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1. คานิยาม
“บริ ษัท”
“คณะกรรมการตรวจสอบ”

หมายถึง
หมายถึง

“ผู้บริ หาร”

หมายถึง

“หน่วยรับตรวจ”

หมายถึง

“ฝ่ ายตรวจสอบภายใน”

หมายถึง

“ผู้ตรวจสอบภายใน”

หมายถึง

“หัวหน้ าหน่วย
ตรวจสอบภายใน “
“การตรวจสอบภายใน”

หมายถึง
หมายถึง

บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิ เนียริ่ ง จากัด
(มหาชน)
ผู้ที่ดารงตาแหน่งตังแต่
้ ระดับผู้ช่วยผู้อานวยการสายงานขึ ้นไป
ของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน) และกลุม่ บริ ษัทฯ
หน่วยงานตามการจัดแบ่งโครงสร้ างองค์กรของบริ ษัทที่เข้ าทาการ
ตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายในของ บริ ษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
(มหาชน)
พนักงานในสังกัดหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรับผิดชอบงาน
ตรวจสอบภายใน
ผู้ดแู ลรับผิดชอบฝ่ ายตรวจสอบภายในของ
บริ ษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด (มหาชน)
การสอบทานระบบการบริ หารการจัดการภายในหน่วยรับตรวจ
เพื่ อ ให้ ความเชื่ อ มั่น (Assurance Services) และการให้
คาปรึกษา (Consulting Services) อย่างเที่ยงธรรมและเป็ นอิสระ
เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กรโดยรวมได้
ดีขึ ้น
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กฎบัตร นี ้จัดทาขึ ้นเพื่อสื่อสารให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริ หารองค์กร ผู้บริ หารหน่วยงาน และผู้ปฏิบตั ิงาน
ทุกระดับ มีความเข้ าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน วัตถุประสงค์ ขอบเขต อานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายใน และสร้ างความเข้ าใจ ความร่วมมือในการปฏิบตั ิงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งจะก่อให้ เกิดประโยชน์
โดยรวม สามารถสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ให้ กบั องค์กร โดยมีความสอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
และกาหนดให้ มีการสอบทานกฎบัตรฉบับนี ้อย่างน้ อยปี ละครัง้

2. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบภายใน
1. เพื่อมุ่งเน้ นการสอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ โดยให้ ข้อเสนอแนะ คาปรึ กษาที่เป็ นประโยชน์ต่อกระบวนการดาเนินงานของบริ ษัท ฯ ทุกระดับให้ สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ผล ตลอดจนกระตุ้นให้ เกิดกระบวนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
2. เพื่อให้ ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่ามีการกาหนดและประเมินผลกระทบจากความเสีย่ งที่สาคัญนาไปสูร่ ะบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ภายใต้ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็ นไปตามนโยบายเป้าหมายของบริ ษัทฯ

3. สายการบังคับบัญชา
สายการบังคับบัญชาของสายงานตรวจสอบภายในขึ ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและสายงานตรวจสอบภายใน
ต้ องมีความเป็ นอิสระ โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้บริ หารสูงสุดของสายงานตรวจสอบภายใน และผู้บริ หารสูงสุด
ของสายงานตรวจสอบภายในเสนอแผนงานตรวจสอบประจาปี และรายงานผลเกี่ ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรั บ รายงานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารสายงานตรวจสอบภายในให้ รายงานต่ อ ประธาน
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การของบริ ษัทฯ

4. ขอบเขตการตรวจสอบภายใน
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน หมายถึง การทดสอบและการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในขององค์กร และคุณภาพของการปฏิบตั ิงานทุกกิจกรรมในองค์กร โดยเน้ นการป้องกันความสูญเสีย
หรื อความเสียหาย และแก้ ไขปรับปรุ ง (Prevention and Correction) มากกว่าหลังจากที่เหตุการณ์ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว (Detection
and Investigation) ดังนัน้ ผู้ตรวจสอบภายในควรดาเนินการดังนี ้
1. สอบทานและรายงานความเชื่อถือได้ และความครบถ้ วนของข้ อมูลทางการเงิน การปฏิบตั ิงาน ตลอดจนวิธีการที่ใช้
วินิจฉัยและวัดผล
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2. สอบทานระบบงานที่มีผลกระทบสาคัญต่อการดาเนินงานและการรายงาน ว่าได้ มีการปฏิบตั ิที่สอดคล้ องกับนโยบาย
แผนงาน ระเบียบปฏิบตั ิที่วางไว้ รวมทังกฎหมายที
้
่เกี่ยวข้ อง
3. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สนิ และทดสอบว่าทรัพย์สนิ นันมี
้ อยูจ่ ริ ง
4. ประเมินว่าการใช้ ทรัพยากรของบริ ษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
5. สอบทานการดาเนินงานหรื อแผนงาน เพื่อให้ แน่ใจว่ า สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และมีการ
ปฏิบตั ิงานตามแผนที่กาหนด

5. ประเภทการตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบผลการดาเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนงาน และโครงการต่างๆ ของหน่วยรับตรวจ ให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรื อมาตรฐานงานที่กาหนดอย่างมีประสิท ธิภาพ ประสิทธิผล และความประหยัด
โดยมีผลผลิตและผลลัพธ์ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายจากตัวชี ้วัดที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความเพียงพอ
และความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริ หารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
2. ตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) เป็ นการตรวจสอบความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของข้ อมูลและตัวเลขต่าง ๆ
ทางการเงิน การบัญชี และรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะมัน่ ใจได้ ว่าข้ อมูลที่บนั ทึกในบัญชี
รายงาน ทะเบียน และเอกสารต่าง ๆ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน และสามารถสอบทานได้ หรื อเพียงพอที่จะป้องกัน
การรั่วไหล สูญหายของทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ได้
3. ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนด (Compliance Audit) เป็ นการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ
ภายในองค์กรว่าเป็ นไปตามข้ อกาหนดทังจากภายนอกและภายในองค์
้
กร เช่น กฎหมาย ระเบียบคาสัง่ มาตรฐาน
นโยบาย แผนงาน และวิธีการที่กาหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทที่ได้ กาหนดไว้
4. ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Audit) เพื่อให้ เกิดความถูกต้ องและเชื่อถือได้ ของ
ระบบงานและข้ อมูลที่ได้ จากการประมวลผลด้ วยคอมพิวเตอร์ รวมทังระบบการเข้
้
าถึงข้ อมูล ในการปรับปรุ งแก้ ไข
และการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล
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5. ตรวจสอบการบริ หาร (Management Audit) เป็ นการตรวจสอบการบริ หารงานด้ านต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ ว่ามี
ระบบการจัดการเกี่ยวกับการวางแผน การควบคุม การประเมินผล การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบริ หารงบประมาณ
การบริ หารการเงิน การบริ หารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทังการบริ
้
หารงานด้ านต่าง ๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับ
ภารกิจของบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามหลักการบริ หารงานและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)
ในเรื่ องความเชื่อถือ ความรับผิดชอบ ความเป็ นธรรม และความโปร่งใส
6. ตรวจสอบกรณี พิเศษที่เกี่ ยวข้ องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากที่กาหนดในแผนการตรวจสอบประจาปี (Special Audit) เช่น กรณีมีเหตุอนั
ควรสงสัยว่าจะมีการประพฤติมิชอบที่เกิดขึ ้น หรื อการกระทาที่สอ่ ไปในทางทุจริ ต ผิดกฎหมายต่าง ๆ โดยจะทาการ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ นประกอบการพิจารณาดาเนินการของผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องโดยตรง

6. อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีหน้ าที่ในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานทุกหน่วยงานภายในกลุม่ บริ ษัท ฯ และมีอานาจในการ
เข้ าถึงข้ อมูล เอกสาร ทรัพย์สนิ และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับงานตรวจสอบ
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในไม่มีอานาจหน้ าที่ในการกาหนดนโยบาย วิธีปฏิบตั ิงาน และระบบการควบคุมภายใน หรื อแก้ ไข
ระบบการควบคุมภายใน ซึง่ หน้ าที่ดงั กล่าวอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู้บริ หารที่เกี่ยวข้ อง ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้ าที่
เป็ นเพียงผู้ให้ คาปรึกษาแนะนา
3. กาหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายในเพื่อสนับสนุนการบริ หารงานและการ
ดาเนินงานด้ านต่างๆ ของกลุม่ บริ ษัท ฯ ให้ สอดคล้ องกับพันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย และนโยบายของบริ ษัท ฯ และ
ข้ อเสนอแนะหรื อความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทังระบบงบประมาณของบริ
้
ษัท ฯ
4. ประเมิ น ระบบการบริ ห ารความเสี่ย งและความเพี ย งพอของระบบการควบคุม ภายในของหน่ว ยรั บ ตรวจ โดย
ครอบคลุมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเสนอแนะมาตรการ การควบคุมภายในและการบริ หารความ
เสีย่ งที่รัดกุมและเหมาะสม ซึง่ เป็ นการเพิ่มคุณค่า (Value Added) และปรับปรุงการดาเนินงานแก่หน่วยรับตรวจ เช่น
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานเพื่อให้ มีการใช้ ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้ เกิดประโยชน์สงู สุด เป็ นต้ น
5. ตรวจสอบให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่ อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทาแผนการตรวจสอบ
ภายในให้ ครอบคลุมกระบวนการที่อาจก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดคอร์ รัปชัน่ เพื่อให้ ความมัน่ ใจว่าการควบคุม
ภายในของบริ ษัทฯ มีประสิทธิ ภาพ รวมทัง้ ส่งเสริ มและสร้ างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ ยง การสร้ าง
ระบบงานเชิงป้องกัน และการตรวจสอบ
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6. รายงานผลการตรวจสอบตามข้ อเท็จจริ งซึ่งรวมถึงประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญ รวมทังข้
้ อเสนอแนะและแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ ไขที่สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ ให้ แก่คณะกรรมตรวจสอบรับทราบ
7. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารของหน่วยรับตรวจ มีสว่ นร่วมในการให้ ข้อมูลและข้ อเสนอแนะในอันที่
จะทาให้ ผลการตรวจสอบมีประโยชน์ รวมทังติ
้ ดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้ คาปรึ กษาแก่ผ้ บู ริ หารของ
หน่วยรับตรวจ เพื่อให้ การปรับปรุ งแก้ ไขของหน่วยรับตรวจเป็ นไปตามข้ อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบของ
ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทาให้ การบริ หารงานมีคณ
ุ ภาพและมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
8. บริ การให้ คาปรึกษา (Consulting Services) โดยมีลกั ษณะเป็ นการให้ คาแนะนา และโดยทัว่ ไปจะให้ บริ การเมื่อได้ รับ
การร้ องขอจากผู้รับบริ การเป็ นการเฉพาะ ลักษณะและขอบเขตของงานการให้ คาปรึ กษาจะขึ ้นอยู่กับข้ อตกลงกับ
ผู้รับบริ การ ในการให้ บริ การให้ คาปรึกษาผู้ตรวจสอบภายในต้ องใช้ ความระมัดระวังในทางวิชาชีพอย่างเหมาะสมใน
การปฏิบตั ิงานด้ านการให้ คาปรึกษา ควรรักษาความเที่ยงธรรม และไม่เข้ าไปรับหน้ าที่เป็ นผู้บริ หารหรื อผู้ตดั สินใจ

7. จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)
- ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนด้ วยความซือ่ สัตย์ ขยันหมัน่ เพียร และมีสานึกรับผิดชอบ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และเปิ ดเผยข้ อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกาหนด
- เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถกู ต้ องตามกฎหมายและหลักจริ ยธรรม ขององค์กร
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)
- รวบรวมข้ อมูล ประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้ องอย่างเป็ นกลาง ไม่ลาเอียง และไม่มีสว่ นร่วมในกิจกรรม หรื อ
ความสัมพันธ์ที่บนั่ ทอน
- ไม่รับสิง่ ตอบแทนใดๆ ที่บนั่ ทอนหรื ออาจบัน่ ทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ
3. การรักษาความลับ (Confidentiality)
- เคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็ นเจ้ าของในข้ อมูลที่ตนได้ รับ และไม่เปิ ดเผยข้ อมูลโดยปราศจากอานาจ
หน้ าที่ที่เหมาะสม
- รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้ อมูลที่ได้ มาระหว่างการปฏิบตั ิหน้ าที่
- ไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้ มาเพื่อประโยชน์สว่ นตน หรื อเพื่อการใด ที่ขดั ต่อกฎหมาย หรื อขัดต่อวัตถุประสงค์ของ
องค์กร
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4. ความสามารถในหน้ าที่ (Competency)
- ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยใช้ ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
- ปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในโดยยึดหลักมาตรฐานสากลการปฏิบตั ิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็ นหลัก
- พัฒนาความชานาญ ประสิทธิผล และคุณภาพงานตรวจสอบ อย่างต่อเนื่อง

8. ความเป็ นอิสระ
1. ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานเรื่ อง
เกี่ยวกับการบริ หารงานในหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อประธานกรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
2. ฝ่ ายตรวจสอบภายในมีความเป็ นอิสระจากกิจการอื่นที่ไม่ใช่หน้ าที่ของงานตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายใน
มีอิสระในการแสดงความเห็น การรายงาน ด้ วยความเที่ยงธรรม ตามมาตรฐานการปฏิบตั ิงานวิชาชีพตรวจสอบ
ภายใน
3. ผู้ตรวจสอบภายในต้ องเปิ ดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีตอ่ ความเป็ นอิสระ ความเที่ยงธรรม และเปิ ดเผยความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของตนต่อหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน

9. การปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
1. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยความเป็ นอิสระ เที่ยงธรรม ซื่อสัตย์สจุ ริ ต เชี่ยวชาญและมีความ
ระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ มีมนุษย์สมั พันธ์ และทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีทศั นคติที่ดีต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้รับตรวจ ตลอดจนต้ องรับผิดชอบต่อตนเองในการเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ มีค วามรู้ ความสามารถ
อย่างเพียงพอ
2. ตรวจสอบหน่วยงานต่า งๆ ในองค์ กรของบริ ษัท ฯ เป็ นระยะๆ เพื่อพิ จารณาว่า ได้ มี การปฏิบัติง านตามแผนงาน
นโยบาย เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯ ตลอดจนระเบียบปฏิบตั ิและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
3. เมื่อการตรวจสอบเสร็ จสิ ้นสมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายในต้ องจัดให้ มีการประชุมปิ ดงานตรวจสอบร่ วมกับ
ผู้บริ หารหน่วยรับตรวจ (Exit Conference) เพื่อชี ้แจงหารื อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อเท็จจริ งที่ตรวจพบ
และมาตรการแก้ ไขปรับปรุงก่อนที่จะนาเสนอในรายงานผลการตรวจสอบ
4. รายงานผลการตรวจสอบต้ องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อธิบายถึง วัตถุประสงค์ ขอบเขตการตรวจสอบ ข้ อเท็จจริ ง
ที่ตรวจพบพร้ อมทังความเห็
้
นและข้ อเสนอแนะเพื่อการแก้ ไขปรับปรุง ในบางขณะหากมีข้อตรวจพบที่สง่ ผลกระทบต่อ
องค์กรและมีความจาเป็ นเร่ งด่วน ผู้ตรวจสอบอาจจะต้ องรายงานด้ วยวาจา หรื อเสนอรายงานเพียงบางส่วนก่ อน
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เพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อกรรมการบริ หารหรื อผู้รับการตรวจสอบ ได้ รับทราบ และสัง่ การให้ มีการแก้ ไข
ก่อนที่จะเกิดความสูญเสียมากขึ ้น
5. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้ องติดตามผลการปฏิบตั ิ งานตามข้ อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และ
ติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ และให้ คาแนะนาในการปรับปรุงให้ ถกู ต้ อง
6. หัว หน้ าฝ่ ายตรวจสอบภายในต้ องพัฒ นาบุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ ต รวจสอบ ให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และมี
ประสบการณ์เพียงพอในการที่จะดาเนินการตรวจสอบเรื่ องต่าง ๆ

10. มาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
การปฏิบตั ิงานของสายงานตรวจสอบภายในของบริ ษัทฯ ให้ ใช้ คมู่ ือการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน ซึ่งจัดทาขึ ้นเพื่อ
เป็ น แนวทางปฏิ บัติ ง านที่ เ ป็ น บรรทัด ฐานเดี ย วกัน และสอดคล้ อ งกับ มาตรฐานวิ ช าชี พ การตรวจสอบภายในที่ สมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยกาหนด
ให้ ยกเลิกกฎบัตรของฝ่ ายตรวจสอบภายในเลขที่ IA83/2559 ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 และให้ ใช้ กฎบัตรของ
ฝ่ ายตรวจสอบภายในฉบับนี ้แทน
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บันทึกประวัตกิ ารแก้ ไข
เลขที่
เอกสาร

ฉบับที่
(แก้ ไข /
(ทบทวน)

วันที่

ส่ วนที่แก้ ไข / ทบทวน

IA 2551/12

1.0

27 ต.ค. 2551

จัดทาใหม่

IA 2557/63

2.0

22 ก.พ. 2557

ทบทวน

IA 2559/83

3.0

4 ม.ค. 2559

ทบทวน

OMD
2559/08

4.0

22 พ.ย. 2559

ทบทวน

OMD
2560/06

5.0

25 ธ.ค. 2560

ทบทวน

เหตุผลที่แก้ ไข / ทบทวน

กาหนด
วันที่ยกเลิก

เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั
เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการของ
หน่วยงานกากับและการ
ปฏิบตั ิงานในปั จจุบนั

22 ก.พ. 2557

4 ม.ค. 2559

22 พ.ย. 2559

25 ธ.ค. 2560

-
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