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1. คาํนิยาม  

“บรษัิท”   หมายถึง บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด 

(มหาชน) 

“ผูบ้รหิาร” หมายถึง ผูท้ี่ดาํรงตาํแหน่งตัง้แตร่ะดบัผูช้่วยผูอ้าํนวยการสายงานขึน้ไป  

ของ บรษัิท กนักลุเอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) และกลุม่บรษัิทฯ  

“หน่วยรบัตรวจ” หมายถึง หน่วยงานตามการจดัแบง่โครงสรา้งองคก์รของบรษัิทที่เขา้ทาํการ

ตรวจสอบ 

“ฝ่ายตรวจสอบภายใน”   หมายถึง หน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด 

(มหาชน) 

“ผูต้รวจสอบภายใน” หมายถึง พนักงานในสงักัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรบัผิดชอบงาน

ตรวจสอบภายใน 

“หวัหนา้หน่วย 

  ตรวจสอบภายใน “ 

หมายถึง ผูด้แูลรบัผิดชอบฝ่ายตรวจสอบภายในของ  

บรษัิท กนักลุ เอ็นจิเนียริ่ง จาํกดั (มหาชน) 

“การตรวจสอบภายใน”   หมายถึง การสอบทานระบบการบริหารการจดัการภายในหน่วยรบัตรวจ

เพื่อใหค้วามเช่ือมั่น (Assurance Services) และการใหค้าํปรกึษา 

(Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระเพื่อเพิ่ม

คณุคา่และปรบัปรุงการดาํเนินงานขององคก์รโดยรวมไดดี้ขึน้ 
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 กฎบัตร นีจ้ัดทาํขึน้เพื่อส่ือสารใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารองคก์ร ผูบ้ริหารหน่วยงาน และผูป้ฏิบัติงาน        

ทกุระดบั มีความเขา้ใจเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน วตัถปุระสงค ์ ขอบเขต อาํนาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ            ฝ่าย

ตรวจสอบภายใน และสรา้งความเขา้ใจ ความร่วมมือในการปฏิบติังานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชน์

โดยรวม สามารถสรา้งมลูค่าเพิ่ม (Value Added) ใหก้ับองคก์ร โดยมีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน 

และกาํหนดใหมี้การสอบทานกฎบตัรฉบบันีอ้ย่างนอ้ยปีละครัง้ 

 

2. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบภายใน 
 

 
1. เพื่อมุ่งเนน้การสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดาํเนินงานของ

บริษัทฯ โดยใหข้อ้เสนอแนะ คาํปรกึษาที่เป็นประโยชนต์่อกระบวนการดาํเนินงานของบริษัทฯ ทุกระดบัใหส้ามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนกระตุน้ใหเ้กิดกระบวนการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 

Governance) 

2. เพื่อใหค้วามมั่นใจอย่างสมเหตสุมผลวา่มีการกาํหนดและประเมินผลกระทบจากความเส่ียงที่สาํคญันาํไปสู่ระบบการ

ควบคมุภายในที่ดี ภายใตก้ารใชท้รพัยากรอย่างประหยดัและคุม้คา่ เป็นไปตามนโยบายเปา้หมายของบรษัิทฯ 

3. สายการบังคับบัญชา  

สายการบงัคบับญัชาของสายงานตรวจสอบภายในขึน้ตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายใน

ตอ้งมีความเป็นอิสระ โดยผูต้รวจสอบภายในรายงานตรงต่อผูบ้ริหารสงูสดุของสายงานตรวจสอบภายใน และผูบ้ริหารสงูสดุ

ของสายงานตรวจสอบภายในเสนอแผนงานตรวจสอบประจาํปีและรายงานผลเก่ียวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน        

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สาํหรบัรายงานเก่ียวกับการบริหารสายงานตรวจสอบภายในใหร้ายงานต่อประธานกรรมการ

บรหิารและประธานเจา้หนา้ที่บรหิารของบรษัิทฯ  

 

4. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน   
 

      ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายถึง การทดสอบและการประเมินความเพยีงพอและความมีประสิทธิภาพของ

ระบบการควบคมุภายในขององคก์ร และคณุภาพของการปฏิบติังานทุกกิจกรรมในองคก์ร โดยเนน้การป้องกนัความสญูเสีย

หรือความเสียหาย และแกไ้ขปรบัปรุง (Prevention and Correction) มากกว่าหลงัจากที่เหตกุารณไ์ดเ้กิดขึน้แลว้ (Detection 

and Investigation) ดงันัน้ ผูต้รวจสอบภายในควรดาํเนินการดงันี ้

1. สอบทานและรายงานความเช่ือถือไดแ้ละความครบถว้นของขอ้มลูทางการเงิน การปฏิบติังาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้

วินิจฉยัและวดัผล 
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2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสาํคญัต่อการดาํเนินงานและการรายงาน ว่าไดมี้การปฏิบติัที่สอดคลอ้งกบันโยบาย 

แผนงาน ระเบียบปฏิบติัที่วางไว ้รวมทัง้กฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรกัษาทรพัยสิ์นและทดสอบวา่ทรพัยสิ์นนัน้มีอยู่จรงิ 

4. ประเมินวา่การใชท้รพัยากรของบรษัิทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้คา่ 

5. สอบทานการดาํเนินงานหรือแผนงาน เพื่อใหแ้น่ใจว่า สอดคลอ้งกับวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่วางไว ้และมีการ

ปฏิบติังานตามแผนที่กาํหนด 

6. สอบทานการกาํกบัการปฏิบติังาน (Compliance) ภายในองคก์ร 

5. ประเภทการตรวจสอบภายใน 
 

1. ตรวจสอบผลการดาํเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ของหน่วยรบัตรวจ ใหเ้ป็นไป

ตามวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายหรอืมาตรฐานงานที่กาํหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยดั โดย

มีผลผลิตและผลลพัธเ์ป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายจากตวัชีว้ดัที่เหมาะสม โดยคาํนึงถึงความเพียงพอและ

ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในของหน่วยรบัตรวจ 

2. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งและเช่ือถือไดข้องขอ้มลูและตวัเลขต่าง ๆ 

ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพยสิ์น และประเมินความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมั่นใจไดว้่าขอ้มูลที่บันทึกในบัญชี 

รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ มีความถกูตอ้งและครบถว้น และสามารถสอบทานไดห้รือเพียงพอที่จะป้องกนั

การรั่วไหล สญูหายของทรพัยสิ์นตา่ง ๆ ได ้

3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามขอ้กาํหนด (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ

ภายในองคก์รว่าเป็นไปตามขอ้กาํหนดทัง้จากภายนอกและภายในองคก์ร เช่น กฎหมาย ระเบียบคาํสั่ง มาตรฐาน 

นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่กาํหนดไว ้ตามมติคณะกรรมการบรษัิทที่ไดก้าํหนดไว ้

4. ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเช่ือถือได้ของ

ระบบงานและขอ้มลูที่ได ้ จากการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร ์รวมทัง้ระบบการเขา้ถึงขอ้มลูในการปรบัปรุงแกไ้ข

และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู รวมถึงความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์
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5. ตรวจสอบการบริหาร (Management Audit) เป็นการตรวจสอบการบริหารงานดา้นต่าง ๆ ของหน่วยรบัตรวจ ว่ามี

ระบบการจดัการเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบติังานเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 

การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรพัยสิ์น รวมทัง้การบริหารงานดา้นต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกับ

ภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานและหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)         

ในเรื่องความเช่ือถือ ความรบัผิดชอบ ความเป็นธรรม และความโปรง่ใส 

6. ตรวจสอบกรณีพิเศษที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากที่กาํหนดในแผนการตรวจสอบประจาํปี (Special Audit) เช่น กรณีมีเหตอุนั

ควรสงสยัว่าจะมีการประพฤติมิชอบที่เกิดขึน้ หรือการกระทาํที่ส่อไปในทางทจุรติ ผิดกฎหมายต่าง ๆ  โดยจะทาํการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเบือ้งตน้ประกอบการพิจารณาดาํเนินการของผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งโดยตรง    

6. อาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ 
 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหนา้ที่ในการตรวจสอบการปฏิบติังานทกุหน่วยงานภายในกลุ่มบรษัิท ฯ และมีอาํนาจในการ

เขา้ถึงขอ้มลู เอกสาร ทรพัยสิ์นและเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งกบังานตรวจสอบ 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในไม่มีอาํนาจหนา้ที่ในการกาํหนดนโยบาย วิธีปฏิบติังาน และระบบการควบคมุภายใน หรอืแกไ้ข

ระบบการควบคมุภายใน ซึ่งหนา้ที่ดงักล่าวอยู่ในความรบัผิดชอบของผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง ผูต้รวจสอบภายในมีหนา้ที่

เป็นเพียงผูใ้หค้าํปรกึษาแนะนาํ 

3. กาํหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายในเพื่อสนบัสนุนการบริหารงานและการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ฯ ใหส้อดคลอ้งกับพนัธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท ฯ และ

ขอ้เสนอแนะหรอืความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ระบบงบประมาณของบรษัิท ฯ 

4. ประเมินระบบการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ โดย

ครอบคลมุถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคมุภายในและการบรหิารความ

เส่ียงที่รดักมุและเหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่มคณุค่า (Value Added) และปรบัปรุงการดาํเนินงานแก่หน่วยรบัตรวจ เช่น 

ปรบัปรุงกระบวนการดาํเนินงานเพื่อใหมี้การใชท้รพัยากรที่มีอยู่อย่างจาํกดัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เป็นตน้ 

5. ตรวจสอบใหบ้ริษัทฯ ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอรร์ปัชั่นอย่างมีประสิทธิภาพ และจดัทาํแผนการตรวจสอบ

ภายในใหค้รอบคลมุกระบวนการที่อาจก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดคอรร์ปัชั่น เพื่อใหค้วามมั่นใจว่าการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมและสรา้งความตระหนักรู ้การประเมินความเส่ียง การสรา้ง

ระบบงานเชิงปอ้งกนั และการตรวจสอบ 
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6. รายงานผลการตรวจสอบตามขอ้เท็จจริงซึ่งรวมถึงประเด็นความเส่ียงที่สาํคญั รวมทัง้ขอ้เสนอแนะและแนวทางใน

การปรบัปรุงแกไ้ขที่สามารถนาํไปปฏิบติัไดใ้หแ้ก่คณะกรรมตรวจสอบรบัทราบ 

7. ประสานงานกบัหน่วยรบัตรวจ เพื่อใหผู้บ้รหิารของหน่วยรบัตรวจ มีส่วนรว่มในการใหข้อ้มลูและขอ้เสนอแนะในอนัที่

จะทาํใหผ้ลการตรวจสอบมีประโยชน ์รวมทัง้ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและใหค้าํปรกึษาแก่ผูบ้ริหารของ

หน่วยรบัตรวจ เพื่อใหก้ารปรบัปรุงแกไ้ขของหน่วยรบัตรวจเป็นไปตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของ   

ผูต้รวจสอบภายในเพื่อทาํใหก้ารบรหิารงานมีคณุภาพและมีการปรบัปรุงกระบวนการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง และมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

8. บรกิารใหค้าํปรกึษา (Consulting Services) โดยมีลกัษณะเป็นการใหค้าํแนะนาํ และโดยทั่วไปจะใหบ้รกิารเม่ือไดร้บั

การรอ้งขอจากผูร้บับริการเป็นการเฉพาะ ลกัษณะและขอบเขตของงานการใหค้าํปรึกษาจะขึน้อยู่กับขอ้ตกลงกับ

ผูร้บับรกิาร ในการใหบ้รกิารใหค้าํปรกึษาผูต้รวจสอบภายในตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมใน

การปฏิบติังานดา้นการใหค้าํปรกึษา ควรรกัษาความเที่ยงธรรม และไม่เขา้ไปรบัหนา้ที่เป็นผูบ้รหิารหรอืผูต้ดัสินใจ 

 

7. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน 

1. ความซื่อสตัย ์(Integrity) 

- ปฏิบติัหนา้ที่ของตนดว้ยความซื่อสตัย ์ขยนัหมั่นเพียร และมีสาํนึกรบัผิดชอบ 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย และเปิดเผยขอ้มลูตามที่กฎหมายและวิชาชีพกาํหนด 

- เคารพและสนบัสนนุวตัถปุระสงคท์ี่ถกูตอ้งตามกฎหมายและหลกัจรยิธรรม ขององคก์ร 

 

2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

- รวบรวมขอ้มลู ประเมินสถานการณท์ี่เก่ียวขอ้งอย่างเป็นกลาง ไม่ลาํเอียง และไม่มีสว่นรว่มในกิจกรรม หรอื

ความสมัพนัธท์ี่บั่นทอน 

- ไม่รบัส่ิงตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรอือาจบั่นทอนวิจารณญาณของผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 

3. การรกัษาความลบั (Confidentiality) 

- เคารพคณุคา่และสิทธิของผูเ้ป็นเจา้ของในขอ้มลูที่ตนไดร้บั และไม่เปิดเผยขอ้มลูโดยปราศจากอาํนาจ

หนา้ที่ที่เหมาะสม 

- รอบคอบในการใช ้และปกปอ้งขอ้มลูที่ไดม้าระหวา่งการปฏิบติัหนา้ที่ 

- ไม่ใชข้อ้มลูที่ไดม้าเพื่อประโยชนส์ว่นตน หรอืเพื่อการใด ที่ขดัตอ่กฎหมาย หรือขดัตอ่วตัถปุระสงคข์อง

องคก์ร 
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4. ความสามารถในหนา้ที่ (Competency) 

- ปฏิบติัหนา้ที่โดยใชค้วามรู ้ทกัษะ และประสบการณท์ี่จาํเป็นในการปฏิบติังานตรวจสอบ 

- ปฏิบติังานตรวจสอบภายในโดยยดึหลกัมาตรฐานสากลการปฏิบติังานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

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

- พฒันาความชาํนาญ ประสิทธิผล และคณุภาพงานตรวจสอบ อย่างตอ่เน่ือง 

 

8. ความเป็นอิสระ 

1. ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานเรื่อง

เก่ียวกบัการบรหิารงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในตอ่ประธานกรรมการบรหิาร และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระจากกิจการอื่นที่ไม่ใช่หนา้ที่ของงานตรวจสอบภายใน โดยผูต้รวจสอบภายใน

มีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ดว้ยความเที่ยงธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบ

ภายใน 

3. ผูต้รวจสอบภายในตอ้งเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และเปิดเผยความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องตนตอ่หวัหนา้หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

9. การปฏบิัตงิานตรวจสอบ 
 

1. เจา้หนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายในตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสตัยส์จุรติ เช่ียวชาญและมีความ

ระมัดระวงัรอบคอบเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ มีมนุษยส์มัพันธแ์ละทักษะในการติดต่อส่ือสาร มีทัศนคติที่ดีต่อเพื่อน

รว่มงานและผูร้บัตรวจ ตลอดจนตอ้งรบัผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองเพื่อใหมี้ความรู ้ความสามารถ

อย่างเพียงพอ 

2. ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รของบริษัทฯ เป็นระยะๆ เพื่อพิจารณาว่าไดมี้การปฏิบัติงานตามแผนงาน 

นโยบาย เปา้หมาย และวตัถปุระสงคข์องบรษัิทฯ ตลอดจนระเบียบปฏิบติัและกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

3. เม่ือการตรวจสอบเสร็จสิน้สมบูรณ ์ เจา้หนา้ที่ตรวจสอบภายในตอ้งจัดใหมี้การประชุมปิดงานตรวจสอบร่วมกับ

ผูบ้ริหารหน่วยรบัตรวจ  (Exit Conference) เพื่อชีแ้จงหารือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับขอ้เท็จจริงที่ตรวจพบ 

และมาตรการแกไ้ขปรบัปรุงก่อนที่จะนาํเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ 

4. รายงานผลการตรวจสอบตอ้งทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร อธิบายถึง วตัถุประสงค ์ขอบเขตการตรวจสอบ ขอ้เท็จจริง      

ที่ตรวจพบพรอ้มทัง้ความเห็นและขอ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขปรบัปรุง ในบางขณะหากมีขอ้ตรวจพบที่สง่ผลกระทบต่อ

องคก์รและมีความจาํเป็นเร่งด่วน ผูต้รวจสอบอาจจะตอ้งรายงานดว้ยวาจา หรือเสนอรายงานเพียงบางส่วนก่อน 

เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการบริหารหรือผูร้บัการตรวจสอบ ไดร้บัทราบ และสั่งการใหมี้การแกไ้ข

ก่อนที่จะเกิดความสญูเสียมากขึน้ 
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5. เจา้หนา้ที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตอ้งติดตามผลการปฏิบติังานตามขอ้เสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ

ติดตอ่ประสานงานกบัผูร้บัตรวจ และใหค้าํแนะนาํในการปรบัปรุงใหถ้กูตอ้ง 

6. หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในตอ้งพฒันาบคุลากรที่ทาํหนา้ที่ตรวจสอบ ใหมี้ความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์

เพียงพอในการที่จะดาํเนินการตรวจสอบเรื่องตา่ง ๆ 

 

10. มาตรฐานการปฏบิัตงิานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน 

 

การปฏิบติังานของสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ใหใ้ชคู้่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทาํขึน้     

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน และสอดคลอ้งกับมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่สมาคม                  

ผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทยกาํหนด 

  

ใหย้กเลิกกฎบตัรของฝ่ายตรวจสอบภายในเลขที่ POL-BOD 64-003 ลงวนัที่ 1 มีนาคม 2564 และใหใ้ชก้ฎบตัรของ

ฝ่ายตรวจสอบภายในฉบบันีแ้ทน 
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บันทกึประวัติการแก้ไข 

 

เลขที่

เอกสาร 

ฉบับที ่

(แก้ไข / 

ทบทวน) 

วันที ่ ส่วนทีแ่ก้ไข / 

ทบทวน 

เหตุผลทีแ่ก้ไข / ทบทวน กาํหนด 

วันทีย่กเลิก 

IA 2551/12 1.0 27 ต.ค. 2551 จดัทาํใหม่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

22 ก.พ. 2557 

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

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

4 ม.ค. 2559 

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

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

22 พ.ย. 2559 

OMD 

2559/08 

4.0 22 พ.ย. 2559 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

25 ธ.ค. 2560 

OMD 

2560/06 

5.0 25 ธ.ค. 2560 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

25 ก.พ. 2562 

OMD 

2562/02 

6.0 25 ก.พ. 2562 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

2 มี.ค. 2563 

OMD 

2563/03 

7.0 2 มี.ค. 2563 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

1 มี.ค. 2564 

POL-BOD 

64-003 

8.0 1 มี.ค. 2564 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

12 พ.ย. 2564 

POL-BOD 

64-028 

9.0 12 พ.ย. 2564 ทบทวน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการของหน่วยงาน

กาํกบัและการปฏิบติังานในปัจจบุนั 

- 

 

 


