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        กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจ 
โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต 

ปีงบประมาณ  2558 
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กนัยายน 2558) 

กฎบัตรนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลและการบริหารงานให้มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง  โปร่งใสและมีระบบ
รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิ ดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ คณะกรรมการโรงงานไพ่ฯ คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหารของโรงงานไพ่ฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 

วัตถุประสงค ์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทหลักในการช่วยเหลือคณะกรรมการโรงงานไพ่ฯ ในการปฏิบัติ
หน้าที่ก ากับดูแล เพ่ือสนับสนุนให้โรงงานไพ่ฯ มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี ระบบการตรวจสอบภายใน มี
ความเป็นอิสระ ยุติธรรม สามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือน าเสนอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เสริมสร้างคุณภาพและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ติดตามดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่  ค าสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
มีการปรึกษาหารือร่วมกันอย่างสม่ าเสมอระหว่างคณะกรรมการโรงงานไพ่ฯ ผู้บริหารของโรงงานไพ่ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยังมีความ
รับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎ
บัตรนี้หรือไม่ โดยรายงานนี้จะน าเสนอ ต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ กระทรวงเจ้าสังกัด และกระทรวงการคลัง
เป็นประจ าทุกป ี 

 
องค์ประกอบ 

คณะกรรมการโรงงานไพ่ฯ แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการโรงงานไพ่ฯชุดหนึ่ง ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ  

กรรมการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ งอย่างน้อยคนหนึ่ ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้  
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คุณสมบัต ิ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้   
1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการในโรงงานไพ่ 
2. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศในเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด าเนินงาน

ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระ และความเท่ียงธรรม 
 ประธานกรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้ 

1. ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของโรงงานไพ่ 
2. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ  หรือมีอ านาจใน

การตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน หรือ
ค่าตอบแทนประจ าจากโรงงานไพ่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไพ่ หรือผู้ถือหุ้น
รายใหม่ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
หรือภายใน ระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ 

3. ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับโรงงานไพ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายใน ระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือ กรรมการตรวจสอบ 

4. ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในของโรงงานไพ่ 

คณะกรรมการโรงงานไพ่เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็น
กรรมการตรวจสอบทั้งหมดท าการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  และให้
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
 

วาระการด ารงต าแหน่ง  
1.   กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการในโรงงานไพ่  
2.   กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ

ติดต่อกัน 
3. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการ

ตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพ่ือให้
คณะกรรมการโรงงานไพ่ได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอ่ืนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออก 
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การประชุม 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง  ในกรณีจ าเป็น          

อาจเชิญผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ในปีบัญชีการเงินแต่ละปี  
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร  หรือ
บุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง 

 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมี กรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 
อ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการหรือตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่อยู่
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานของโงงานไพ่ฯ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการโรงงานไพ่ฯ และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง 

2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแล
ที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

3. สอบทานให้โรงานไพ่ฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
4. สอบทานการด าเนินงานของโรงงานไพ่ฯให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี

ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่งที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ฯ 
5. สอบทานให้โรงงานไพ่ฯมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หน่วยตรวจสอบภายใน 
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาส

เกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ 
7. เสนอข้อแนะน าต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่ฯในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อน

ต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
8. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือ

ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
โรงงานไพ่ฯ 

9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการโรงงานไพ่ฯมอบหมายให้ 
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ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 

1. คณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุมอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการหารืออย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา เช่น คุณภาพของเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินและบัญชี  คุณภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เรื่องที่ผู้สอบบัญชีมีความเป็นห่วงมาก
ที่สุด หนังสือรับรองจากฝ่ายบริหาร (Representation Letter) และข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นจากการ
ตรวจสอบงบการเงิน เป็นต้น 

2. คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชีเพ่ือเข้าใจถึงผลที่ได้จากการ
ตรวจสอบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอค าแนะน าจากผู้สอบบัญชีได้
ตามความเหมาะสม และอาจขอให้ผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจสอบหรือ
ข้อจ ากัดจากผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อขอบเขตการปฏิบัติงาน 

3. โดยทั่วไปคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีควรมีการประชุมเพ่ือทบทวนรายงาน
ทางการเงินและผลการตรวจสอบ การตั้งส ารองหรือประมาณการการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี
หรือกฏเกณฑ์ต่างๆที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนดขึ้น คดีความในศาล ภาระที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า สิทธิ
เรียกร้องหรือการถูกประเมินใดๆและพิจารณาผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของโรงงานไพ่ 

4. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานโดยผ่านหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนั้น ควรจัดให้มีช่องทางการ
ติดต่อและรายงานได้อย่างมีประสิทธิผลรหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

5. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาและเห็นชอบกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการโรงงานไพ่ รวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน  นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในการ
พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการโรงงานไพ่เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการหารือกับฝ่ายบริหาร เพ่ือช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบมีความ
เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุมภายในของโรงงานไพ่ และควรจัดให้มีการประชุมอย่าง
เป็นทางการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม
ประชุมในประเด็นต่างๆท่ีเกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ นอกจากนั้น กรรมการตรวจสอบควรพบปะ
หารือกับผู้ บริหารบางท่านเป็นประจ า  เช่น หั วหน้าหน่วยงานด้านการบัญชีและการเงิน                     
( Chief Financial Officer ; CFO ) หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
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การรายงานผลการด าเนินงาน 

1.     รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการโรงงานไพ่อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตร
มาส ยกเว้นรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี
พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ภายใน  90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี
การเงินของโรงงานไพ่ 

2. รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ (1) อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

3. เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีในรายงานประจ าปีของโรงงานไพ่ 

4. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของโรงงานไพ่ ให้แจ้งต่อผู้ บริหารสูงสุดเพ่ือพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานนั้น ด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของโรงงานไพ่ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคัญในระบบการควบคุมภายในให้
รายงานต่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจทันที เพ่ือด าเนินการปรับปรุง 

การประเมิน 
ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ  อย่างน้อยปี

บัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้คณะกรรมการโรงงานไพ่ 

 
 
 
 
 
 






