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ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 
 

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน 
ของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ซ่ึงใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว  และมีข้อปฏิบัติบางประการไม่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  ประกอบกับยังไม่มีการกําหนดให้มีระบบการตรวจสอบภายใน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจมีข้อปฏิบัติท่ีสอดคล้อง 
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  รวมท้ังเพ่ือให้ระบบ
การตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจมีกลไกท่ีจะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม
พ.ศ.  ๒๕๔๕  และข้อ  ๒  (๑)  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  กระทรวงการคลัง  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  

พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 
ความท่ัวไป 

 
 

ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
“คณะกรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  คณะกรรมการตรวจสอบตามหมวด  ๒   

ของระเบียบน้ี 
“กรรมการตรวจสอบ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
“รัฐวิสาหกิจ”  หมายความว่า   
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์การของรัฐบาล  กิจการของรัฐ 

ตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการน้ัน  หรือหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเป็นเจ้าของ 
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(๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวงการคลังหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ 

(๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  หรือ  (๒)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า 
ร้อยละห้าสิบ 

(๔) หน่วยงานนอกจาก  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม  (๑)  (๒)  
หรือ  (๓)  มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ  ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

“การตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  งานท่ีรัฐวิสาหกิจกําหนดข้ึนเก่ียวกับการสร้างความ
เช่ือม่ันโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
กํากับดูแลท่ีดี  กระบวนการบริหารความเส่ียง  และการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็น
ระบบ  รวมท้ังการรายงานผลการปฏิบัติงานและการให้คําแนะนําปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม  
เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามท่ีกําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  หมายความว่า  ผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในรัฐวิสาหกิจ
รวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของทุนชําระแล้ว  ซ่ึงการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผู้ท่ีเก่ียวข้อง
หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องด้วย 

“ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์
หรือเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจในลักษณะใดดังต่อไปน้ี 

(๑) คู่สมรสของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหาร  
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

(๒) บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  กรรมการตรวจสอบ  ผู้บริหารสูงสุด  
ผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  หรือผู้ตรวจสอบภายใน 

(๓) ห้างหุ้นส่วนสามัญซ่ึงรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นหุ้นส่วน 
(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัดซ่ึงรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  เป็นหุ้นส่วนจําพวก 

ไม่จํากัดความรับผิด  หรือเป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิดท่ีมีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้น 
ท้ังหมดของห้างหุ้นส่วนจํากัด 

(๕) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลตาม  (๑)  หรือ  (๒)  หรือ
ห้างหุ้นส่วนตาม  (๓)  หรือ  (๔)  ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้ว
ท้ังหมดของบริษัทน้ัน   

(๖) นิติบุคคลท่ีรัฐวิสาหกิจมีอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของ
นิติบุคคล 

“หน่วยตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจท่ีต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบภายใน 
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“ผู้ตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  พนักงานของรัฐวิสาหกิจซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน 

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน”  หมายความว่า  ผู้บริหารซ่ึงได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบน้ี 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ทําหน้าท่ีบริหารซ่ึงดํารงตําแหน่งรองจากผู้บริหารสูงสุดไม่เกินสาม 
ลําดับ 

“ผู้บริหารสูงสุด”  หมายความว่า  ผู้ว่าการ  ผู้อํานวยการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้จัดการหรือ 
ผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีอํานาจหน้าท่ีทํานองเดียวกันในรัฐวิสาหกิจ 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึง  เรียกว่า  “คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ”  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการตรวจสอบหน่ึงคน  และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า
สองคนแต่ไม่เกินส่ีคน  และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 

กรรมการตรวจสอบตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยคนหน่ึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ 
ด้านการบัญชีหรือการเงิน  ซ่ึงสามารถสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรายงานการแต่งต้ังหรือการเปล่ียนแปลงการแต่งต้ัง  
คณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ันและกระทรวงการคลังทราบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้มีการแต่งต้ังหรือการเปล่ียนแปลงการแต่งต้ัง 

ข้อ ๘ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจในรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน 
(๒) เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ี  และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ

ดําเนินงานตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและความเท่ียงธรรม 
ข้อ ๙ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม

ดังต่อไปน้ี 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการประจําท่ีดํารงตําแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ัน 
(๒) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กําหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมี

อํานาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร  รวมท้ังไม่เป็นพนักงาน  ลูกจ้าง  หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจําจากรัฐวิสาหกิจ  ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับรัฐวิสาหกิจน้ัน  หรือผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่  ท้ังน้ี  ไม่ว่าในขณะดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ  
หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ 
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(๓) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับรัฐวิสาหกิจน้ัน  ท้ังน้ี  ไม่ว่าในขณะดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ  หรือภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนวันท่ี
ได้รับแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

(๔) ไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือคู่สมรส  ของกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสูงสุด
ผู้บริหาร  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ผู้ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  หรือผู้ตรวจสอบภายใน
ของบริษัทท่ีรัฐวิสาหกิจน้ันมีส่วนร่วมตัดสินใจเก่ียวกับนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท   

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) จัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง 

กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
รัฐวิสาหกิจ  และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน  กระบวนการ  
กํากับดูแลท่ีดี  และกระบวนการบริหารความเส่ียง 

(๓) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
(๔) สอบทานการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้ถูกต้องตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ   

วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  หรือคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๕) สอบทานให้รัฐวิสาหกิจมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี  และพิจารณาความเป็นอิสระ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน   
(๖) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ 

มีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ 
(๗) เสนอข้อแนะนําต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการพิจารณาแต่งต้ัง  โยกย้าย  เล่ือนข้ัน  

เล่ือนตําแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
(๘) ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี  และอาจเสนอแนะให้สอบทาน

หรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจําเป็น  รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ 

(๙) รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังภายในหกสิบวันนับแต่วันส้ินสุดในแต่ละไตรมาส 
ยกเว้นรายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสท่ีส่ี  ให้จัดทําเป็นรายงานผลการดําเนินงานประจําปี   
พร้อมท้ังส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ันและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันส้ินปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ 

(๑๐) ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้อยปีบัญชีการเงินละหน่ึงคร้ัง  รวมท้ังรายงานผลการประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  ตลอดจน
แผนการปรับปรุงการดําเนินงานให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ 
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(๑๑) เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  และค่าตอบแทน 
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจําปีของรัฐวิสาหกิจ 

(๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย 
รายงานผลการดําเนินงานตาม  (๙)  อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเก่ียวกับการจัดทําและ

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน  ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับ
การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

ข้อ ๑๑ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อ  ๑๐  ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ 
ต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจโดยตรง 

ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีการดําเนินงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เสนอต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือพิจารณาให้มีการดําเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองด้วย
ค่าใช้จ่ายของรัฐวิสาหกิจได้  ท้ังน้ี  การดําเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ 

ให้นําความในข้อ  ๙  (๓)  และ  (๔)  มาใช้บังคับแก่ลักษณะต้องห้ามของผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
เร่ืองตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๓ เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการ
ปฏิบัติท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ัง 
ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาส่ังให้หน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจน้ันดําเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ   

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในท่ีมีข้อสงสัยว่า  มีรายการ 
หรือการกระทําท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง  การขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์  การทุจริต  หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน 
ให้รายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทันที  เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อกระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจน้ันและกระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหน่ึงคร้ังในกรณีจําเป็น 
อาจเชิญผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหาร  หรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมได้  ท้ังน้ี  ในปีบัญชีการเงินแต่ละปี  
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด  ผู้บริหาร  
หรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยหน่ึงคร้ัง 
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ข้อ ๑๕ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 
สองในสามของจํานวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ข้อ ๑๖ ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบอีกทางหน่ึง
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรัฐวิสาหกิจ  โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบ้ียประชุม
กรรมการของกรรมการรัฐวิสาหกิจน้ัน  โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน 
ในอัตราร้อยละย่ีสิบห้าของค่าตอบแทนดังกล่าว  และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย
เป็นรายเดือนเท่ากับก่ึงหน่ึงของค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีกรรมการตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจท่ีมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  ให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวด  ๓ 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

ข้อ ๑๗ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ให้รัฐวิสาหกิจจัดให้มีหน่วยตรวจสอบ
ภายในซ่ึงข้ึนตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการบริหารท่ัวไปของหน่วยตรวจสอบภายใน  ให้หน่วยตรวจสอบภายในข้ึนตรงต่อผู้บริหารสูงสุด 
เว้นแต่การแต่งต้ัง  โยกย้าย  ถอดถอน  เล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหน่ง  และประเมินผลงานของหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน  ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๒๐  ท้ังน้ี  ผู้บริหารสูงสุดจะแต่งต้ังให้ผู้ตรวจ
สอบภายในไปรักษาการตําแหน่งอ่ืนหรือปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนในขณะเดียวกันไม่ได้ 

ผู้บริหารสูงสุดต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วย
ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของกิจกรรม 
ของรัฐวิสาหกิจ 

ข้อ ๑๘ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทํากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบ  และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

ข้อ ๑๙ หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจําทุกปีตามแบบท่ีได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กําหนดไว้  และรายงานผลการประเมิน  ปัญหาและอุปสรรค  
รวมท้ังแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการตรวจสอบทราบ 
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ข้อ ๒๐ การแต่งต้ัง  โยกย้าย  ถอดถอน  เล่ือนข้ัน  เล่ือนตําแหน่ง  และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน  ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
เพ่ือพิจารณา  โดยให้ผู้บริหารสูงสุดเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๒๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปีของปี
บัญชีการเงินถัดไป  เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเสนอให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ  พร้อมท้ังส่งสําเนาแผนการ 
ตรวจสอบภายในประจําปีท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ 

ถ้าในระหว่างปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
ตามวรรคหน่ึง  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจําปีท่ีมีการ
ปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และเสนอให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับการอนุมัติ  พร้อมท้ังส่งสําเนาแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
ท่ีได้รับการอนุมัติแล้ว  ให้กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับการอนุมัติ 

ข้อ ๒๒ ในกรณีท่ีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเร่ืองใดของหน่วยตรวจสอบภายในมี 
ความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
เสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาดําเนินการว่าจ้างผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะเร่ืองตามข้อ  ๑๒  ต่อไป 

ข้อ ๒๓ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีคุณวุฒิข้ันตํ่าระดับ
ปริญญาตรี  และต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 

(๑) มีความรู้  ทักษะ  และความสามารถท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
(๒) มีความรู้เก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  

และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ   
(๓) มีความรู้ในการปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจ  การประเมินความเส่ียง  และการควบคุมภายใน   
ข้อ ๒๔ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระและ 

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมท่ีตรวจสอบเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปด้วยความเท่ียงธรรม 
รวมท้ังต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยทําหน้าท่ีบริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลาหน่ึงปีก่อนการ
ตรวจสอบ 
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ข้อ ๒๕ หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ

กํากับดูแลท่ีดี  และกระบวนการบริหารความเส่ียง 
(๒) ตรวจสอบความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการเงิน  การปฏิบัติตาม

กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

(๓) ตรวจสอบรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  โอกาสเกิดการทุจริตและ
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเส่ียงจากการทุจริตภายในองค์กร 

(๔) จัดทํารายงานผลการตรวจสอบภายในตาม  (๑)  ถึง  (๓)  รวมท้ังมีข้อเสนอแนะ  วิธีและ
มาตรการในการปรับปรุงแก้ไขหน้าท่ีตาม  (๑)  ถึง  (๓) 

(๕) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพ่ือให้สามารถเข้าใจแผนงานและกําหนดขอบเขตการ
ตรวจสอบภายในท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกันต่อรัฐวิสาหกิจ 

(๖) พัฒนาและอบรมความรู้  ทักษะ  และความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของรัฐวิสาหกิจแห่งน้ัน 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีผู้บริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ท้ังน้ี  ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ ๒๖ หน่วยตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายในประจําปีท่ี
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ  
ข้อบังคับ  วิธีการปฏิบัติงาน  มติคณะรัฐมนตรี  ประกาศ  และคําส่ังท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ  ให้รายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ  เพ่ือแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด
ต่อไป 

ในกรณีท่ีหน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า  มีรายการหรือการกระทําท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง  การขัดแย้งทางผลประโยชน์
การทุจริต  หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องท่ีสําคัญในระบบการควบคุมภายใน  ให้รายงาน
พร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที  เพ่ือพิจารณาเสนอคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจต่อไป 

ข้อ ๒๘ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจมีหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
(๑) อํานวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(๒) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการดําเนินงาน  รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ี เก่ียวข้อง   

ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  พร้อมท่ีจะตรวจสอบได้ 
(๓) ช้ีแจงและตอบข้อซักถามต่าง ๆ  พร้อมท้ังหาข้อมูลเพ่ิมเติมให้ผู้ตรวจสอบภายใน 
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บทเฉพาะกาล 
 
 

ข้อ ๒๙ บรรดาการตรวจสอบภายในท่ีอยู่ในระหว่างการดําเนินการก่อนวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ 
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ.  ๒๕๓๘ 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

กิตติรัตน์  ณ  ระนอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 


