยวกับคดีภำษีอำกรที่มี

ค ำพิพำกษำถึงที่สุด  หรือมีควำมผิดในคดีที่ส่งผลกระทบต่อสำธำรณชน  สังคม  และสิ่งแวดล้อม  และข้อมูลอ่ืนใด

ตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรตรวจประเมิน

มำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 



- 11 - 
 
 

หนังสือยินยอมให้ส ำนกังำนประกันสังคม 

เปิดเผยข้อมลูของธุรกจิ 

 

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

 

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

เลขทะเบียนนิติบุคคล ............................. .................................. ได้แจ้งควำมประสงค์ขอรับหนังสือรับรองมำตรฐำน

ธรรมำภิบำลธุรกิจจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล  ยินยอมให้ 

ส ำนักงำนประกันสังคม  เปิดเผยข้อมูลธุรกิจต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  ในประเด็นกำรน ำส่งเงินเข้ำกองทุน

ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  รวมทั้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกันสังคม

และกองทุนเงินทดแทน  ซึ่งส ำนักงำนประกันสังคมวินิจฉัยว่ำมีควำมผิดและธุรกิจยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

และข้อมูลอื่นใดตำมที่ได้รับแจ้งจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำร

ตรวจประเมินมำตรฐำนธรรมำภิบำลธุรกิจของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  

 
จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นหลักฐำน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

ประทับตรำส ำคัญ 
ของนิติบุคคล  

(ถ้ำมี) 
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เอกสำรหลกัฐำนประกอบแบบค ำขอรบัหนังสอืรบัรองมำตรฐำนธรรมำภบิำลธรุกจิ 
 

1. ข้อมูลพ้ืนฐำนของธุรกิจ 

2. แผนที่สถำนที่ตั้งประกอบธุรกิจ  

3. ภำพถ่ำยสถำนประกอบธุรกิจปัจจุบัน 

4. ส ำเนำแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 (เฉพำะหน้ำแรกและหน้ำที่ระบุรำยได้ของกิจกำร) ย้อนหลัง 3 ปี 

5. ส ำเนำแบบน ำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมปีล่ำสุด (12 เดือน) และส ำเนำใบแจ้งประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

ปีล่ำสุด พร้อมส ำเนำใบเสร็จรับเงิน 

6. ส ำเนำข้อบังคับกำรท ำงำน (ฉบับล่ำสุด) ซึ่งระบุวันที่ประกำศใช้ และลงนำมโดยผู้มีอ ำนำจ 

7. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบกิจกำรของธุรกิจ (ขึ้นกับแต่ละประเภทธุรกิจ)  เช่น ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงแรม  

ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) เป็นต้น 

8. ค ำรับรองกำรด ำเนินกำรทำงภำษีอำกร 

9. หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ หน่วยงำนดังต่อไปนี้ 

(1) กรมควบคุมมลพิษ 

(2) กรมโรงงำนอุตสำหกรรม 

(3) กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 

(4) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

(5) ศำลฎีกำ 

(6) ส ำนักงำนประกันสังคม 

 
(ส่งภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่สมัคร) 

 

 

 
 
 
 
 
 


