เอกสารแนบ
จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิ ชาชีพ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
จัดทําและเห็นชอบโดย
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย(PMAT)
ประเทศไทย
และสถาบัน สมาคม และชมรมการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพือประกาศใช้ วันที 18 พฤศจิกายน 2548
1. คํานิ ยาม
คล คือประมวลความประพฤติทผูี ้
1.1 จรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล”
ประกอบวิชาชีพนี$กําหนดขึน$ ทัง$ ทีเป็ นและไม่เป็ น ลายลักษณ์อกั ษร เพือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ศักดิ 1ศรี ชือเสียง และฐานะของสมาชิกและผูป้ ระกอบวิชาชีพนี$
1.2 “องค์การ” หมายถึง หน่ วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน สมาคม สถาบันอิสระ ชมรม และ
กลุ่ม ผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย
2. หลักการทัวไป
*
2.1 จรรยาบรรณวิชาชีพนี$จดั ทําขึน$ เพือกําหนดหลักการ และแนวทางความประพฤติ
และแนวทางความประพฤติทพึี งกระทําและไม่
พึงกระทําในการปฏิบตั หิ น้าทีของผู้ ประกอบวิชาชีพนี$ทุกระดับ
2.2 จรรยาบรรณวิชาชีพนี$จดั ทําเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั กิ ว้างๆ เท่านัน$ ไม่สามารถระบุ
รายละเอียดหรือครอบคลุมการกระทําทุกกรณีได้ หากมีขอ้ สงสัยประการใดสอบถามเพือความกระจ่
อควา
างได้
ทีองค์การทีตนเองสังกัด หรือเกียวข้อง
2.3 เชิญผูแ้ ทนจากองค์กร / หน่ วยงานต่าง ๆ ทีเกียวข้อง เช่น ชมรมนักบริหารงาน บุคคลต่างๆ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย กพ.
กพ สมาคมนักบริหาร งานบุคคลรัฐวิสาหกิจฯลฯ
2.4 ดําเนินการจัดทําร่างจรรยาบรรณวิชาชีพ HR ให้แล้วเสร็จภายในวันที 31 ส.ค.. 48
2.5 จัดสัมมนา Focus Group
2.6 นําเสนอต่อทีประชุมกรรมการเสริมสร้างนักบริหารงานบุคคลให้เป็ นมืออาชีพ พ.ย.
พ 48
2.7 นําเสนอต่อทีประชุมใหญ่เพือขอสัตยาบรรณต่อทีประชุมใหญ่ ในงานสัมมนา ครบรอบ 40 ปี
PMAT
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3. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิ บตั ิ
3.1 พฤติกรรมส่วนบุคคลและอาชีพ
3.1.1 ดํารงตนอย่างเหมาะสมในสังคม
3.1.2 ศรัทธาและเคารพต่อวิชาชีพของตน
3.1.3 เคารพและปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับการทํางาน นโยบายและคําสังอันชอบธรรมของผูม้ ี
อํานาจสังการ
3.1.4 ประกอบวิชาชีพด้วยเจตนารมณ์ทดีี และเป็ นธรรม โดยไม่คาํ นึงถึง เพศ ฐานะ เชือ$ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา สังคมและ การเมือง
3.1.5 ปฏิบตั หิ น้าทีอย่างเต็มความสามารถด้วยความซือสัตย์ และ สุจริต
3.1.6 ปฏิบตั หิ น้าทีโดยคํานึงถึงสิทธิขององค์การ สถาบัน และบุคคลอืน
3.1.7 รักษาและปฏิบตั ติ ามสัญญาและข้อตกลงกับสถาบันหรือบุคคลอืน
3.1.8 ปฏิบตั ติ ามเงือนไขในการเข้าถึง หรือใช้ช่องทางการสือสารขององค์การอย่างเคร่งครัด
3.1.9 ใฝห่ าและพัฒนาความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนือง
3.1.10 พึงช่วยเหลือ และสนับสนุ นผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ
3.1.11 ไม่ประพฤติหรือกระทําการใดๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เสือมเสียเกียรติคุณ ศักดิ 1ศรี และ
ชือเสียงแห่งวิชาชีพ
3.2 ความขัดแย้งของกิจกรรมและผลประโยชน์
3.2.1 พึงร่วมทํากิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
องค์การทีสังกัด
3.2.2 ไม่รบั หรือดํารงตําแหน่ งใดๆ ในองค์การทีดําเนินการเพือแสวงหากําไร โดยมิได้รบั ความ
เห็นชอบจากองค์การ
3.2.3 ไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจ หรืออาชีพอืนทีเป็ นการแข่งขัน
หรือขัดต่อผลประโยชน์ขององค์การทีตนสังกัดอยู่ ยกเว้นกรณีทได้
ี รบั การยินยอมอย่างเป็ น
ทางการ
3.2.4 ไม่รบั ของขวัญ รางวัล และผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบตั หิ น้าทีเพือประโยชน์ส่วนตน
3.2.5 ไม่เอือ$ ประโยชน์แก่องค์การหรือบุคคลอืนโดยมิชอบในการประกอบวิชาชีพ
3.3 การใช้และเผยแพร่ขอ้ มูลส่วนบุคคลและองค์การ
3.3.1 เคารพและรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคลทีได้จากการจ้างงาน
3.3.2 ไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลองค์การโดยมิชอบ ยกเว้นเป็ นการปฏิบตั ติ าม
หน้าที หรือได้รบั ความเห็นชอบ
3.3.3 ไม่ใช้หรือแสวงหาประโยชน์อนั มิชอบจากการเข้าถึงข้อมูลขององค์การ เนืองจากการดํารง
ตําแหน่ ง หรือหน้าทีงานของตนเอง
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3.3.4 พึงระมัดระวังและคํานึงถึงลิขสิทธิ 1ของข้อมูลก่อนเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และองค์การแก่
ผูอ้ นื
3.4 การใช้ทรัพยากรองค์การ
3.4.1 ใช้ทรัพยากรขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับการ
ทํางาน
3.4.2 ไม่ใช้ทรัพยากรขององค์การเพือประโยชน์ส่วนตน
3.5 ความรับผิดชอบเมือพ้นสภาพจากองค์การ
3.5.1 ไม่แสวงประโยชน์จากการดํารงตําแหน่ งเพือวางแผน หรือได้มาซึงตําแหน่ งทีดีกว่าใน
องค์การอืนทีมีผลประโยชน์ขดั กัน
3.5.2 ไม่เปิดเผยความลับและข้อมูลขององค์การเดิมในทางมิชอบ
3.6 การประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
3.6.1 การประพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพนี$ อาจนํ าไปสู่การพิจารณาลงโทษสถานเบา หรือสถาน
หนักได้ดงั นี$
- ว่ากล่าวตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- ภาคทัณฑ์
- ลบชือออกจากทะเบียนสมาชิกสามัญหรือการเป็ นตัวแทนของสมาชิกสถาบัน
- พักใบประกอบวิชาชีพโดยมีกําหนดระยะเวลา (หากมีใบประกอบวิชาชีพ)
- เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ (หากมี)
3.6.2 ผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพนี$ อาจต้องโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การทีสังกัด
หรือกฎหมายบ้านเมืองได้
ข้อบังคับจรรยาบรรณวิ ชาชีพ การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ว่าด้วย การประพฤติ ผิดจรรยาบรรณวิ ชาชีพการบริ หารทรัพยากรบุคคล
อันจะนํามาซึ*งความเสื*อมเสียแห่งวิ ชาชีพ พ.ศ.2548
หมวดที* 1 บททัวไป
*
1.1) สมาคม หมายถึง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
1.2) สมาชิก หมายถึง สมาชิกสามัญตลอดชีพ สมาชิกสามัญ สมาชิกสถาบันตลอดชีพ สมาชิกสถาบัน
และสมาชิกสมทบตามข้อบังคับของสมาคม
1.3) สมาชิกภาพ หมายถึง ผูไ้ ด้รบั อนุ มตั จิ ากสมาคมให้เป็ นสมาชิกประเภทต่างๆ ของสมาคมในข้อ 1.2
1.4) คณะกรรมการจรรยาบรรณ หมายถึง คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากร
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บุคคล ทีได้รบั การแต่งตัง$ โดยคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้มอี ํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบตาม ที
กําหนดไว้ในข้อบังคับนี$
1.5) คณะกรรมการบริหารสมาคม หมายถึง คณะกรรมการบริหารสมาคมทีได้รบั การเลือกตัง$ จากสมาชิก
ผูม้ สี ทิ ธิเลือก รวมถึงกรรมการทีได้รบั การแต่งตัง$ ทดแทนกรรมการซึงพ้นสภาพระหว่างวาระ มีอํานาจ
หน้าทีในการรับผิด และพิจารณาคําอุทธรณ์ของผูถ้ ูกกล่าวหา หากไม่พอใจการพิจารณาโทษ โดย
คณะกรรมการจรรยาบรรณ คําตัดสินของคณะกรรมการบริหารถือว่าเป็ นทีสิน$ สุด
1.6) ข้อกล่าวหา หมายถึง เรืองราวหรือการกล่าวโทษว่ามีการประพฤติจรรยาบรรณวิชาชีพทีกําหนดไว้
1.7) ผูก้ ล่าวหา หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลทีแจ้งหรือกล่าวหาว่า มีสมาชิกสมาคมประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพทีกําหนด หรือหากเป็ นข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารทีน่ าเชือถือได้
พร้อมหลักฐานหรือประจักษ์พยาน
1.8) ผูถ้ ูกกล่าวหา หมายถึง สมาชิกสมาคมทีถูกกล่าวหา หรือกล่าวโทษว่าได้ประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
วิชาชีพทีกําหนด
1.9) จรรยาบรรณวิชาชีพหรือจรรยาบรรณ หมายถึง จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ที
ประกาศใช้โดยสมาคมและรับรองเห็นชอบโดยสมาคม และชมรมทีเกียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที

หมวดที* 2 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิ ชาชีพการบริ หารทรัพยากรบุคคล
2.1) องค์ประกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้แก่ คณะกรรมการซึงได้รบั การแต่งตัง$ โดย
คณะกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคล จํานวนอย่างตํา 5 ท่าน อย่างมากไม่เกิน 9 ท่าน และ
ควรประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี$
2.1.1 ทีปรึกษาสมาคมไม่เกิน 2 ท่าน
2.1.2 กรรมการบริหารสมาคมไม่เกิน 4 ท่าน
2.1.3 ตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมหรือชมรมทีเกียวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เกิน 3 ท่าน
2.2) การเลือกตําแหน่ งต่างๆ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณเลือกประธาน
รองประธานและเลขานุ การและกรรมการอืนๆ ให้เสร็จสิน$ ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แต่งตัง$ จาก
สมาคม เพือดําเนินการตามหน้าที และความรับผิดชอบต่อไป
2.3) อํานาจหน้าทีคณะกรรมการจรรยาบรรณ มีดงั นี$
2.3.1 จัดทําและหรือปรับปรุงจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เหมาะสมและทันต่อ
เหตุการณ์
2.3.2 เผยแพร่จรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็ นทียอมรับ และปฏิบตั ติ ามสําหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพนี$ทุกระดับ
2.3.3 ยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ ผูป้ ระพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ทีกําหนดไว้
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2.3.4 กํากับดูแล แทรกแซงและพิจารณาลงโทษ ผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพ เพือจรรโลงไว้ซงึ
ชือเสียงเกียรติคุณ และศักดิ 1ศรีแห่งวิชาชีพนี$
2.4) วาระในตําแหน่ ง ให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมีวาระในตําแหน่ งเท่ากับวาระที เหลืออยูข่ องคณะ
กรรมการบริหารสมาคม และให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึงต้องพ้นสภาพปฏิบตั หิ น้าทีไปก่อน
จนกว่าจะมีการแต่งตัง$ คณะกรรมการชุดใหม่
2.5) นอกจากการพ้นตําแหน่ งในข้อ 2.4 คณะกรรมการจรรยาบรรณจะพ้นจากตําแหน่ งเมือ
2.5.1 ตาย
2.5.2 ลาออก
2.5.3 คณะกรรมการบริหารสมาคม มีมติให้ออกในกรณีทตํี าแหน่ งกรรมการว่างลงให้คณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ
แต่งตัง$ ผูท้ รงสิทธิทถูี กต้อง เป็ นกรรมการแทนภายในหกสิบวันนับตัง$ แต่ วันทีตําแหน่ งว่างลง และให้ผู้
ได้รบั การแต่งตัง$ แทนอยูใ่ นตําแหน่ ง เท่ากับวาระทีเหลือของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
2.6) องค์ประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึงหนึงของกรรมการ
ทัง$ หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุมทีวินิจฉัย หรือดําเนินการแทนคณะกรรมการได้ หากคะแนนเสียง เท่ากัน
ให้ประธานทีประชุมตัดสินเพิมขึน$ อีกหนึงเสียง เพือเป็ นเสียงชีข$ าด
หมวดที* 3 ขัน@ ตอนและวิ ธีการพิ จารณาข้อกล่าวหา
3.1) ข้อกล่าวหา ต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ระบุการกระทําผิดหรือความประพฤติผดิ จรรยาบรรณพร้อม
หลักฐาน (หากมี) โดยบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลต้องระบุชอื และสกุล พร้อมลายเซ็น และวัน เดือน ปี
ทีมีการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ หากเป็ นการรับทราบจากข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็ นข้อมูลข่าวสารที
น่ าเชือถือได้ และมีหลักฐานหรือประจักษ์พยานทีน่ าเชือถือพอสมควร บัตรสนเท่หโ์ ดยไม่ระบุชอื และชือ
สกุลของผูก้ ล่าวหา จะไม่ได้รบั การพิจารณาใดๆ ทัง$ สิน$
3.2) อายุความ การกล่าวหาต้องกระทําภายในหนึงปี นับแต่วนั ทีรูเ้ ห็นการกระทําผิด แต่ตอ้ งไม่เกินสอง
ปีนบั แต่วนั ทีกระทําผิด
3.3) การรับข้อกล่าวหา เมือสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รบั ข้อ
กล่าวหาให้แจ้งให้ คณะกรรมการจรรยาบรรณทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ทีทราบ และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ต้องกําหนดให้มกี ารประชุม ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งเพือเริมต้นพิจารณาข้อ
กล่าวหานัน$ ๆ
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3.4) การพิจารณาไต่สวนเบือ$ งต้น ในการพิจารณาเบือ$ งต้นในข้อ 3.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจ
ขอให้ผกู้ ล่าวหามาให้ถอ้ ยคํา หรือนําพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณา ตามทีเห็นสมควร ถ้าผู้
กล่าวหาไม่มาให้ถอ้ ยคํา หรือนําพยานหลักฐานตามทีคณะกรรมการร้องขอ ให้คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ จําหน่ ายเรืองทีกล่าวหานัน$ ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการบริหารสมาคมทราบ
3.5) หากการไต่สวนเบือ$ งต้นไม่พบการกระทําผิด หากคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วไม่พบ
การกระทําผิดหรือการกระทํานัน$ ๆ ไม่เกียวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพที กําหนดให้ยตุ กิ ารดําเนินการ
และรายงานให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทราบพร้อมทัง$ แจ้งเป็ นหนังสือให้ผกู้ ล่าวหาทราบด้วย
3.6) หากการไต่สวนเบือ$ งต้นพบการกระทําน่ าจะผิด ให้คณะกรรมการโดยเลขานุ การ หรือตัวแทนแจ้ง
ข้อกล่าวหาเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ูกกล่าวหา เพือทําคําแก้ขอ้ กล่าวหา เป็ นหนังสือถึงประธานกรรมการโดย
ยืนผ่านสมาคม ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งข้อกล่าวหา ผูถ้ ูกกล่าวหาอาจขอขยายระยะเวลาการ
จัดทําคําแก้ขอ้ กล่าวหา โดยทําเป็ นหนังสือถึงประธานกรรมการ หากประธานกรรมการเห็นสมควรก็อาจ
ขยายเวลาให้ได้อกี ไม่เกินสองครัง$ ครัง$ ละไม่เกิน 15 วัน
3.7) การขอให้ผถู้ ูกกล่าวหามาแก้ขอ้ กล่าวหาด้วยตนเอง คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจขอให้ผถู้ ูก
กล่าวหามาแก้ขอ้ กล่าวหาด้วยตนเอง พร้อมทัง$ เสนอข้อเท็จจริง และหลักฐานต่างๆ ประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
3.8) หากไม่ทําการแก้ขอ้ กล่าวหา หากผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ทาํ คําแก้ขอ้ กล่าวหาและยืนหนังสือภายในเวลา
และวิธกี ารทีกําหนดในข้อ 3.7 ให้ถอื ว่าไม่มคี าํ แก้ขอ้ กล่าวหา และให้คณะกรรมการพิจารณาข้อกล่าวหา
ต่อไป ฝา่ ยเดียวตามข้อเท็จจริงและหลักฐานทีปรากฏ ในกรณีเช่นนี$ผถู้ ูกกล่าวหาไม่สามารถอุทธรณ์ตาม
หมวดที 4 ได้
3.9) หากพบว่าเป็ นการกระทําผิด หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผูถ้ ูกกล่าวหากระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ ให้ทาํ เป็ นหนังสือแจ้งให้ผถู้ ูกกล่าวหาทราบภายใน 15 วันนับแต่วนั ลงพิจารณา
ตัดสิน พร้อมทัง$ ระบุโทษทีได้รบั
3.10) การลงโทษผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณ เมือพบผูก้ ระทําผิดหรือประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
คณะกรรมการอาจพิจารณาโทษทีสมควรดังต่อไปนี$
3.10.1 ว่ากล่าวตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3.10.2 ภาคทัณฑ์โดยมีกําหนดระยะเวลาตามทีเห็นควร
3.10.3 ลบชือออกจากทะเบียนสมาชิกสมาคม
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3.10.4 พักใบประกอบวิชาชีพ หรือวุฒบิ ตั รต่างๆ โดยมีกําหนดระยะเวลา (หากมี)
3.10.5 เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ หรือวุฒบิ ตั รต่างๆ (หากมี)
หมวดที* 4 การอุทธรณ์
4.1) สิทธิในการอุทธรณ์ หากผูถ้ ูกกล่าวหาไม่เห็นด้วยกับคําตัดสินของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้ยนื
อุทธรณ์โดยทําเป็ นหนังสือ พร้อมข้อเท็จจริงหรือหลักฐาน ต่อคณะกรรมการบริหารของสมาคมได้
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ทีได้รบั ทราบผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีทผูี ถ้ ูกกล่าวหาไม่
ทําการแก้ขอ้ กล่าวหา ตามข้อ 3.8
4.2) การพิจารณาการอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาการอุทธรณ์ภายใน 60 วัน
นับแต่วนั ทีได้รบั หนังสืออุทธรณ์
4.2.1 กรณีไม่รบั คําอุทธรณ์ หากคณะกรรมการบริหารทีครบองค์ประชุม และมีเสียงเกินกึงหนึงให้ยกคํา
อุทธรณ์ ให้เลขาธิการสมาคมฯ ทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผูถ้ ูกกล่าวหาทราบต่อไป
ภายใน 15 วัน นับแต่วนั ตัดสิน
4.2.2 กรณีรบั คําอุทธรณ์ หากคณะกรรมการบริหารทีครบองค์ประชุม และมีเสียงเกินกึงหนึงรับคํา
อุทธรณ์ และพิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ หรือกลับคําตัดสินของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้
เลขาธิการสมาคมทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ และผูถ้ ูกกล่าวหาทราบภายใน 15 วัน นับ
แต่วนั ตัดสิน
หมวดที* 5 การแก้ไขเพิ* มเติ มข้อบังคับ
5.1) การแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับนี$จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดย
เสียงเกินกึงหนึงของกรรมการทีครบองค์ประชุม
5.2) ข้อบังคับนี$ให้มผี ลบังคับใช้ตงั $ แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป

ประกาศมา ณ วันที 18 พฤศจิกายน 2548
นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข
นายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
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