
กฎบัตร  ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ 
   คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                                                    ---------------------------- 
  ตามท่ีได้มีการประกาศใช้กฎบัตรว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ขององค์การสะพานปลา พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐) ซ่ึงได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการประชุมครั้งท่ี ๑๓/๒๕๕๐ (นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี ๒๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ไว้แล้ว นั้น 
  โดยท่ีเห็นเป็นการสมควร ปรับปรุง กฎบัตรว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าท่ี และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๐) ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (ธันวาคม ๒๕๔๖) จึงให้ยกเลิกกฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ 
อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๕๐ (ฉบับ
ปรับปรุงแก้ไข ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๐) และให้ใช้กฎบัตรว่าด้วยวัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาฉบับนี้ แทน 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้องค์การสะพานปลามีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
(Good Corporate Governanec)  

๒. เสริมสร้างให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และทําให้การดําเนินงานขององค์การ 
สะพานปลา บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี มีระบบการจัดการ 
และบริหารความเสี่ยงท่ีดี มีการตรวจสอบภายในและการกํากับดูแลท่ีมีความเป็นอิสระ ยุติธรรม สามารถแสดง
ความเห็นอย่างตรงไปตรงมา เพ่ือนําเสนอข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้มี
การหารือร่วมกันอย่างสมํ่าเสมอระหว่าง คณะกรรมการองค์การสะพานปลา ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน 
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓. เสริมสร้างคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงิน โดยการพิจารณาความ 
เหมาะสมของหลักการและนโยบายทางการบัญชี สอบทานรายงานทางการเงิน ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาเพ่ือพิจารณา และอนุมัติ  
  ๔.  ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง และนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
อํานาจหน้าท่ี 
             คณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจในการดําเนินการหรือตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ท่ีอยู่
ภายใต้ขอบเขต ความรับผิดชอบ และมีอํานาจในการดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  ๑.  พิจารณาตัดสินในกรณีท่ีฝ่ายบริหารและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเห็นไม่
ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน 
  ๒.  พิจารณาการปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไม่ใช่งานสอบบัญชีของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินท่ี
ดําเนินการให้กับองค์การสะพานปลา 
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  ๓.  พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา เก่ียวกับการแต่งต้ัง 
โยกย้าย ถอดถอน กําหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบประจําปีของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบ
ภายใน 
  ๔.  สอบทานและอนุมัติ กฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบและ
งบประมาณของสํานักตรวจสอบภายใน และคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  ๕.  จัดหาท่ีปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คําแนะนํา หรือช่วยใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา เม่ือมีความจําเป็นและเหมาะสม 
  ๖.  ขอข้อมูลและความร่วมมือจากพนักงานท่ีเก่ียวข้อง และบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้อง 
  ๗.  ประชุมร่วมกับผู้บริหาร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจสอบภายใน และท่ีปรึกษา
ภายนอกตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  ๘.  มอบหมายอํานาจให้กับคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) ตามความ
เหมาะสม 
 

คุณสมบัติและองค์ประกอบ 
  คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสะพาน
ปลาอย่างน้อย ๓ คนเป็นกรรมการตรวจสอบ  และอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ด้านการบัญชี หรือการบริหาร
การเงิน  โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  ๑.  มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
เป็นอิสระและเท่ียงธรรม 
  ๒.  มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
  ๓.  เป็นผู้ท่ีได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
  ๔.  มีความรู้เก่ียวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การสะพานปลาเป็นอย่างดี 

๕. มีความเข้าใจหลักการบริหารท่ีดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถ 
วิเคราะห์ปัญหา ต้ังคําถามตรงประเด็น รวมท้ังตีความและประเมินผลของคําตอบท่ีได้รับอย่างเหมาะสม 
  ๖.  มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 

๗. มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ีในการหารือ และรับฟังความคิดเห็น 
ของผู้อ่ืน 
  ๘. ไม่เป็นข้าราชการประจําท่ีดํารงตําแหน่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
           ๙. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน  ท่ีปรึกษาทางการเมือง  กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีของพรรคการเมืองไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนโดยตรงหรือไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากพรรคการเมือง 
          ๑๐. ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้างหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับผลตอบแทนจากองค์การสะพานปลา บริษัทใน
เครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขององค์การสะพานปลาในเวลา ๓ ปีก่อนได้รับ
แต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ 
          ๑๑. ไม่มีความเก่ียวพันทางธุรกิจโดยตรงกับองค์การสะพานปลา เช่น การเป็นท่ีปรึกษาด้าน
ธุรกิจ หรือท่ีปรึกษากฎหมาย หรือผู้ท่ีได้รับการว่าจ้างจากองค์การสะพานปลาในการดําเนินการใด ๆ ของ
องค์การสะพานปลา บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ขององค์การสะพาน
ปลา ในเวลา 3 ปีก่อนได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบ 
          ๑๒.  ไม่เป็นญาติสนิทหรือผู้แทนของผู้บริหารขององค์การสะพานปลา 
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            ๑๓.  มีความสามารถปฏิบัติหน้าท่ี และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการหรือผู้บริหารขององค์การสะพานปลา 
            ๑๔.  เป็นผู้ท่ีสามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 
            ๑๕.  ไม่ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์กรอ่ืนเกินกว่า ๓ แห่งในเวลาเดียวกัน และ
ต้องไม่ดํารงตําแหน่งในคณะอนุกรรมการอ่ืนมากจนทําให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายในฐานะ
กรรมการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเป็นผู้แต่งต้ังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือให้ผู้ท่ี
ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจสอบท้ังหมดทําการเลือกบุคคลหนึ่งข้ึนมาเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และให้ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตําแหน่ง 

 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง 
๑. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การ 

สะพานปลา 
๒. กรรมการตรวจสอบพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ครบตามวาระ 
(๒) ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก 
(๕) ถูกถอดถอน 
(๖) ต้องโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคําสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จําคุก 

เว้นแต่ในความผิดท่ีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(๗) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๘) เป็นบุคคลล้มละลาย 
ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการดํารงตําแหน่ง  

กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาล่วงหน้า ๑ เดือน พร้อมเหตุผล เพ่ือให้
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้พิจารณาแต่งต้ังบุคคลอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน 
 

การประชุม 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง และมีอํานาจในการ

เรียกประชุมเพ่ิมเติมได้ตามความจําเป็น   
๒. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม   
๓. ในการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ  เข้าร่วมประชุมและ
ขอข้อมูลตามความจําเป็นและเหมาะสม  

๔. การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร หรือผู้ตรวจสอบภายใน หรือสํานักงานการตรวจ
เงินแผ่นดิน จะต้องจัดข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  
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๕. วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดทําข้ึนเป็นลายลักษณ์อักษร 
และนําเสนอต่อกรรมการตรวจสอบล่วงหน้า ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วัน และให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้จดบันทึกรายงานการ
ประชุม 

 

บทบาทและความรับผิดชอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าท่ีและความผิดชอบในการกํากับดูแลและสอบทานใน
เรื่องต่อไปนี้ 

 ๑.  การควบคุมภายใน 
(๑) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้กําหนดแนวทางและสื่อสารความสําคัญของการควบคุมภายใน 

และดําเนินการให้ม่ันใจได้ว่าพนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาทและความรับผิดชอบ
ของตนเองหรือไม่ 

(๒) เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับ
การสอบทานระบบการควบคุมภายใน การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และแผนรองรับในการจัดทํารายงานทางการเงิน หากมีกรณีฉุกเฉินใน
ระบบคอมพิวเตอร์ 

(๓) สอบทานเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้นําไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

 

๒.  รายงานทางการเงิน 
ก)  ท่ัวไป 

(๑) สอบทานประเด็นเก่ียวกับการบัญชี และการรายงานท่ีมีสาระสําคัญ รวมท้ังประกาศขององค์ 
 กร วิชาชีพและองค์กรกํากับดูแลท่ีเก่ียวข้อง และสอบทานผลกระทบท่ีมีต่อรายงานทางการ 
 เงิน 

(๒) สอบถามฝ่ายบริหาร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจสอบภายในเก่ียวกับความ
เสี่ยงท่ีสําคัญ ผลกระทบและแผนในการลดความเสี่ยง 

(๓) สอบทานประเด็นทางกฎหมายท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่อรายงานทางการเงิน 
          ข)  รายงานทางการเงินประจําปี 
      (๑)  สอบทานรายงานทางการเงินประจําปี และพิจารณาความครบถ้วนและสอดคล้องกับข้อมูลท่ี 
  กรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีท่ีใช้ในรายงาน 

    ทางการเงิน 
(๒) ให้ความสนใจในรายการท่ีมีความซับซ้อน และหรือรายการท่ีผิดปกติ เช่น รายการท่ีเก่ียวข้อง

กับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปรับโครงสร้างหนี้ และการเปิดเผยเก่ียวกับตราสาร  
อนุพันธ์ต่าง ๆ 

(๓) ให้ความสนใจในประเด็นท่ีต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน เช่น การประเมินราคาทรัพย์สินและ    
     หนี้สิน การประกัน ผลิตภณัฑ์ หรือภาระผูกพันเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม การต้ังสํารองทาง 
     กฎหมาย หรือข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันอ่ืน 
(๔) ประชุมร่วมกับผู้บริหารขององค์การสะพานปลา และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการ

สอบทานรายงานทางการเงินและผลตรวจสอบ 
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(๕) สอบทานประเด็นต่าง ๆ ในรายงานประจําปีก่อนนําเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อมูล
สามารถเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับข้อมูลท่ีกรรมการตรวจสอบได้รับเก่ียวกับองค์การ
สะพานปลาและการดําเนินงาน 

ค)   การเปิดเผยข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
     (๑)   การชี้แจงว่าผู้บริหารขององค์การสะพานปลาได้จัดทําและสรุปข้อมูลเบ้ืองต้นและข้อมูลทาง 

 การเงิน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของสํานักตรวจสอบภายใน และขอบเขตของสํานักงานการ    
 ตรวจเงินแผ่นดินในการสอบทานข้อมูลดังกล่าว 

(๒)  ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล การ 
      อธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 

ก. ผลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างจากงบประมาณหรือประมาณการมากน้อย
เพียงใด 

ข. การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในรายงานทางการเงินระหว่าง
กาลนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินขององค์การ
สะพานปลาหรือไม่ 

ค. มีการใช้หลักการบัญชีท่ียอมรับท่ัวไปอย่างสมํ่าเสมอหรือไม่ 
ง. มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการบัญชีหรือการรายงานทาง

การเงินหรือไม่ 
จ. มีรายการหรือเหตุการณ์ท่ีมีสาระสําคัญหรือผิดปกติเกิดข้ึนหรือไม่ 
ฉ. การควบคุมทางการเงินและการดําเนินงานขององค์การสะพานปลาว่ายังดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิผลหรือไม่ 
ช. ข้อมูลเบ้ืองต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอและ

เหมาะสมหรือไม่ 
 

๓.  การตรวจสอบภายใน 
(๑) สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของสํานักตรวจสอบภายใน 
(๒) สอบทานกฎบัตรของสํานักตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายใน และอนุมัติในกรณีท่ี

ได้รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการองค์การสะพานปลา  
(๓) ร่วมกับผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาในการพิจารณา และให้ความเห็น เก่ียวกับคุณสมบัติ

ของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน การแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้าย กําหนดค่าตอบแทน 
และพิจารณาความดีความชอบของผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(๔) พิจารณาความเหมาะสมของการแต่งต้ัง โยกย้าย กําหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดี
ความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน งบประมาณของสํานักตรวจสอบภายใน  และทรัพยากรต่าง 
ๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

(๕) สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน 
(๖) ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในเพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีควร

หารือกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารในท่ีประชุม 
(๗) ดําเนินการเพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะท่ีสําคัญได้มีการหารือทันเวลา 
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             ๔.  การสอบบัญชี 
(๑) สอบทานข้อเสนอของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเก่ียวกับขอบเขตและแนวทางการ

ปฏิบัติงาน 
(๒) สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เฉพาะในกรณีท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

แต่งต้ังผู้แทนให้ทําหน้าท่ีผู้สอบบัญชีในนามของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีท่ี
องค์การสะพานปลามีการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีอ่ืน ประเด็นท่ีควรพิจารณาในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย 

ก. ความสามารถในการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ทรัพยากร และบุคลากรท่ีได้รับมอบหมาย
ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

ข. วิธีการตรวจสอบ 
ค. ความรู้เก่ียวกับธุรกิจขององค์การสะพานปลา 
ง. พ้ืนท่ีในการให้บริการ เช่น การให้บริการตรวจสอบในพ้ืนท่ีต่างจังหวัด 

(๓) ประชุมเป็นการเฉพาะกับสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ ท่ีควร
หารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในท่ีประชุม 

(๔) ดําเนินการเพ่ือให้ม่ันใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการหารือทันเวลา 
 

๕.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
    (๑)  สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และผลการ       
          ตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเก่ียวกับการกระทําทุจริต หรือความผิดปกติใน 

ระบบบัญชี 
(๒)  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ 
      ต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
(๓)  พิจารณาประเด็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการจัดทํารายงานทางการเงิน 
(๔)  สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรกํากับดูแล 
 

             ๖.  การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน   
(๑) ม่ันใจได้ว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานองค์การสะพานปลาได้

จัดทําเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
(๒) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและสื่อสารให้เห็น

ความสําคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีพึงปฏิบัติ 
(๓) สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
(๔) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเก่ียวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณให้เป็น

ปัจจุบัน 
 

๗.  ความรับผิดชอบในการรายงาน 
(๑) รายงานต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาอย่างสมํ่าเสมอเก่ียวกับกิจกรรมของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
(๒) จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานการ

ตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 



 � 

(๓) สรุปการปฏิบัติงานรายไตรมาส และรายงานประจําปีต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลา 
และส่งสําเนารายงานประจําปีเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังปีละ 
๑ ครั้ง ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันสิ้นปีบัญชี 

 

๘.  ความรับผิดชอบอ่ืน ๆ 
(๑) หารือกับฝ่ายบริหารเก่ียวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
(๒) ทําหน้าท่ีในการกํากับดูแลตามท่ีคณะกรรมการองค์การสะพานปลาร้องขอ 
(๓) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจําเป็น และจ้างท่ีปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญตาม

ความเหมาะสม 
(๔) สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ืออนุมัติ 
(๕) ประเมินตนเองอย่างสมํ่าเสมอ      

-------------------------------- 
 

    ลงชื่อ .............ภัสฐาปน…ีมหาวรสินธรณ์............ 
                (นางภัสฐาปนี มหาวรสนิธรณ์) 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา    
       
 

    ลงชื่อ ......................บรรจบ…ทองวิชิต……......... 
                 (นายบรรจบ ทองวิชิต) 
       ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา 

       
กฎบัตรนี้ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ในการประชุม ครั้งท่ี  

๑๐/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

           


