
เร่ือง “การต่อต้านการทุจริตการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติราชการ 
 
หัวข้อที่เขา้ร่วมฟังบรรยายและเนื้อหามี  ดังนี้ 
ความหมายของค าว่า “ทุจริต” “ทุจริตต่อหน้าที่” 
 ทุจริต หมายถึง  ประพฤตชิั่ว โกง ไม่ซื่อตรง 
 ทุจริตต่อหน้าที ่ หมายถึง    ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ต าแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่น
เชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าที่น้ันหรือใช้อ านาจ ในต าแหน่ง
หรือหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
รูปแบบการทุจริต 
การทุจริตในวงราชการมีหลายรูปแบบ เช่น 

1. ฝ่าฝืน หลีกเล่ียง หรือบิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ 
2. จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ใส่ตน/พวก 
3. การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระท าในการที่ต้องปฏิบัติ หรือ
รับผิดชอบ ตามหน้าที่ 
4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของราชการ 
5. ปลอมแปลง/กระท าใด ๆ อันเป็นเท็จ 
6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภทที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาล
ประโยชน์ได้ 

 
มูลเหตุการณ์ทุจริต 
การทุจริตในวงราชการมีมูลเหตุหลายประการ เช่น 

1. เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย 
3. ขาดการตรวจสอบ และการควบคุม ก ากับ ดูแล 
4. เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน/เงินเดือน ไม่พอกับการครองชีพ และมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจหรืออบายมุข 
5. สภาพการท างานเปิดโอกาส เอื้ออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการ
ปฏิบัติงานมีช่องโหว่ 

แนวโน้มการทุจริตของประเทศไทย 
คดีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ เช่น ทุจริตท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุจริตการจัดท า



บริการสาธารณะ ทุจริตการก่อสร้างสถานที่ราชการ ทุจริตการเสนอราคาต่อหน่วยงานของ
รัฐ โดยมีผู้กระท าผิด คือ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ส าหรับปัญหาการทุจริตที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ตรวจสอบพบมากที่สุดขณะนี้ คือ การคอรัปชั่นเชิงนโยบายและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยออกกฎหมายมารองรับในลักษณะถูกกฎหมายแต่ขัดกับ
ผลประโยชน์สาธารณะ เช่น มีการตั้งบริษัทและเสนอโครงการเพื่อท าสัญญากับตนเองซึ่ง
เป็นนักการเมือง และจากการท าวิจัยเรื่องสถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยของ ป.ป.ช. 
พบว่านักธุรกิจมีการจ่ายเงิน 1-2% ของรายรับจากธุรกิจ เพื่อต้องการได้รับใบอนุญาต การ
ติดต่อเสียภาษี ความสะดวกสบายในการอนุมัติโครงการ การทุจริตที่สังคมไทยเผชิญอยู่ใน
ขณะนี้คือการทุจริตเชิงนโยบายหรือผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการคอรัปชั่น ที่บางครั้งถูก
กฎหมายแต่ผิดหลักประโยชน์ของสาธารณะและหลักจริยธรรม 
การตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

1. มีการส่งเสริม ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก จริยธรรมคุณธรรม และความซื่อสัตย์
สุจริต 
2. มีการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุการณ์และพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เช่น มีการตรวจสอบภายใน หรือควบคุมภายใน อย่างเข้มงวดและ
จริงจัง 
3. มีการจัดการกรณีมีการทุจริตที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น มีการสอบสวนลงโทษทั้งทาง
อาญาและทางวินัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม 
4. มีการประชาสัมพันธ์ราชการใสสะอาด เผยแพร่ให้ความรู้เรื่องการทุจริตและโทษที่
จะได้รับ 
5. มีการสร้างเครือข่ายราชการใสสะอาด เฝ้าระวังการทุจริตโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ภาคประชาชนร่วมมือกัน เช่น แจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ท าการ
ตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความผิดของผู้ที่กระท าการทุจริต 
การทุจริต นั้น อาจทุจริตเป็นตัวเงินหรือเป็นประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ ผู้ที่ท าความผิด

จะต้องได้รับโทษทางอาญา เช่น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 และ
มาตรา 157 ดังนี ้

มาตรา 147 บัญญัติว่า "ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท าจัดการหรือรักษาทรัพย์
ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอา
ทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท” 

มาตรา 157 บัญญัติว่า " ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
มิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

ส าหรับความผิดทางวินัยของผู้ทุจริต พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 85(1) บัญญัติไว้ว่า “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
ทุจริต” เป็น ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติควรให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งจะมีผลท าให้ผู้ถูกลงโทษไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินบ าเหน็จบ านาญ 
ส าหรับความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเกี่ยวกับการทุจริตดังกล่าว มีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

1. มีหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ หน้าที่ราชการ นั้น อาจเกิดจากกฎหมาย ระเบียบ 
ค าสั่ง หรือตามที่ได้รับมอบหมายก็ได้ 
2. ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเป็นกรณีที่จงใจหรือเจตนาที่จะไม่
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ใช่เป็นเรื่องพลั้งเผลอ หลงลืม หรือเข้าใจผิด ค าว่า “ โดย
ทุจริต” หมายถึง เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ซึ่งการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวน้ัน อาจเป็นเงินทอง สิ่งของ หรือ
จะเป็นการได้รับบริการ ก็ได้ ทั้งนี้ โดยจะต้องเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้หรือไม่มีสิทธิที่
จะได้รับโดยชอบธรรมหรือชอบด้วยระเบียบหรือกฎหมาย ไม่ว่าตนเองหรือผู้อื่นจะได้
ประโยชน์ดังกล่าวก็ตาม 

 
 
 
 



ขออัญเชิญพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ดังนี้ 
“..ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป พูดอย่างน้ีหยาบคาย แต่ว่าขอให้มีอัน
เป็นไป แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริต และมีความต้ังใจ มุ่งม่ันสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง 
100 ปี ส่วนคนไหนที่มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง ความสุจริตจะท าให้ประเทศไทยรอดพ้น
อันตราย.. ” 
 “..ภายใน 10 ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ ข้อส าคัญ คือ ต้องหยุดการทุจริตให้ส าเร็จ และไม่
ทุจริตเสียเอง..” 
 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน 

“Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางใน
รอบหลายปทีี่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยก าลังเผชิญกับปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในองค์กร
ต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งได้สร้างความ
เสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ท าให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่างได้ให้
ค าจ ากัดความ หรือความหมายของค าว่า “Conflict of Interest”  
ไว้แตกต่างกันออกไป ดังน้ี 

สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบายความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์          
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ 
เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือผู้อ านวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความ
ต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้ง
กันน้ีท าให้เกิดความล าบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการ
กระท าที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะท าให้เกิดภาพที่ท าใหค้วามน่าเชื่อถือของ
บุคคลน้ัน ในการกระท าที่เป็นกลางลดลง 
 ดร. วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของค าว่า  ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง 
ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม   ของผู้มี
อ านาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจท างาน   เพื่อส่วนรวม ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของ
องค์กรภาคธุรกิจ   เอกชน  และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society) 
 องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์น้ีอาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สิน
อ่ืน ๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ท าใหผู้้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่
เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนกันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มี
รายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์น้ีไปแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวม 



 องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะ
อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีต าแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตาม
กฎหมาย 

องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการ
ตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว 
จึงเห็นได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์
ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งท าให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ  
 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

1. การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจ
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับ
ของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน  

2. การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง 
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การ
ใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าใหห้น่วยงานท าสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัท
ของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างส านักงาน  

3. การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-
employment) หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานใน
บริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

4. การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของ
รัฐต้ังบริษัทด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด 
หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่า
โครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งสาธารณะใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่า
จะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อ
ท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งก าไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น 



6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using 
your employer’s property for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ 
กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-
belling) เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของ
ตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง  
จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม  

จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วน
ใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา  ความขัดแย้ง     ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึง
การมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. การก าหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and 
disqualification from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิด
ปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการ
การเมือง คุณสมบัติต้องห้ามที่นานาประเทศ  
มักก าหนด ได้แก่   การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ด ารงต าแหน่ง ข้าราชการประจ า และ
ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทานหรือสัญญาต่าง ๆ กับรัฐ เป็นต้น  

2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวให้สาธารณะ
ทราบ (Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจ านวนหุ้นส่วนหรือธุรกิจ
ส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความ
ต้องการส่วนบุคคลเม่ือมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทที่สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของ
เจ้าหน้าที่ก่อนจะมาด ารงต าแหน่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนตัวก็ช่วยให้สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหา
ได้ง่ายขึ้น 

3. การก าหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบ
เพื่อบอกถึงส่ิงที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการท างาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทาง
กฎหมายแต่สามารถบ่อนท าลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ัน และ
สามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ 



4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท างานหลังพ้นต าแหน่งในหน้าที่ทางราชการ (Post-office 
employment restriction) เป็นข้อก าหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ในหน่วยงานของรัฐน าข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบ
ไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจากต าแหน่งดังกล่าวแล้ว รวมถึงป้องกันการใช้สิทธิในการ
ติดต่อหน่วยงานราชการในฐานะที่เคยด ารงต าแหน่งส าคัญ ในหน่วยงานราชการมาแล้ว  
นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจ าเป็นต้องมีกลไกส าหรับการบังคับใช้ (Enforcement) 
กฎระเบียบ ที่ก าหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรก ากับดูแลเพื่อ
ตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าวปฏิบัติตามข้อก าหนดที่บัญญัติไว้ โดย
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มีการละเมิด
กฎระเบียบที่เกิดขึ้นก็ต้องท าหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะด าเนินการตามมาตรการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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