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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บปรุ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการตรวจสอบภายใน
ของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว และมีข้อปฏิบัติบางประการไม่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบภายในของรั ฐวิ ส าหกิ จมี ข้ อปฏิ บัติ ที่ สอดคล้ อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ระบบ
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจมีกลไกที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ และข้อ ๒ (๑) แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ความทั่วไป
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่ า คณะกรรมการตรวจสอบตามหมวด ๒
ของระเบียบนี้
“กรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรั ฐบาลตามกฎหมายว่ าด้วยการจัด ตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรั ฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
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(๒) บริ ษัท หรื อห้ า งหุ้ นส่ วนนิ ติบุคคลที่ กระทรวงการคลั งหรื อรั ฐวิ สาหกิจ ตาม (๑) มี ทุ น
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า
ร้อยละห้าสิบ
(๔) หน่วยงานนอกจาก (๑) (๒) หรือ (๓) ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) (๒)
หรือ (๓) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ ที่กระทรวงการคลังกําหนด
“การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า งานที่รัฐวิสาหกิจกําหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความ
เชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็น
ระบบ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คําแนะนําปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม
เพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามที่กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในรัฐวิสาหกิจ
รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของทุนชําระแล้ว ซึ่งการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย
“ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์
หรือเกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจในลักษณะใดดังต่อไปนี้
(๑) คู่ ส มรสของกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ กรรมการตรวจสอบ ผู้ บริ ห ารสู ง สุ ด ผู้ บ ริ ห าร
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารสูงสุด
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายใน
(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญซึ่งรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) เป็นหุ้นส่วน
(๔) ห้างหุ้น ส่ว นจํา กัด ซึ่ง รัฐ วิสาหกิ จหรือบุคคลตาม (๑) หรื อ (๒) เป็น หุ้นส่ วนจํา พวก
ไม่จํากัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้น
ทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด
(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม (๑) หรือ (๒) หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม (๓) หรือ (๔) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทนั้น
(๖) นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของ
นิติบุคคล
“หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบภายใน
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“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า พนักงานของรัฐวิสาหกิจซึ่งได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
“หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้บริหารซึ่งได้รับการแต่ง ตั้งเพื่ อปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบนี้
“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้ทําหน้าที่บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุดไม่เกินสาม
ลําดับ
“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ผู้ว่าการ ผู้อํานวยการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการหรือ
ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีอํานาจหน้าที่ทํานองเดียวกันในรัฐวิสาหกิจ
หมวด ๒
คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการ
ตรวจสอบ” ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการรัฐวิส าหกิจรายงานการแต่ งตั้งหรื อการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง
ข้อ ๘ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น
(๒) เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ
ดําเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม
ข้อ ๙ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้ อ งไม่ มีลั ก ษณะต้ องห้ า ม
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เป็นข้าราชการประจําที่ดํารงตําแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น
(๒) ไม่ เป็ นกรรมการที่ไ ด้รั บมอบหมายให้เ ป็น ผู้กํ าหนดนโยบายหรือระเบี ยบปฏิ บัติ หรื อมี
อํานาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจําจากรัฐวิสาหกิจ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๕๕

(๓) ไม่ เป็ นผู้ มีความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ กับรัฐ วิ สาหกิ จนั้ น ทั้ง นี้ ไม่ ว่า ในขณะดํา รง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ
(๔) ไม่เป็นบุ พการี ผู้สืบสั นดาน หรือคู่ สมรส ของกรรมการรัฐวิส าหกิจ ผู้บริห ารสูงสุ ด
ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทที่รัฐวิสาหกิจนั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทํ ากฎบั ตรว่า ด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้ สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
กํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(๓) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
(๔) สอบทานการดํา เนิน งานของรัฐ วิสาหกิ จให้ถู กต้ องตามกฎหมาย ระเบีย บ ข้ อบั งคั บ
วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(๕) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน
(๖) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อ
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ
(๗) เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
(๘) ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ
(๙) รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการรั ฐวิสาหกิ จอย่ างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิ บวันนับแต่วั นสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส
ยกเว้ น รายงานผลการดํ า เนิ น งานในไตรมาสที่ สี่ ให้ จั ด ทํ า เป็ น รายงานผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี
พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ
(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แผนการปรับปรุงการดําเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
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(๑๑) เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่ าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปีของรัฐวิสาหกิจ
(๑๒) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย
รายงานผลการดําเนินงานตาม (๙) อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําและ
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับ
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๑๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามข้ อ ๑๐ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตรง
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ก ารดํา เนิ นงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อพิจารณาให้มีการดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วย
ค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจได้ ทั้งนี้ การดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ
ให้นําความในข้อ ๙ (๓) และ (๔) มาใช้บังคับแก่ลักษณะต้องห้ามของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่องตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
ข้อ ๑๓ เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่ง
ที่เกี่ยวข้องกับการดํ าเนินงานของรัฐวิส าหกิจ ให้แจ้งต่อผู้ บริหารสูงสุดเพื่อพิจ ารณาสั่งให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบั งคั บ วิธี ปฏิ บัติ งาน มติ คณะรัฐ มนตรี ประกาศ และคํา สั่ง ที่เ กี่ยวข้องกั บการดํ าเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่า มีรายการ
หรือการกระทําที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง การขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน
ให้รายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทันที เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า
ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้นและกระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งในกรณีจําเป็น
อาจเชิญผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในปีบัญ ชีการเงินแต่ละปี
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมี การประชุ มร่ว มกัน กับผู้ส อบบั ญชี โดยไม่มีผู้บริห ารสู งสุด ผู้บริหาร
หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๘ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้ องมี กรรมการตรวจสอบมาประชุ มไม่ น้อยกว่ า
สองในสามของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๖ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหนึ่ง
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุม
กรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจนั้น โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น
ในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย
เป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ในกรณี กรรมการตรวจสอบของรั ฐวิ ส าหกิ จ ที่ มีห ลั กทรั พ ย์ จดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หมวด ๓
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข้อ ๑๗ ในการปฏิบัติ งานการตรวจสอบภายใน ให้ รัฐ วิส าหกิ จจั ดให้มีห น่ว ยตรวจสอบ
ภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการบริหารทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้หน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด
เว้นแต่การแต่ งตั้ง โยกย้า ย ถอดถอน เลื่ อนขั้ น เลื่อนตําแหน่ง และประเมิ นผลงานของหั วหน้ า
หน่วยตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ผู้บริหารสูงสุดจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจ
สอบภายในไปรักษาการตําแหน่งอื่นหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นในขณะเดียวกันไม่ได้
ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ต้ อ งจั ด สรรบุ ค ลากรและทรั พ ยากร เพื่ อให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องหน่ ว ย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของกิจกรรม
ของรัฐวิสาหกิจ
ข้อ ๑๘ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
กั บ ขอบเขตความรั บผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยต้ องได้ รั บความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๑๙ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปีตามแบบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว้ และรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค
รวมทั้งแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
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ข้อ ๒๐ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจสอบภายใน ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เพื่อพิจารณา โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ ๒๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีของปี
บัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งส่งสําเนาแผนการ
ตรวจสอบภายในประจําปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิ น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ
ถ้าในระหว่างปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
ตามวรรคหนึ่ ง ให้ หัว หน้ าหน่ ว ยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจํ า ปี ที่มีก าร
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
ภายในสามสิ บวันนั บแต่วั นที่ได้รั บการอนุมัติ พร้ อมทั้งส่ งสําเนาแผนการตรวจสอบภายในประจํา ปี
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับการอนุมัติ
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่ก ารปฏิ บัติ งานตรวจสอบภายในเรื่ องใดของหน่ วยตรวจสอบภายในมี
ความจําเป็นต้องอาศั ยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องตามข้อ ๑๒ ต่อไป
ข้อ ๒๓ หัวหน้า หน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้ องมีคุณ วุฒิขั้นต่ํ าระดั บ
ปริญญาตรี และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(๒) มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(๓) มีความรู้ในการปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
ข้อ ๒๔ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและ
ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม
รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทําหน้าที่บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการ
ตรวจสอบ
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หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กันยายน ๒๕๕๕

ข้อ ๒๕ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบประสิทธิภ าพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(๒) ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความเชื่ อถื อ ได้ ข องข้ อมู ล ทางการเงิ น การปฏิ บัติ ต าม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
(๓) ตรวจสอบรายการที่ อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โอกาสเกิ ด การทุ จ ริ ต และ
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร
(๔) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม (๑) ถึง (๓) รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ วิธีและ
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขหน้าที่ตาม (๑) ถึง (๓)
(๕) ประสานงานกั บผู้ ส อบบั ญ ชี เ พื่ อให้ ส ามารถเข้ า ใจแผนงานและกํ า หนดขอบเขตการ
ตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อรัฐวิสาหกิจ
(๖) พัฒนาและอบรมความรู้ ทักษะ และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจแห่งนั้น
(๗) ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ข้อ ๒๖ หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติง านตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปี ที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด
ต่อไป
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในพบหรื อมี ข้ อ สงสั ย ว่ า มี ร ายการหรื อ การกระทํ า ที่ อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่สําคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงาน
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อไป
ข้อ ๒๘ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
(๒) จั ด เตรี ย มเอกสารหลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง ข้ อ มู ล อื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้
(๓) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๓๘
จนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
กิตติรัตน์ ณ ระนอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

