
   
 
 
 

 
แนวทางการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง  

และประกาศขององคการตลาด (Compliance Unit) 
 

1. วัตถุประสงค 
 

1.1  เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ                  
ขององคการตลาด ใหสอดคลองและสนับสนุนการดําเนินกิจการขององคการตลาด สําหรับเปนเครื่องมือ              
ในการปลูกฝงใหพนักงานและลูกจางขององคการตลาด ใหยึดม่ันเปนแนวปฏิบัติในการทํางาน ตลอดจน               
สรางความเขาใจ โดยการใหความรู คําแนะนํา และสงเสริมในการนํากรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบยีบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 

1.2 เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการสื่อสาร เปนตน 
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการถายถอดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
องคการตลาด ใหแกพนักงานและลูกจางขององคการตลาด ไดอยางถูกตองและครบถวน 

1.3 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานและลูกจางขององคการตลาด ทราบถึงบทบาท 
และหนาท่ีของตนในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ
ขององคการตลาด รวมถึงสรางความรวมมือท่ีดีอยางตอเนื่องระหวางแผนกกฎหมาย ซ่ึงเปนหนวยงาน                     
ท่ีรับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด
กับพนักงานและลูกจางขององคการตลาด รวมถึงหนวยงานภายในองคการตลาดดวย 

1.4 เพ่ือสรางคานิยม วัฒนธรรม ในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง                
และประกาศขององคการตลาด ใหเปนไปตามหลักการท่ีพนักงานและลูกจางขององคการตลาด พึงยึดม่ัน                 
และปฏิบัติงานอยางเครงครัด 
 

2. บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําส่ัง และประกาศขององคการตลาด 

 

แผนกกฎหมาย ในฐานะหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายกํากับดูแลงานดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ซ่ึงมีบทบาท หนาท่ี และความ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลพนักงานและลูกจาง รวมถึงหนวยงานภายในองคการตลาด ใหมีการปฏิบัติงาน
เปนไปดวยความเรียบรอย รวมถึงการดําเนินธุรกิจ หรือธุรกรรมตางๆ ขององคการตลาดเปนไปตามกฎหมาย 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด อยางเครงครัด โดยใหสอดคลองกับหลักการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) องคการตลาด จึงไดกําหนดบทบาท หนาท่ี                   
และความรับผิดชอบของหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ดังนี ้
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1. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด (Compliance Policy)  

2. กําหนดกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของ
องคการตลาด รวมถึงการสื่อสาร ใหความรู สงเสริมและใหคําแนะนําแกพนักงานและลูกจางขององคการตลาด 
ในการปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด 
ไดอยางถูกตองและครบถวน 

3. กําหนดกรอบความรวมมือระหวางแผนกกฎหมายท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาดกับหนวยงานภายในองคการตลาด     
ใหนํานโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ
ขององคการตลาด ไปสื่อสารและใหคําปรึกษาตางๆ ท่ีเก่ียวของใหแกหนวยงานภายในท่ีตนรับผิดชอบ                   
และรายงาน ผลการปฏิบัติ ปญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนตอแผนกกฎหมาย 

4. การสื่อสาร อบรม และการใหคําแนะนําแกพนักงานและลูกจางขององคการตลาด                    
เพ่ือสงเสริมใหตระหนักถึงการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ    
ขององคการตลาด ท่ีเก่ียวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง และผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ               
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด 

5. ใหคําปรึกษา ใหขอแนะนําแกพนักงานและลูกจางขององคการตลาด อันเก่ียวแกกฎหมาย 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การดําเนินธุรกิจ 
หรือการดําเนินธุรกรรมตางๆ ขององคการตลาด รวมถึงรายงานใหผูอํานวยการองคการตลาดทราบโดยมิชักชา                
ในการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาดดังกลาว 

6. สอบทานความถูกตองของขอมูลท่ีเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง                 
และประกาศขององคการตลาด ท่ีหนวยงานภายใน รายงานตอหนวยงานภายนอก 

7. กําหนดแผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง                      
และประกาศขององคการตลาด ใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงของการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาดในภาพรวม และสุมตรวจสอบผลการประเมินตนเอง                      
ของหนวยงานภายในองคการตลาด ท่ีตองปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด โดยวิธีการประเมินตามรายการท่ีกําหนด และรายงานผลการตรวจสอบ
ใหคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือผูอํานวยการองคการตลาดทราบแลวแตกรณี 

8. แผนกกฎหมาย ในฐานะหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ตองปฏิบัติงานดวยความอิสระ                   
จากทุกหนวยงานภายในองคการตลาด เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันวาองคการตลาดมีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาดอยางเครงครัด และสอดคลองกับการปฏิบัติการ              
การดําเนินธุรกิจ และการจัดทําธุรกรรมตางๆ ขององคการตลาด 

9. ทบทวนหลักการและกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง                  
และประกาศขององคการตลาด อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติ การดําเนินกิจการของ
องคการตลาด รวมถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูอํานวยการองคการตลาด 
รวมถึงหนวยงานภายนอกดวย 
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10. แผนกกฎหมาย ในฐานะหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ตองเปนตัวแทนในการติดตอหนวยงาน
ภายนอก ในเรื่องท่ีสําคัญซ่ึงเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของ
องคการตลาด 

 

3. หลักเกณฑการปฏิบัติหนาท่ีของหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง และประกาศขององคการตลาด 
 

3.1 มีความเปนอิสระและมีสิทธิในการเขาถึงขอมูลตางๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การดําเนิน
กิจการ ธุรกิจ ตลอดจนการจัดทําธุรกรรมขององคการตลาด หนวยงานภายใน พนักงานและลูกจางขององคการ
ตลาดท่ีเก่ียวของ 

3.1.1 กําหนดภารกิจ อํานาจหนาท่ี สายการบังคับบัญชา โดยใหแผนกกฎหมาย     
ในฐานะหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
และประกาศขององคการตลาด สามารถปฏิบัติงานไดอยางอิสระและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.1.2 กําหนดใหสามารถรายงานปญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแกไขปญหา
และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ ง และประกาศ                 
ขององคการตลาด โดยตรงตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และผูอํานวยการองคการตลาด 

3.1.3 สามารถเขาถึงหนวยงานตางๆ รวมถึงพนักงานและลูกจางขององคการตลาด 
เก่ียวกับการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจการหรือธุรกิจ การจัดทําธุรกรรมองคการตลาด เพ่ือขอความรวมมือ               
และสอบทานหากพบวาการปฏิบัติงานเปนความเสี่ยงหรือหลีกเลี่ยงไมเปนไปตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่งและประกาศขององคการตลาด 

3.1.4 สามารถเขาถึงขอมูลท่ีจําเปนขององคการตลาดท่ีเก่ียวของได เพ่ือประโยชน  
ในการปฏิบัติหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของ                 
องคการตลาด 

3.1.5 ตองไมกระทําการหรือมีสวนรวมในการพิจารณาเรื่องใดๆ ท่ีตนมีสวนไดเสีย                
ท้ังทางตรงและทางออม หรืออาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

2. จัดสรรทรัพยากรบุคคล ซ่ึงตองเปนผูมีคุณสมบัติตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบ 
2.1 มีความรู ความเขาใจกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศของ

องคการตลาด โดยสามารถวิเคราะหและใหความเห็นเก่ียวกับผลกระทบตอการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจการ
หรือธุรกิจ และการจัดทําธุรกรรมตางๆ ขององคการตลาดได รวมถึงสามารถสื่อสาร ใหความรู ใหคําแนะนํา               
แกพนักงานและลูกจางขององคการตลาดใหเขาใจถึงปจจัยเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา                   
และอุปสรรคจากปจจัยเสี่ยงดังกลาวได 

2.2 จัดใหมีการใหความรูและอบรมเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง                     
และประกาศขององคการตลาด อยางสมํ่าเสมอ 

3. มีการกําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และขอบเขตในการกํากับดูแลกฎหมาย กฎ ขอบังคับ 
ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาดใหมีความชัดเจน 
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3.1 เปนศูนยกลางในการรวบรวมกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศ
ขององคการตลาด รวมถึงขอมูลสําคัญตางๆ ท่ีตองใชในการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจการหรือธุรกิจ การจัดทํา
ธุรกรรมตางๆ ขององคการตลาด 

3.2 รายงานผลการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง 
และประกาศขององคการตลาดประจําปตอผูอํานวยกาองคการตลาด โดยใหครอบคลุมถึงการทบทวนนโยบาย
ผลการไมปฏิบัติตามกรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด 
รวมถึงการกระทําผิด การฝาฝน และเสนอแนะแนวทางการแกไข 

4. ประสานงานกับหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอก เพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง                    
ของสังคม และเปนการสรางความรูความเขาใจ และสามารถใหองคการตลาดปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
ครบถวน 

 

4. ข้ันตอนการปฏิบัติและวิธีการใชแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําส่ัง                    
และประกาศขององคการตลาด 

 

4.1 ศึกษาทําความเขาใจในทุกบริบทของแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด 

4.2 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเองกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด วามีพฤติการณท่ีไมสอดคลองกันหรือไม 

4.3 ในกรณีท่ีมีขอสงสัยท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของตน ใหสอบถามผูบังคับบัญชาโดยตรง               
ในการขอคําแนะนําเบื้องตน หากผูบังคับบัญชรพิจารณาแลววาเปนการตีความขอกฎหมายภายนอก                    
หรือกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศภายในขององคการตลาด ผูบังคับบัญชาอาจขอ
คําแนะนํามายังแผนกกฎหมายในฐานะหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาดได 

4.4 หากพบหรือสงสัยวาการปฏิบัติงานของตนไมสอดคลองกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง และประกาศขององคการตลาด ใหดําเนินการตามลําดับแผนภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทําโดย 
แผนกกฎหมาย 

1. พบ/สงสัยวาการ

ปฏิบัติงานของตน

ไมสอดคลอง 

2. ตรวจสอบขอมูล

เบื้องตนดวยตนเอง 

3. ขอคําแนะนาํจาก 

ผูบังคับบัญชาและ

หนวยงานที่เกีย่วของ 

4. มีประเด็นไม

สอดคลองกับแนว

ทางการปฏิบัติฯ 

5. หยุดการปฏิบัติงาน

และกําหนด/ปรับปรุงวิธี

ปฏิบัติงานใหสอดคลอง 


