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1. คาํนิยาม  

“บริษัท”   หมายถึง บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

“ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้ ท่ีดํารงตําแหนง่ตัง้แตร่ะดบัผู้ช่วยผู้ อํานวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บริษัท กนักลุเอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) และกลุม่บริษัทฯ  

“หนว่ยรับตรวจ” หมายถึง หนว่ยงานตามการจดัแบง่โครงสร้างองค์กรของบริษัทท่ีเข้าทําการ

ตรวจสอบ 

“ฝ่ายตรวจสอบภายใน”   หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 

(มหาชน) 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง พนกังานในสงักัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบงาน

ตรวจสอบภายใน 

“หวัหน้าหนว่ย 

  ตรวจสอบภายใน “ 

หมายถึง ผู้ดแูลรับผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในของ  

บริษัท กนักลุ เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั (มหาชน) 

“การตรวจสอบภายใน”   หมายถึง การสอบทานระบบการบริหารการจัดการภายในหน่วยรับตรวจ

เพ่ื อ ใ ห้ ค ว า ม เช่ื อ มั่ น  (Assurance Services)  แ ล ะ ก า ร ใ ห้

คําปรึกษา (Consulting Services) อยา่งเท่ียงธรรมและเป็นอิสระ

เพ่ือเพ่ิมคณุคา่และปรับปรุงการดําเนินงานขององค์กรโดยรวมได้

ดีขึน้ 
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 กฎบัตร นีจ้ัดทําขึน้เพ่ือสื่อสารให้คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารหน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน        

ทุกระดับ มีความเข้าใจเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์  ขอบเขต อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ            

ฝ่ายตรวจสอบภายใน และสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบตัิงานระหวา่งหนว่ยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์

โดยรวม สามารถสร้างมลูค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กบัองค์กร โดยมีความสอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

และกําหนดให้มีการสอบทานกฎบตัรฉบบันีอ้ยา่งน้อยปีละครัง้ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน 
 

 
1. เพ่ือมุ่งเน้นการสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของกระบวนการดําเนินงานของ

บริษัทฯ โดยให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการดําเนินงานของบริษัทฯ ทกุระดบัให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดกระบวนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate 

Governance) 

2. เพ่ือให้ความมัน่ใจอยา่งสมเหตสุมผลวา่มีการกําหนดและประเมินผลกระทบจากความเสีย่งท่ีสาํคญันําไปสูร่ะบบการ

ควบคมุภายในท่ีดี ภายใต้การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่ เป็นไปตามนโยบายเปา้หมายของบริษัทฯ 

3. สายการบังคับบัญชา  

สายการบงัคบับญัชาของสายงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายใน

ต้องมีความเป็นอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้บริหารสงูสดุของสายงานตรวจสอบภายใน และผู้บริหารสงูสดุ

ของสายงานตรวจสอบภายในเสนอแผนงานตรวจสอบประจําปีและรายงานผลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน        

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับรายงานเก่ียวกับการบริหารสายงานตรวจสอบภายในให้รายงานต่อประธาน

กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ  

 

4. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน   
 

      ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายถึง การทดสอบและการประเมินความเพียงพอและความมีประสทิธิภาพของ

ระบบการควบคมุภายในขององค์กร และคณุภาพของการปฏิบตัิงานทกุกิจกรรมในองค์กร โดยเน้นการป้องกนัความสญูเสีย

หรือความเสียหาย และแก้ไขปรับปรุง (Prevention and Correction) มากกว่าหลงัจากท่ีเหตกุารณ์ได้เกิดขึน้แล้ว (Detection 

and Investigation) ดงันัน้ ผู้ตรวจสอบภายในควรดําเนินการดงันี ้

1. สอบทานและรายงานความเช่ือถือได้และความครบถ้วนของข้อมูลทางการเงิน การปฏิบตัิงาน ตลอดจนวิธีการท่ีใช้

วินิจฉยัและวดัผล 
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2. สอบทานระบบงานท่ีมีผลกระทบสาํคญัตอ่การดําเนินงานและการรายงาน วา่ได้มีการปฏิบตัิท่ีสอดคล้องกบันโยบาย 

แผนงาน ระเบียบปฏิบตัิท่ีวางไว้ รวมทัง้กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิและทดสอบวา่ทรัพย์สนินัน้มีอยูจ่ริง 

4. ประเมินวา่การใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและคุ้มคา่ 

5. สอบทานการดําเนินงานหรือแผนงาน เพ่ือให้แน่ใจว่า สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ และมีการ

ปฏิบตัิงานตามแผนท่ีกําหนด 

5. ประเภทการตรวจสอบภายใน 

 

1. ตรวจสอบผลการดําเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ ให้เป็นไป

ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายหรือมาตรฐานงานท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยดั 

โดยมีผลผลิตและผลลพัธ์เป็นไปตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายจากตวัชีว้ดัท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเพียงพอ

และความมีประสทิธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายในของหนว่ยรับตรวจ 

2. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถกูต้องและเช่ือถือได้ของข้อมลูและตวัเลขต่าง ๆ 

ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอท่ีจะมั่นใจได้ว่าข้อมูลท่ีบันทึกในบัญชี 

รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ มีความถกูต้องและครบถ้วน และสามารถสอบทานได้หรือเพียงพอท่ีจะป้องกนั

การร่ัวไหล สญูหายของทรัพย์สนิตา่ง ๆ ได้ 

3. ตรวจสอบการปฏิบตัิตามข้อกําหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการปฏิบตัิงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ภายในองค์กรว่าเป็นไปตามข้อกําหนดทัง้จากภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย ระเบียบคําสัง่ มาตรฐาน 

นโยบาย แผนงาน และวิธีการท่ีกําหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทท่ีได้กําหนดไว้ 

4. ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ

ระบบงานและข้อมลูท่ีได้  จากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ รวมทัง้ระบบการเข้าถึงข้อมลู ในการปรับปรุงแก้ไข

และการรักษาความปลอดภยัของข้อมลู 
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5. ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ ว่ามี

ระบบการจดัการเก่ียวกบัการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบตัิงานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

การบริหารการเงิน การบริหารพัสดแุละทรัพย์สิน รวมทัง้การบริหารงานด้านต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ

ภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลกัการบริหารงานและหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance)         

ในเร่ืองความเช่ือถือ ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปร่งใส 

6. ตรวจสอบกรณีพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากท่ีกําหนดในแผนการตรวจสอบประจําปี (Special Audit) เช่น กรณีมีเหตอุนั

ควรสงสยัว่าจะมีการประพฤติมิชอบท่ีเกิดขึน้ หรือการกระทําท่ีสอ่ไปในทางทจุริต ผิดกฎหมายต่าง ๆ  โดยจะทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพ่ือให้ได้ข้อมลูเบือ้งต้นประกอบการพิจารณาดําเนินการของผู้มีสว่นเก่ียวข้องโดยตรง    

6. อาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีในการตรวจสอบการปฏิบตัิงานทกุหนว่ยงานภายในกลุม่บริษัท ฯ และมีอํานาจในการ

เข้าถึงข้อมลู เอกสาร ทรัพย์สนิและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบังานตรวจสอบ 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในไมม่ีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีปฏิบตัิงาน และระบบการควบคมุภายใน หรือแก้ไข

ระบบการควบคมุภายใน ซึง่หน้าท่ีดงักลา่วอยูใ่นความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าท่ี

เป็นเพียงผู้ให้คําปรึกษาแนะนํา 

3. กําหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายในเพ่ือสนบัสนนุการบริหารงานและการ

ดําเนินงานด้านต่างๆ ของกลุม่บริษัท ฯ ให้สอดคล้องกับพนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท ฯ และ

ข้อเสนอแนะหรือความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ระบบงบประมาณของบริษัท ฯ 

4. ประเมินระบบการบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ โดย

ครอบคลมุถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอแนะมาตรการ การควบคมุภายในและการบริหารความ

เสีย่งท่ีรัดกมุและเหมาะสม ซึง่เป็นการเพ่ิมคณุคา่ (Value Added) และปรับปรุงการดําเนินงานแก่หนว่ยรับตรวจ เช่น 

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจํากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เป็นต้น 

5. ตรวจสอบให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่อย่างมีประสิทธิภาพ และจดัทําแผนการตรวจสอบ

ภายในให้ครอบคลมุกระบวนการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์รัปชัน่ เพ่ือให้ความมัน่ใจว่าการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้าง

ระบบงานเชิงปอ้งกนั และการตรวจสอบ 
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6. รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริงซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงท่ีสําคญั รวมทัง้ข้อเสนอแนะและแนวทางใน

การปรับปรุงแก้ไขท่ีสามารถนําไปปฏิบตัิได้ให้แก่คณะกรรมตรวจสอบรับทราบ 

7. ประสานงานกบัหนว่ยรับตรวจ เพ่ือให้ผู้บริหารของหนว่ยรับตรวจ มีสว่นร่วมในการให้ข้อมลูและข้อเสนอแนะในอนัท่ี

จะทําให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ รวมทัง้ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารของ

หน่วยรับตรวจ เพ่ือให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของ   

ผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือทําให้การบริหารงานมีคณุภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตังิานอย่างตอ่เน่ือง และมี

ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

8. บริการให้คําปรึกษา (Consulting Services) โดยมีลกัษณะเป็นการให้คําแนะนํา และโดยทัว่ไปจะให้บริการเมื่อได้รับ

การร้องขอจากผู้ รับบริการเป็นการเฉพาะ ลกัษณะและขอบเขตของงานการให้คําปรึกษาจะขึน้อยู่กับข้อตกลงกับ

ผู้ รับบริการ ในการให้บริการให้คําปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้องใช้ความระมดัระวงัในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมใน

การปฏิบตัิงานด้านการให้คําปรึกษา ควรรักษาความเท่ียงธรรม และไมเ่ข้าไปรับหน้าท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ตดัสนิใจ 

7. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

1. ความซื่อสตัย์ (Integrity) 

- ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนด้วยความซือ่สตัย์ ขยนัหมัน่เพียร และมีสาํนกึรับผิดชอบ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมลูตามท่ีกฎหมายและวชิาชีพกําหนด 

- เคารพและสนบัสนนุวตัถปุระสงค์ท่ีถกูต้องตามกฎหมายและหลกัจริยธรรม ขององค์กร 

 

2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) 

- รวบรวมข้อมลู ประเมินสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเป็นกลาง ไมล่าํเอียง และไมม่ีสว่นร่วมในกิจกรรม หรือ

ความสมัพนัธ์ท่ีบัน่ทอน 

- ไมรั่บสิง่ตอบแทนใดๆ ท่ีบัน่ทอนหรืออาจบัน่ทอนวจิารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ 

 

3. การรักษาความลบั (Confidentiality) 

- เคารพคณุคา่และสทิธิของผู้ เป็นเจ้าของในข้อมลูท่ีตนได้รับ และไมเ่ปิดเผยข้อมลูโดยปราศจากอํานาจ

หน้าท่ีท่ีเหมาะสม 

- รอบคอบในการใช้ และปกปอ้งข้อมลูท่ีได้มาระหวา่งการปฏิบตัิหน้าท่ี 

- ไมใ่ช้ข้อมลูท่ีได้มาเพ่ือประโยชน์สว่นตน หรือเพ่ือการใด ท่ีขดัตอ่กฎหมาย หรือขดัตอ่วตัถปุระสงค์ของ

องค์กร 
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4. ความสามารถในหน้าท่ี (Competency) 

- ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยใช้ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ท่ีจําเป็นในการปฏิบตัิงานตรวจสอบ 

- ปฏิบตัิงานตรวจสอบภายในโดยยดึหลกัมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นหลกั 

- พฒันาความชํานาญ ประสทิธิผล และคณุภาพงานตรวจสอบ อยา่งตอ่เน่ือง 

 

8. ความเป็นอิสระ 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานเร่ือง

เก่ียวกบัการบริหารงานในหนว่ยงานตรวจสอบภายในตอ่ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่หน้าท่ีของงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน

มีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ด้วยความเท่ียงธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน 

3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบท่ีมีตอ่ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และเปิดเผยความ

ขดัแย้งทางผลประโยชน์ของตนตอ่หวัหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 

 

9. การปฏิบัตงิานตรวจสอบ 
 

1. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายในต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความเป็นอิสระ เท่ียงธรรม ซื่อสตัย์สจุริต เช่ียวชาญและมีความ

ระมดัระวงัรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีมนุษย์สมัพนัธ์และทกัษะในการติดต่อสื่อสาร มีทศันคติท่ีดีต่อเพ่ือน

ร่วมงานและผู้ รับตรวจ ตลอดจนต้องรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถ

อยา่งเพียงพอ 

2. ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพ่ือพิจารณาว่าได้มีการปฏิบัติงานตามแผนงาน 

นโยบาย เปา้หมาย และวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนระเบียบปฏิบตัิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

3. เมื่อการตรวจสอบเสร็จสิน้สมบูรณ์  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประชุมปิดงานตรวจสอบร่วมกับ

ผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  (Exit Conference) เพ่ือชีแ้จงหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกบัข้อเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

และมาตรการแก้ไขปรับปรุงก่อนท่ีจะนําเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ 

4. รายงานผลการตรวจสอบต้องทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร อธิบายถึง วตัถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง      

ท่ีตรวจพบพร้อมทัง้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปรับปรุง ในบางขณะหากมีข้อตรวจพบท่ีสง่ผลกระทบต่อ

องค์กรและมีความจําเป็นเร่งด่วน ผู้ตรวจสอบอาจจะต้องรายงานด้วยวาจา หรือเสนอรายงานเพียงบางส่วนก่อน 

เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริหารหรือผู้ รับการตรวจสอบ ได้รับทราบ และสัง่การให้มีการแก้ไข

ก่อนท่ีจะเกิดความสญูเสยีมากขึน้ 
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5. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องติดตามผลการปฏิบตัิงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ

ติดตอ่ประสานงานกบัผู้ รับตรวจ และให้คําแนะนําในการปรับปรุงให้ถกูต้อง 

6. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในต้องพัฒนาบุคลากรท่ีทําหน้าท่ีตรวจสอบ ให้มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์เพียงพอในการท่ีจะดําเนินการตรวจสอบเร่ืองตา่ง ๆ 

 

10. มาตรฐานการปฏิบัตงิานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

การปฏิบตัิงานของสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ให้ใช้คู่มือการปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ซึง่จดัทําขึน้เพ่ือ

เป็นแนวทางปฏิบัติงานท่ีเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในท่ีสมาคม               

ผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทยกําหนด 

  

ให้ยกเลิกกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในเลขท่ี OMD 2560/05 ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2560 และให้ใช้กฎบตัรของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในฉบบันีแ้ทน 
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บันทกึประวตัิการแก้ไข 

 

เลขที่

เอกสาร 

ฉบับที่ 

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

วันที่ ส่วนที่แก้ไข / 

ทบทวน 

เหตุผลที่แก้ไข / ทบทวน กาํหนด 

วันที่ยกเลิก 

IA 2551/12 1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทําใหม ่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

22 ก.พ. 2557 

IA 2557/63 2.0 22 ก.พ. 2557 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

4 ม.ค. 2559 

IA 2559/83 3.0 4 ม.ค. 2559 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/08 

4.0 22 พ.ย. 2559 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/06 

5.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/02 

6.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/03 

7.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัการของหนว่ยงาน

กํากบัและการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 

- 

 

 

 


