
 

 
ระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 

ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยใน 
พ.ศ. 2564 

---------------------------------------- 
โดยที่สมควรปรับปรุงระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและ

หน่วยตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วย  คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภำยในของรัฐวิสำหกิจ พ.ศ. 2555 และประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เร่ืองคุณสมบัติและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นเคร่ืองมือส ำคัญที่ท ำ
ให้กิจกำรของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) มีกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน รวมทั้งเพื่อให้ระบบกำรตรวจสอบภำยในมีกลไกที่
จะสนับสนุนให้กำรปฏิบัติงำนของ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2564 

ข้อ  2   ระเบียบนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม 2564 เป็นต้นไป 

ข้อ  3   ให้ยกเลิกระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2563  

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 

“ปตท.” หมำยควำมว่ำ บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  

“คณะกรรมกำร ปตท.” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  

“คณะกรรมกำรตรวจสอบ” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ปตท. 
จ ำกัด (มหำชน)  
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“กรรมกำรตรวจสอบ” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรในคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท 
ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   

“กำรตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ งำนที่ ปตท. ก ำหนดขึ้นเกี่ยวกับกำรสร้ำงควำม
เชื่อมั่นโดยกำรตรวจสอบประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรก ำกับ
ดูแลที่ดี กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรปฏิบัติงำนต่ำง ๆ ของ ปตท. อย่ำงเป็นระบบ รวมทั้งกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนและกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำอย่ำงเป็นอิสระและเที่ยงธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่ำและ
ยกระดับกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. ให้บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

“ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมใน ปตท. 
รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 5 ของทุนช ำระแล้ว ซึ่งกำรถือหุ้นดังกล่ำวให้นับรวมถึงหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องด้วย  

“ผู้ที่ เกี่ ยวข้องหรือบริษัทที่ เกี่ ยวข้อง ” หมำยควำมว่ำ  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มี
ควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับ ปตท. ในลักษณะใดดังต่อไปนี้  

(1)  คู่สมรสของกรรมกำร ปตท. กรรมกำรตรวจสอบ  ผู้บริหำรสูงสุด ผู้บริหำร 
หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน หรือผู้ตรวจสอบภำยใน 

(2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของกรรมกำร ปตท. กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร
สูงสุด ผู้บริหำร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน หรือผู้ตรวจสอบภำยใน 

(3) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญซึ่ง ปตท. หรือบุคคลตำม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน 
(4)  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดซึ่ง ปตท. หรือบุคคลตำม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วนจ ำพวก 

ไม่จ ำกัดควำมรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจ ำพวกจ ำกัดควำมรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30 ของหุ้น
ทั้งหมดของห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

(5)  บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ ปตท. หรือบุคคลตำม (1) หรือ (2) หรือ
ห้ำงหุ้นส่วนตำม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่ำร้อยละ 30 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทนั้น 

(6)  นิติบุคคลที่ ปตท. มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคล  

“หน่วยตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ ส ำนักตรวจสอบภำยใน บริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน)  

“หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  

“ผู้ตรวจสอบภำยใน” หมำยควำมว่ำ พนักงำนในสังกัดส ำนักตรวจสอบภำยใน                        
ซึ่งรับผิดชอบงำนตรวจสอบภำยใน  
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“ผู้บริหำรสูงสุด” หมำยควำมว่ำ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   
บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)   

“ผู้บริหำร”  หมำยควำมว่ำ ผู้ท ำหน้ำที่บริหำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งรองจำกผู้บริหำรสูงสุด  
ไม่เกิน 4 ล ำดับ ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำร รองกรรมกำรผู้จัดกำร
ใหญ่ ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ และผู้จัดกำรฝ่ำย   

“หน่วยรับตรวจ” หมำยควำมว่ำ หน่วยงำนตำมระเบียบ ว่ำด้วย กำรจัดแบ่งส่วนงำนของ 
ปตท. และให้หมำยควำมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

“ตลำดหลักทรัพย์” หมำยควำมว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

“รำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน” หมำยควำมว่ำ รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรเมื่อบริษัทจดทะเบียนมีรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  

“สอบทำน” หมำยควำมว่ำ กำรทบทวนหรือตรวจทำนกำรปฏิบัติงำน วิธีกำร เงื่อนไข 
เหตุกำรณ์ หรือรำยกำรต่ำง ๆ  

“ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หมำยควำมว่ำ ควำมสัมพันธ์ใด ๆ 
ที่ท ำให้องค์กรไม่ได้ผลประโยชน์สูงสุดที่พึงได้รับ ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์นี้อำจท ำให้ผู้ปฏิบัติงำน
เกดิควำมล ำเอียงและไม่สำมำรถปฏิบัติภำระหน้ำที่ได้อย่ำงเที่ยงธรรม  

“เร่ืองร้องเรียน” หมำยควำมว่ำ เร่ืองร้องเรียนของบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ตำม
ช่องทำงและวิธีกำรที่ระบุใน ข้อก ำหนดบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแส
กำรทุจริต กำรทุจริตต่อหน้ำที่ กำรประพฤติมิชอบ และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร 

“หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

นโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ” หมำยควำมว่ำ 

หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 

กระทรวงกำรคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ซึ่งครอบคลุมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำม

เกณฑ์ Enabler ทั้ง 8 ด้ำน ได้แก่ กำรก ำกับดูแลที่ดีและกำรน ำองค์กร  กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำร

ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน กำรมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้ำ กำรพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัล กำร

บริหำรทุนมนุษย์ กำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม และกำรตรวจสอบภำยใน 

ข้อ  5  ให้ผู้บริหำรสูงสุดมีอ ำนำจหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบตำมระเบียบนี้ในเร่ืองหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน โดยมีอ ำนำจด ำเนินกำรออกข้อก ำหนด บริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรตรวจสอบภำยใน 
และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับข้อก ำหนดดังกล่ำวฯ รวมทั้ง พิจำรณำปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน  

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อก ำหนดตำมวรรคหนึ่งในสิ่งที่เป็นสำระส ำคัญ                 
ให้ผู้บริหำรสูงสุดเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อทรำบ 



- 4 - 
 

หมวด 2 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

2.1  องค์ประกอบ คุณสมบัติ วำระกำรปฏิบัติงำน และกำรพ้นจำกต ำแหน่ง 

 ข้อ  6   ให้คณะกรรมกำร ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ประกอบด้วยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมกำรตรวจสอบไม่น้อยกว่ำ 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน ทุกคนต้องเป็น
กรรมกำรอิสระ และให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นเลขำนุกำร 

กรรมกำรตรวจสอบตำมวรรคหนึ่งควรเป็นผู้มีควำมเข้ำใจในภำรกิจของ ปตท. 
และสำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และแสดงควำมเห็นและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่  
ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเป็นอิสระและเที่ยงธรรม   โดยอย่ำงน้อยคนหนึ่งต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบัญชีหรือกำรเงิน ซึ่งสำมำรถสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้   

ข้อ  7 ให้คณะกรรมกำร ปตท. รำยงำนกำรแต่งตั้งหรือกำรเปลี่ยนแปลงกำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังทรำบภำยใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้มีกำรแต่งต้ังหรือกำรเปลี่ยนแปลงกำรแต่งตั้ง  

ข้อ  8   ให้ ปตท. แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและจัดท ำรำยชื่อและขอบเขตกำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และน ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์                        
โดยวิธีกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้งน ำส่ง
หนังสือรับรองและประวัติของกรรมกำรตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่วันที่
คณะกรรมกำร ปตท. มีมติแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบ 

ข้อ  9   ให้ ปตท. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท. ถึงกำรเปลี่ยนแปลงสมำชิกกรรมกำร
ตรวจสอบต่อตลำดหลักทรัพย์ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำนโดยผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

ข้อ  10   ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอ ำนำจ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ ปตท. แจ้ง
มติเปลี่ยนแปลงอ ำนำจ หน้ำที่และจัดท ำรำยชื่อและขอบเขตกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงตำมแบบที่ตลำดหลักทรัพย์ก ำหนด และน ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์ภำยใน 3 วันท ำกำรนับแต่
วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยวิธีกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำนผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อ  11 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
11.1 เป็นกรรมกำร ปตท.  

11.2 เป็นผู้ที่สำมำรถอุทิศเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และแสดงควำมเห็นหรือรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยด้วยควำมเป็นอิสระและควำมเที่ยงธรรม  

11.3 มีคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย   

ข้อ 12 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำมดัง 
ต่อไปนี้  

12.1  ไม่เป็นข้ำรำชกำรประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งในกระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. 

12.2   ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยหรือระเบียบปฏิบัติ
หรือมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจด้ำนกำรบริหำร รวมทั้งไม่เป็นพนักงำน ลูกจ้ำง หรือที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือน
หรือค่ำตอบแทนประจ ำจำก ปตท.  ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ทั้งนี้ 
ไม่ว่ำในขณะด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรตรวจสอบหรือภำยในระยะเวลำ 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรตรวจสอบ  

12.3   ไม่เป็นผู้มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับ ปตท. ทั้งนี้ไม่ว่ำในขณะด ำรง
ต ำแหน่งประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรตรวจสอบ หรือภำยในระยะเวลำ 1 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรตรวจสอบ  

12.4   ไม่เป็นบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือคู่สมรสของกรรมกำร ปตท.  ผู้บริหำรสูงสุด 
ผู้บริหำร  หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน  ผู้ตรวจสอบภำยในของ ปตท.  หรือผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท
ที่ ปตท. มีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัท  

ข้อ  13 กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรปฏิบัติงำนตำมวำระของกำรเป็นกรรมกำร ปตท.  

ข้อ  14  กำรพ้นจำกต ำแหน่งของกรรมกำรตรวจสอบหมำยรวมถึงกำรพ้นสภำพกำรเป็น
กรรมกำร ปตท.  หรือกำรครบวำระกำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนด หรือกำรลำออก หรือกำรถูกถอดถอน  

ข้อ  15  ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบประสงค์จะลำออกก่อนครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมกำร ปตท. ล่วงหน้ำพอสมควร เช่นไม่น้อยกว่ำ 1 เดือน พร้อม
เหตุผล เพื่อให้คณะกรรมกำร ปตท. ได้พิจำรณำแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมกำร
ตรวจสอบที่ลำออก   

ข้อ  16 เมื่อกรรมกำรตรวจสอบครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือมีเหตุใดที่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้จนครบวำระ  ซึ่งมีผลให้จ ำนวนคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 
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คณะกรรมกำร ปตท. ควรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบใหม่ให้ครบในทันทีหรืออย่ำงช้ำภำยใน 3 เดือนนับแต่
วันที่จ ำนวนสมำชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดควำมต่อเน่ืองในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

ข้อ 17 ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ ให้ ปตท. แจ้งพร้อม
เหตุผลของกำรพ้นจำกต ำแหน่งดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ทันทีและน ำส่งต่อตลำดหลักทรัพย์โดยวิธีกำร
ตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรรำยงำนผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

  กรณีกรรมกำรตรวจสอบลำออกหรือถูกถอดถอนก่อนครบวำระ ให้กรรมกำรตรวจสอบ
สำมำรถชี้แจงถึงสำเหตุต่อกระทรวงเจ้ำสังกัดและกระทรวงกำรคลังทรำบด้วย  

2.2  อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

ข้อ 18 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

18.1   จัดท ำกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
สอดคล้องกับขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ ปตท.  โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำร ปตท. และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของระเบียบดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  

18.2 สอบทำนประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรก ำกับดูแลที่ดี  
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกระบวนกำรควบคุมภำยใน   

18.3   สอบทำนให้ ปตท. มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและน่ำเชื่อถือ  
18.4   สอบทำนกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้ถูกต้องตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ  

วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ ประกำศ หรือค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท.  

18.5  สอบทำนให้ ปตท. มีระบบกำรตรวจสอบภำยในที่ดี พิจำรณำควำมเพียงพอของ
งบประมำณ บุคลำกร และควำมเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภำยใน  

18.6   พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
หรือมีโอกำสเกิดกำรทุจริตที่อำจมีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. โดยให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 

18.7 สอบทำนกำรด ำเนินงำนตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง (State Enterprise Assessment Model : 
SE-AM)  รวมทั้ง มีบทบำทในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง 

18.8  เสนอข้อแนะน ำต่อคณะกรรมกำร ปตท. ในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้น
เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน  

18.9  พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท.  
ต่อคณะกรรมกำร ปตท. 
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18.10  ประสำนงำนเกี่ยวกับผลกำรตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี  และอำจเสนอแนะให้     
สอบทำนหรือตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจ ำเป็น  

18.11 รับเร่ืองร้องเรียนตำมช่องทำงและวิธีกำรที่ระบุในข้อก ำหนดบริษัท ปตท. จ ำกัด 
(มหำชน) ว่ำด้วย กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรทุจริตต่อหน้ำที่ กำรประพฤติมิชอบ และกำร
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร  

18.12  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อทรำบ อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 คร้ังภำยใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุด 
ในแต่ละไตรมำส ยกเว้นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 4 ให้จัดท ำเป็นรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีพร้อมทั้งส่งรำยงำนดังกล่ำวให้กระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังเพื่อทรำบ
ภำยใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีกำรเงินของ ปตท.  

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมวรรคหนึ่งอย่ำงน้อยต้องระบุถึงควำมเห็นเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำและกำรเปิดเผยข้อมูลในรำยงำนทำงกำรเงิน  ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน และกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. 

18.13 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบอย่ำงน้อยปีบัญชีกำรเงินละ 1 คร้ัง รวมทั้งรำยงำนผลกำรประเมิน ปัญหำและอุปสรรค ตลอดจน
แผนกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบ  

18.14  เปิดเผยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรำยงำนประจ ำปีของ ปตท.  

18.15 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบหรือกรรมกำรตรวจสอบต้องเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ปตท.  เพื่อชี้แจงในเร่ืองที่เกี่ยวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย 

18.16 ปฏิบัติงำนอ่ืนใดตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือคณะกรรมกำร ปตท. มอบหมำย ทั้งนี้  
ต้องอยู่ในขอบเขต หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

ข้อ 19 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมข้อ 18 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำร 
ปตท. โดยตรง และคณะกรรมกำร ปตท. ยังคงมีควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนต่อบุคคลภำยนอก  

ข้อ 20 ในกรณีที่กำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในเร่ืองใดหรือกำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดของ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้ เชี่ยวชำญเฉพำะเ ร่ือง                                  
ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำให้มีกำรเชิญหรือด ำเนินกำรว่ำจ้ำง
ผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเร่ืองด้วยค่ำใช้จ่ำยของ ปตท. ได้ ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำรว่ำจ้ำงให้เป็นไปตำมระเบียบข้อบังคับ
ของ ปตท. รวมถึงมีอ ำนำจแต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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  ให้น ำควำมในข้อ 12.3 และ 12.4 มำใช้บังคับแก่ลักษณะต้องห้ำมของผู้เชี่ยวชำญเฉพำะ
เร่ืองตำมวรรคหนึ่งโดยอนุโลม  

ข้อ 21 เมื่อคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่พบว่ำมีกำรปฏิบัติ
ที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำนของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหำรสูงสุดเพื่อพิจำรณำสั่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
ของ ปตท. ด ำเนินกำรแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท. 

  ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในที่มีข้อสงสัย  
ว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนของ ปตท. อย่ำงร้ำยแรง               
กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กำรทุจริต หรือมีรำยกำรผิดปกติหรือควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในให้รำยงำนต่อคณะกรรมกำร ปตท. ทันที เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้ำ  

  ให้คณะกรรมกำร ปตท. รำยงำนกำรปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ต่อกระทรวงเจ้ำสังกัดของ ปตท. และกระทรวงกำรคลังอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  

2.3  กำรประชุม 

ข้อ 22 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 คร้ัง และควรมีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและกำรให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบำยที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับ ปตท. โดยมี
กำรก ำหนดวำระกำรประชุมแต่ละคร้ังไว้ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน ในกรณีจ ำเป็นอำจเชิญผู้บริหำรสูงสุด ผู้บริหำร 
หรือบุคคลอ่ืนเข้ำร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในปีบัญชีกำรเงินแต่ละปีคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกำรประชุม
ร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหำรสูงสุด ผู้บริหำรหรือบุคคลอ่ืนเข้ำร่วมด้วยอย่ำงน้อย 1 คร้ัง  

ข้อ 23 ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรร่วมกับฝ่ำยบริหำรอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง 

ข้อ 24 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบอำจสั่งกำรให้เชิญประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเพิ่มเติม
เป็นพิเศษได้ตำมที่เห็นสมควร หรือมีกำรร้องขอจำกกรรมกำรตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภำยใน ผู้สอบบัญชี 
หรือประธำนกรรมกำร ปตท. 

ข้อ 25 กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบต้องมีกรรมกำรตรวจสอบมำประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 
ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็น
ประธำนในที่ประชุม ถ้ำประธำนกรรมกำรตรวจสอบไม่มำประชุมให้กรรมกำรตรวจสอบที่มำประชุมเลือก
กรรมกำรตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธำนในที่ประชุม  
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ข้อ 26 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรตรวจสอบคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำร
ลงคะแนน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด ทั้งนี้ 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  กรรมกำรตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใด ๆในเร่ืองที่พิจำรณำ ห้ำมมิให้แสดงควำมเห็น
และออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ๆ  

ข้อ 27 ให้กรรมกำรตรวจสอบของ ปตท. ได้รับค่ำตอบแทนตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  และให้
เลขำนุกำรได้รับค่ำตอบแทนในลักษณะเหมำจ่ำยเป็นรำยเดือนเท่ำกับกึ่งหนึ่งของค่ำตอบแทนกรรมกำร
ตรวจสอบ  

หมวด 3 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

3.1  โครงสร้ำง บุคลำกรและคุณสมบัติ 

ข้อ  28 ในกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบภำยใน ให้ ปตท. จัดให้มีหน่วยตรวจสอบภำยในซึ่งขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  ในกำรบริหำรทั่วไปของหน่วยตรวจสอบภำยใน ให้หน่วยตรวจสอบภำยในขึ้นตรงต่อ
ผู้บริหำรสูงสุด เว้นแต่กำรแต่งต้ัง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของหัวหน้ำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 29 ทั้งนี้ ผู้บริหำรสูงสุดจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบ
ภำยในไปรักษำกำรต ำแหน่งอ่ืนหรือปฏิบัติหน้ำที่อื่นในขณะเดียวกันไม่ได้ 

  ผู้บริหำรสูงสุดต้องจัดสรรบุคลำกรและทรัพยำกร เพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของหน่วย
ตรวจสอบภำยในเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและสอดคล้องกับปริมำณงำนและควำมซับซ้อนของกิจกรรมของ 
ปตท. รวมทั้งต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภำยในพัฒนำควำมรู้ทักษะและควำมสำมำรถของ
ตนเอง โดยกำรเข้ำร่วมในกำรพัฒนำและอบรมทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง  

ข้อ 29 กำรแต่งตั้ง โยกย้ำย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่ง และประเมินผลงำนของหัวหน้ำ
หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอคณะกรรมกำร ปตท. เพื่อพิจำรณำ โดยให้
ผู้บริหำรสูงสุดเสนอควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำด้วย  

ข้อ  30 หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

30.1   คุณวุฒิขั้นต่ ำระดับปริญญำตรี  
30.2   มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน

และหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  
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30.3   มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย  ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกำศและค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท.  

30.4   มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนใน ปตท. หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยใน  

ข้อ 31 หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในและผู้ตรวจสอบภำยในต้องมีควำมเป็นอิสระและไม่มี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในกิจกรรมที่ตรวจสอบเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเที่ยงธรรม
รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงำนที่ตนเคยท ำหน้ำที่บริหำรหรือปฏิบัติงำนภำยในระยะเวลำ 1 ปีก่อนกำร
ตรวจสอบ  

3.2 อ ำนำจ หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

ข้อ  32 หน่วยตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำกฎบัตรว่ำด้วยกำรตรวจสอบภำยในให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตควำมรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของ ปตท.  โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และมีกำรสอบทำนควำมเหมำะสมของกฎบัตรดังกล่ำวอย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง  

ข้อ  33   หน่วยตรวจสอบภำยในต้องจัดท ำแผนตรวจสอบประจ ำปีและแผนตรวจสอบระยะยำว 
(3 ปี)  เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบภำยใน
เดือนสุดท้ำยของปี  พร้อมทั้งส่งส ำเนำแผนงำนตรวจสอบภำยในที่ได้รับกำรอนุมัติแล้วให้กระทรวงกำรคลัง 
และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  

  ถ้ำในระหว่ำงปีบัญชีกำรเงินของ ปตท. มีกำรปรับปรุงแผนกำรตรวจสอบภำยใน
ประจ ำปีตำมวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในเสนอแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีที่มีกำร
ปรับปรุงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำอนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมกำร ปตท. ทรำบภำยใน
สำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับกำรอนุมัติ พร้อมทั้งส่งส ำเนำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีที่ได้รับกำร
อนุมัติแล้ว ให้กระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับกำร
อนุมติั 

ข้อ 34 หน่วยตรวจสอบภำยในต้องจัดให้มีกำรประเมินตนเองเป็นประจ ำทุกปีตำมแบบที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนของหน่วยตรวจสอบภำยในเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมที่ก ำหนดไว้และรำยงำนผลกำรประเมิน ปัญหำและอุปสรรครวมทั้ง
แผนกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ผู้บริหำรสูงสุดและคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ  

ข้อ 35 หน่วยตรวจสอบภำยในมีอ ำนำจในกำรเข้ำถึงข้อมูล บุคลำกร และทรัพย์สินที่จับต้องได้
ต่ำง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบ  ครอบคลุมขอบเขตควำมรับผิดชอบงำนด้ำนตรวจสอบ
ภำยในของ ปตท. บริษัทย่อย  บริษัทร่วม และหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบดังน้ี  
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35.1 ตรวจสอบประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน 
กระบวนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง   เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรเพิ่มมูลค่ำและ
ยกระดับกระบวนกำรปฏิบัติงำนของ ปตท. ให้บรรลุเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก ำหนดไว้ 
รวมถึง กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนขององค์กรในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งครอบคลุมกำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ กระทรวงกำรคลัง 
(State Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

35.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลทำงกำรเงินและมิใช่ทำง
กำรเงิน (Finance & Non Finance) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท.  

35.3 ตรวจสอบรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  โอกำสเกิดกำรทุจริต
และประสิทธิภำพขององค์กรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตภำยในองค์กร  

35.4 จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน รวมทั้ง มีข้อเสนอแนะ วิธีและมำตรกำร
ในกำรปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรกับฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

35.5   ให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำรและหน่วยรับตรวจ  
เพื่อช่วยให้เกิดกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ ประสิทธิผลของกระบวนกำรควบคุมภำยใน กระบวนกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดี กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึง กำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ ตำม
หลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ 
กระทรวงกำรคลัง (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)  

35. 6  ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีเพื่อให้สำมำรถเข้ำใจแผนงำนและก ำหนดขอบเขต
กำรตรวจสอบภำยในที่เป็นประโยชน์ร่วมกันต่อ ปตท. 

35. 7 พัฒนำและอบรมควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถของผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำง
ต่อเน่ืองเพื่อให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท. 

35. 8   พิจำรณำกลั่นกรองเร่ืองร้องเรียนเบื้องต้น รวมถึง ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
สืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบหรือผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำย เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำ  

35. 9  ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ผู้บริหำรสูงสุดมอบหมำยโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน  

ข้อ 36 หน่วยตรวจสอบภำยในต้องปฏิบัติตำมแผนงำนตรวจสอบประจ ำปีตำมที่ได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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ข้อ 37 หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่รับเร่ืองร้องเรียนตำมช่องทำงและวิธีกำรที่ระบุ
ในข้อก ำหนดบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรทุจริต กำรทุจริตต่อ
หน้ำที่ กำรประพฤติมิชอบ และกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎระเบียบองค์กร  

ข้อ 38 ในกรณีที่กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยในเร่ืองใดหรือกำรปฏิบัติงำนอ่ืนใดของหน่วย
ตรวจสอบภำยในมีควำมจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถจำกผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเร่ือง  ให้หัวหน้ำหน่วย
ตรวจสอบภำยในเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมกำร ปตท. พิจำรณำให้มีกำรเชิญหรือ
ด ำเนินกำรว่ำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเร่ืองตำมข้อ 20 ต่อไป  

ข้อ  39 ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภำยในพบหรือมีข้อสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำยระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีกำรปฏิบัติงำน มติคณะรัฐมนตรี ประกำศ และค ำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของ ปตท. ให้
รำยงำนพร้อมควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบ เพื่อแจ้งต่อผู้บริหำรสูงสุดต่อไป 

  ในกรณีที่หน่วยตรวจสอบภำยในพบหรือมีข้อสงสัยว่ำ มีรำยกำรหรือกำรกระท ำที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนของรัฐวิสำหกิจอย่ำงร้ำยแรง กำรขัดแย้งทำงผลประโยชน์กำรทุจริต 
หรือมีรำยกำรผิดปกติหรือควำมบกพร่องที่ส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยใน ให้รำยงำนพร้อมควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบและผู้บริหำรสูงสุดทันที เพื่อพิจำรณำเสนอคณะกรรมกำร ปตท.ต่อไป 

หมวด 4 

หน่วยรับตรวจ 

ข้อ 40 หน่วยรับตรวจมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

40.1   อ ำนวยควำมสะดวกและให้ควำมร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบภำยใน 
40.2   จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน รวมถึงข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้

ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมที่จะตรวจสอบได้ 
40.3   ชี้แจงและตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ พร้อมทั้งหำข้อมูลเพิ่มเติมให้ผู้ตรวจสอบภำยใน 
40.4   ให้ผู้ตรวจสอบภำยในสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในระบบสำรสนเทศของหน่วยรับ

ตรวจได ้
40.5   ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภำยในในเร่ืองต่ำง ๆ 

ในกรณีที่หน่วยรับตรวจกระท ำกำรโดยจงใจไม่ปฏิบัติหรือละเลยต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมวรรคหนึ่ง ให้ผู้ตรวจสอบภำยในรำยงำนผู้บริหำรสูงสุดพิจำรณำสั่งกำรตำมควรแก่กรณี 



- 13 -

บทเฉพำะกำล 

ข้อ 41 บรรดำกำรตรวจสอบภำยในที่อยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ให้ด ำเนินกำรต่อไปตำมระเบียบบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน)  ว่ำด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภำยใน พ.ศ. 2563 และข้อก ำหนดบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย กำรตรวจสอบภำยใน 
พ.ศ. 2563 จนกว่ำจะแล้วเสร็จหรือจนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ได้ 

ข้อ  42     ในกรณีที่มีมติ ข้อก ำหนด ค ำสั่ง กฎเกณฑ์ หรือแนวปฏิบัติใดที่ใช้อยู่ในวันที่ระเบียบนี้มี
ผลใช้บังคับซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติต่อไปจนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรตำมระเบียบนี้ได้ 

 ประกำศ  ณ  วันที่  29 พฤศจิกำยน 2564 

(ศำสตรำจำรย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์) 
ประธำนกรรมกำรบริษัท ปตท. จ ำกัด (มหำชน) 


