
 

 
ข้อก ำหนดบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

ว่ำด้วย กำรตรวจสอบภำยใน 
พ.ศ. 2564 

------------------------------------------ 
 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อก าหนดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  ว่าด้วย  การตรวจสอบ
ภายใน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายใน  และสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามระเบียบบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   
จึงออกข้อก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อก าหนดนี้เรียกว่า “ข้อก าหนดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2564” 

ข้อ 2  ข้อก าหนดนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อก าหนดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ  4  ในข้อก าหนดน้ี 

 “ปตท.”  หมายความว่า บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 “คณะกรรมการ ปตท.” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 “คณะกรรมการตรวจสอบ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน)  

“ผู้บริหารสูงสุด” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
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 “ผู้บริหาร” หมายความว่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการฝ่าย ชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่มีระดับต าแหน่ง
เทียบเท่า  

 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานและลูกจ้างทดลองงานของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

 “การตรวจสอบภายใน” หมายความว่า งานที่ ปตท. ก าหนดขึ้นเกี่ยวกับการสร้างความ
เชื่อมั่นโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับ
ดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของ ปตท. อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานและการให้ค าแนะน าปรึกษาอย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและยกระดับ
กระบวนการปฏิบัติงานของ ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“หน่วยรับตรวจ” หมายความว่า หน่วยงานตามระเบียบว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ
ปตท. และให้หมายความถึง บริษัทย่อย บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 “หัวหน้าหน่วยรับตรวจ” หมายความว่า ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับตรวจ 

 “หน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ส านักตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) 

“หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน” หมายความว่า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านัก
ตรวจสอบภายใน บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

“ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายความว่า  พนักงานในสังกัดส านักตรวจสอบภายในซึ่ง
รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน 

“การให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service)” หมายความว่า การตรวจสอบหลักฐานอย่าง
เที่ยงธรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งการประเมินอย่างเป็นอิสระในกระบวนการก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมขององค์กร เช่น การให้ความเชื่อมั่นทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบต่าง ๆ และภารกิจการจัดท า Due Diligence  

 “การให้ค าปรึกษา (Consultancy Service)” หมายความว่า กิจกรรมการให้ค าปรึกษา แนะน า และ
บริการที่เกี่ยวเน่ืองแก่ผู้รับบริการ โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ท าขึ้นร่วมกันกับ
ผู้รับบริการ และมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการก ากับ
ดูแลขององค์กร โดยไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบในฐานะฝ่ายบริหาร 

 “ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมายความว่า ความสัมพันธ์ใด ๆ    
ที่ท าให้องค์กรไม่ได้ประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์นี้ อาจจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานเกิด
ความล าเอียงและไม่สามารถปฏิบัติภาระหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม 
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“เร่ืองร้องเรียน” หมายความว่า เร่ืองรอ้งเรียนของบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ตามช่องทาง
และวิธีการที่ระบุใน ข้อก าหนดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 
การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 

“หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ” หมายความว่า 
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการต่าง ๆ ตาม
เกณฑ์ Enabler ทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ การก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร  การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุน
มนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน 

ข้อ  5   ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในรักษาการตามข้อก าหนดนี้  และให้มีอ านาจด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

5.1   ออกค าสั่ง หลักเกณฑ์ แนวทางบริหารและแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ 

5.2 วินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ 

ข้อ  6 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติตามมาตรฐานสากลการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน  

หมวด 2 
จรรยำบรรณส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยใน 

ข้อ  7  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
ตรวจสอบภายใน  ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรม ในการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และการก ากับดูแลกิจการที่ดี  ประกอบด้วยหลัก 4 ประการ คือ 

7.1 ความซื่อสัตย์ (Integrity)  

   ผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องแสดงความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานทุกเร่ืองที่ได้รับ
มอบหมาย ซึ่งความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและท าให้ วิจารณญาณของ 
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ 

7.2  ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 

   ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวม
ประเมิน และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ  ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมิน
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สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอ่ืนมีอิทธิพลเหนือการ
ประเมิน  

7.3  การรักษาความลับ (Confidentiality) 

   ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิความเป็นเจ้าของในสารสนเทศที่ตน
ได้รับและไม่เปิดเผยสารสนเทศโดยปราศจากอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสม  เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือข้อปฏิบัติทาง
วิชาชีพก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น  

7.4  ความรู้ความสามารถ (Competency)  

   ผู้ตรวจสอบภายในใช้ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรยอมรับหรือปฏิบัติงานที่ตนเองไม่มีความรู้ ความสามารถ ยกเว้นจะ
ได้รับค าแนะน าหรือได้รับการสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน  

หมวด  3 
ขอบเขต หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบ  

ข้อ 8 หน่วยตรวจสอบภายในมีขอบเขตความรับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบภายในของ ปตท. 
บริษัทย่อย  บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง  

ข้อ  9  หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้  

9.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนงบประมาณประจ าปีของหน่วยตรวจสอบภายใน  

9.2  จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีของปีบัญชีถัดไปและแผนการตรวจสอบระยะยาว 
(3 ปี) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ  

9.3  ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ดี  และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มมูลค่าและ
ยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานของ ปตท. ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ รวมถึง 
การปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรในด้านต่าง ๆ ซึ่งครอบคลุมการด าเนินการตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง 
(State Enterprise Assessment Model : SE-AM) 

9.4  ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและมิใช่ทาง
การเงิน (Finance & Non Finance) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ และค าสั่งที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ปตท. รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
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9.5  ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดการทุจริตและ
ประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงจากการ
ทุจริตในระดับกิจกรรมการด าเนินงานด้วย  

9.6  ประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน การก ากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ
ทุกประเภทที่มีผลจากการให้บริการโดยบุคคลภายนอก รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องและประสิทธิผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและการควบคุมภายใน  

9.7  สอบทานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณส าหรับผู้บริหารและ
พนักงาน 

9.8  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับองค์กรอ่ืน ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายใน                
การตรวจสอบภายใน หรือการควบคุมการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานในองค์กรอ่ืน เช่น บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจัดให้มีวิธีปฏิบัติในการวางแผน การปฏิบัติงาน 
การบันทึกและจัดเก็บเอกสารประกอบการสรุปความเห็นในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนถูกต้อง  ก าหนด
บทบาทและความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน หากเป็นไปได้ควรจัดให้มีข้อตกลงการใช้ประโยชน์ของ
การปฏิบัติงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

9.9  พิจารณาให้ค าแนะน าปรึกษา แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารและหน่วยรับ
ตรวจ เพื่อช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง การปรับปรุงการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

9.10  ส่งเสริมให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วม  และบริษัทที่
เกี่ยวข้อง  มีการตรวจสอบภายในที่เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันกับ ปตท. โดยหน่วยตรวจสอบภายในควร
มีการประชุมหารือกับหน่วยงานตรวจสอบภายในอ่ืน ๆ ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม  และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่าง
สม่ าเสมอทั้งในด้านการวางแผนงาน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งมีการร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วม  และบริษัทที่เกี่ยวข้องในบางโครงการ 

9.11  ประสานงานกับหน่วยงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หน่วยงานบริหาร
ความเสี่ยง และหน่วยงานควบคุมภายใน เพื่อให้น าเสนอประเด็นที่มีนัยส าคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

9.12 ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  

ข้อ 10 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในมีสิทธิในการขอและได้รับข้อมูล 
เอกสารที่จ าเป็นและเกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
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หมวด  4 
ควำมเป็นอิสระและควำมเท่ียงธรรม 

ข้อ  11  หน่วยตรวจสอบภายในรายงานการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
รายงานเกี่ยวกับการบริหารต่อผู้บริหารสูงสุด  

ข้อ  12  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่งานที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน         
การควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยตรวจสอบภายใน  ยกเว้นพนักงานที่ได้รับ
มอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตรวจสอบ หรือกิจกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อความเป็น
อิสระและความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน 

ข้อ  13  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระ และไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเที่ยงธรรม 
รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่นในกิจกรรมที่ตนเคยท าหน้าที่บริหาร หรือปฏิบัติงานภายใน
ระยะเวลาหนึ่งปีก่อนการตรวจสอบ  

ข้อ  14  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องยืนยันถึงความเป็นอิสระในทางองค์กรของหน่วย
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละคร้ัง 

ข้อ  15    ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบที่มีต่อความเป็นอิสระ ความเที่ยง
ธรรม และเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาก่อนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ความเชื่อมั่น การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน และการตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดการทุจริต   

ข้อ  16 หากบุคคลภายนอกหน่วยตรวจสอบภายในเป็นผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ความเชื่อมั่น 
การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน และการตรวจสอบกรณีมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดการทุจริต ต้องเปิดเผยความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์  ก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของงานให้ชัดเจน  

หมวด  5 
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมเชี่ยวชำญและควำมระมัดระวังเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพ 

ข้อ  17  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจการตรวจสอบภายในต้องกระท าด้วยความเชี่ยวชาญเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ โดยมี
แนวทางดังต่อไปนี้ 

17.1  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องขอค าแนะน าและความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ
ภายในองค์กร หรือพิจารณาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่มีความรู้หรือต้องใช้ผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
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ที่เหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในมีผู้ตรวจสอบภายในไม่
เพียงพอทั้งในด้านจ านวนและคุณสมบัติ 

17.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถประเมินความเสี่ยงของการเกิด
ทุจริต ความเสี่ยงและการควบคุมหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่จ าเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง 

17.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิเสธภารกิจการให้ค าปรึกษา หรือขอค าแนะน าและความ
ช่วยเหลือ ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอ่ืนที่จ าเป็นต่อการบริการ  
ให้ค าปรึกษา ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ     

หมวด  6 
ควำมมั่นใจในคุณภำพ 

ข้อ  18 หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพของผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
จากหน่วยรับตรวจ  ภายหลังปิดการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 

ข้อ  19 หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการประเมินตนเองเป็นประจ าทุกปีตามแบบที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การ
ปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งจัดท าแผนการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารสูงสุด และ
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ   

ข้อ  20 หน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ และต้องจัดให้มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบจากภายนอก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และมีความเป็นอิสระจากภายนอกประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบอย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุก 5 ปี  

หมวด  7 
กำรวำงแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีและแผนกำรตรวจสอบระยะยำว (3 ปี) 

ข้อ  21  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี
และ แผนการตรวจสอบระยะยาว (3 ปี) ตามความเสี่ยงขององค์กร โดยแผนการตรวจสอบจะต้องระบุถึงการ
สอบทาน การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน   
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ข้อ  22  หน่วยตรวจสอบภายในหารือร่วมกับผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบใน
แผนการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่ควรตรวจสอบเพิ่มเติม และการจัดสรรทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ข้อ  23  หน่วยตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้สามารถเข้าใจแผนงานและ
ก าหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อ ปตท. 

ข้อ  24 หน่วยตรวจสอบภายในต้องน าเสนอแผนการตรวจสอบประจ าปีและแผนการตรวจสอบ
ระยะยาว (3 ปี) เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีของ ปตท.  และส่งแผนการตรวจสอบที่ได้ รับอนุมัติแล้วเสนอ
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ  พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบให้กระทรวงการคลังและส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการอนุมัต ิ 

ข้อ  25 หน่วยตรวจสอบภายในต้องทบทวนแผนการตรวจสอบในระหว่างปีตามสภาพแวดล้อม
และความเสี่ยงขององค์กร หากมีการปรับปรุงแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในเสนอแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่มีการปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับการ
อนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการ
อนุมัติ  

หมวด  8 
บุคลำกร  กำรพัฒนำ  และกำรฝึกอบรม 

ข้อ  26 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการพิจารณาความเพียงพอและ
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในโดยเปรียบเทียบกับลักษณะและปริมาณงานตรวจสอบภายใน 

ข้อ  27 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในมีความรับผิดชอบในการแต่งตั้งโยกย้าย  พิจารณาความดี
ความชอบและผลตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายในตามกรอบนโยบาย และระเบียบของ ปตท.  

ข้อ  28 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนา
ความรู้ทักษะและความสามารถของตนเอง โดยการเข้าร่วมในการพัฒนาและอบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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หมวด  9 
ควำมสัมพันธ์กับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ข้อ  29  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกคร้ัง ยกเว้น
มีเหตุผลอันควรในการไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุม 

ข้อ  30    หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบอย่างน้อยปลีะคร้ัง 

หมวด  10 
ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ำกับดูแล 

ข้อ  31  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับ
ผู้บริหาร หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยรับตรวจ ผู้สอบบัญชี และองค์กรก ากับดูแลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบและให้การตรวจสอบภายในครอบคลุมประเด็นที่มีความเสี่ยงและลดความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติงาน 

หมวด  11 
กำรวำงแผนและกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ 

ข้อ  32 หน่วยตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบประจ าปีที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยก าหนดให้มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  

32.1  การวางแผนการประชุมทีม การจัดทีมตรวจสอบ การก าหนดบทบาทของสมาชิกใน
ทีมแต่ละคน  ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

32.2  การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น  

32.3  การประเมินความเสี่ยงในระดับกิจกรรม (Micro Risk Assessment) เพื่อก าหนด
ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ (Engagement Work Program) รวมถึง วิธีการ
ตรวจสอบตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละกระบวนการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
ตรวจสอบ  

ข้อ  33  การวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณา 

33.1  การก ากับดูแลกิจการที่ดี  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ตรวจสอบที่ท าให้วัตถุประสงค์ของหน่วยงานหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบไม่บรรลุผลตามที่
ก าหนดไว้  
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33.2  ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด ความผิดปกติ การฝ่าฝืน หรือการทุจริต ความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้องจากการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโปรแกรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลอ่ืน ๆ มาใช้เป็นเคร่ืองมือช่วยในงานตรวจสอบ 

33.3  น าข้อมูลผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเองมาใช้สนับสนุนการวางแผนงาน
ตรวจสอบและตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมด้วยตนเอง 

ข้อ  34  ผู้ตรวจสอบภายในต้องบันทึกผลการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบที่
ได้รับอนุมัติ รวมถึงบันทึกหลักฐานเอกสารประกอบผลการตรวจสอบลงในกระดาษท าการตามรูปแบบ
มาตรฐานที่ก าหนด และมีการสอบทานผลการตรวจสอบโดยผู้บริหารของหน่วยตรวจสอบภายในตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  35  หน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนดให้มีหลักเกณฑ์ในการเก็บและดูแลรักษาข้อมูลที่ได้
จากการปฏิบัติภารกิจ รวมถึงการเผยแพร่ต่อบุคคลภายในและภายนอก 

หมวด  12 
กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบและกำรติดตำมผลกำรตรวจสอบ 

ข้อ  36  การจัดท าและรายงานผลการตรวจสอบภายใน มีหลักเกณฑ์ดังนี ้

36.1  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าเสนอผลการตรวจสอบให้หัวหน้าหน่วยรับตรวจ
รับทราบในประเด็นที่ตรวจพบ ก่อนการปิดตรวจสอบอย่างเป็นทางการ 

36.2  จัดท าและน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารอย่างรวดเร็วภายหลังการ
ประชุมปิดงานการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในได้
ทันเวลา 

36.3  จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจสอบ ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 
1 คร้ัง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส  

36.4  จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบก่อนเสนอต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลัง ภายใน 
90 วันนับจากวันสิ้นปี  

ข้อ 37 ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ ปตท.  
ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในพิจารณาและรายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ   
เพื่อแจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดต่อไป 
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ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภายในพบหรือมีข้อสงสัยว่า  มีรายการหรือการกระท าที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของ ปตท. อย่างร้ายแรง  การขัดแย้งทางผลประโยชน์การทุจริต 
หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายใน  ให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในพิจารณาและรายงานพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เพื่อพิจารณา
เสนอคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป  

ข้อ  38 หน่วยตรวจสอบภายในต้องก าหนดให้มีระบบการติดตามการด าเนินการตามรายงานผล
การตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล หรือผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงจาก
การไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ข้อตรวจพบจากการติดตามผลควรได้รับการสอบทานจากผู้เกี่ยวข้อง
หลักของหน่วยรับตรวจและหน่วยตรวจสอบภายในก่อนน าเสนอรายงาน 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 39    บรรดาการตรวจสอบภายในที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการก่อนวันที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับ 
ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อก าหนดบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ว่าด้วย การตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2563 จนกว่า
จะแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ได้ 

ข้อ   40    ในกรณีที่มีมติ ค าสั่ง กฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติใดที่ใช้อยู่ในวันที่ข้อก าหนดนี้มีผลใช้บังคับ 
ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับข้อก าหนดน้ี ให้ถือปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ได้ 

  ประกาศ  ณ  วันที ่  9  ธันวาคม 2564 

       (นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 
   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 


