
 

 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ การบริหารทรพัยากรบคุคล

สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย
และสถาบนั สมาคม และชมรมการบริหารทรพัยากรบคุคล

เพื�อประกาศใช ้วนัที� 

1. คาํนิยาม 

1.1  จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีการบรหิารทรพัยากรบุคคล
ประกอบวชิาชพีนี$กําหนดขึ$นทั $งที�เป็นและไมเ่ป็น ลายลกัษณ์อกัษร เพื�อรกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิุณ 
ศกัดิ 1ศร ีชื�อเสยีง และฐานะของสมาชกิและผูป้ระกอบวชิาชพีนี$
1.2  “องคก์าร” หมายถงึ หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ ธุรกจิเอกชน สมาคม สถาบนัอสิระ ชมรม และ
กลุ่ม ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลในประเทศไทย

2. หลกัการทั *วไป 

2.1  จรรยาบรรณวชิาชพีนี$จดัทาํขึ$นเพื�อกําหนดหลกัการ แ
พงึกระทําในการปฏบิตัหิน้าที�ของผู ้ประกอบวชิาชพีนี$ทุกระดบั
2.2  จรรยาบรรณวชิาชพีนี$จดัทาํเป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตักิวา้งๆ เท่านั $น ไม่สามารถระบุ
รายละเอยีดหรอืครอบคลุมการกระทําทุกกรณไีด ้หากมขีอ้สงสยัประการใดสอบถามเพื�อควา
ที�องคก์ารที�ตนเองสงักดั หรอืเกี�ยวขอ้ง
2.3  เชญิผูแ้ทนจากองคก์ร / หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ชมรมนกับรหิารงาน บุคคลต่างๆ 
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย กพ
2.4  ดาํเนินการจดัทาํร่างจรรยาบรรณวชิาชพี 
2.5  จดัสมัมนา Focus Group  
2.6  นําเสนอต่อที�ประชุมกรรมการเสรมิสรา้งนกับรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นมอือาชพี พ
2.7  นําเสนอต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อขอสตัยาบรรณต่อที�ประชุมใหญ่ ในงานสมัมนา ครบรอบ 
PMAT  

 

เอกสารแนบ 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ การบริหารทรพัยากรบคุคล

จดัทาํและเหน็ชอบโดย 
สมาคมการจดัการงานบคุคลแห่งประเทศไทย(PMAT)  

และสถาบนั สมาคม และชมรมการบริหารทรพัยากรบคุคล
เพื�อประกาศใช ้วนัที� 18 พฤศจกิายน 2548 

 

จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีการบรหิารทรพัยากรบุคคล” คอืประมวลความประพฤตทิี�ผู้
ประกอบวชิาชพีนี$กําหนดขึ$นทั $งที�เป็นและไมเ่ป็น ลายลกัษณ์อกัษร เพื�อรกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิุณ 

และฐานะของสมาชกิและผูป้ระกอบวชิาชพีนี$ 
หมายถงึ หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ ธุรกจิเอกชน สมาคม สถาบนัอสิระ ชมรม และ

กลุ่ม ผูป้ระกอบวชิาชพีดา้นการบรหิารทรพัยากรบุคคลในประเทศไทย 

จรรยาบรรณวชิาชพีนี$จดัทาํขึ$นเพื�อกําหนดหลกัการ และแนวทางความประพฤตทิี�พงึกระทาํและไม่
พงึกระทําในการปฏบิตัหิน้าที�ของผู ้ประกอบวชิาชพีนี$ทุกระดบั 

จรรยาบรรณวชิาชพีนี$จดัทาํเป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตักิวา้งๆ เท่านั $น ไม่สามารถระบุ
รายละเอยีดหรอืครอบคลุมการกระทําทุกกรณไีด ้หากมขีอ้สงสยัประการใดสอบถามเพื�อควา
ที�องคก์ารที�ตนเองสงักดั หรอืเกี�ยวขอ้ง 

หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ชมรมนกับรหิารงาน บุคคลต่างๆ 
สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย กพ. สมาคมนักบรหิาร งานบุคคลรฐัวสิาหกจิฯลฯ

ดาํเนินการจดัทาํร่างจรรยาบรรณวชิาชพี HR ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัที� 31 ส.ค. 
 

นําเสนอต่อที�ประชุมกรรมการเสรมิสรา้งนกับรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นมอือาชพี พ
นําเสนอต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อขอสตัยาบรรณต่อที�ประชุมใหญ่ ในงานสมัมนา ครบรอบ 
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จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพ การบริหารทรพัยากรบคุคล 

 
และสถาบนั สมาคม และชมรมการบริหารทรพัยากรบคุคล 

คอืประมวลความประพฤตทิี�ผู้
ประกอบวชิาชพีนี$กําหนดขึ$นทั $งที�เป็นและไมเ่ป็น ลายลกัษณ์อกัษร เพื�อรกัษาและส่งเสรมิเกยีรตคิุณ 

หมายถงึ หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิ ธุรกจิเอกชน สมาคม สถาบนัอสิระ ชมรม และ

ละแนวทางความประพฤตทิี�พงึกระทาํและไม่

จรรยาบรรณวชิาชพีนี$จดัทาํเป็นหลกัการและแนวทางปฏบิตักิวา้งๆ เท่านั $น ไม่สามารถระบุ
รายละเอยีดหรอืครอบคลุมการกระทําทุกกรณไีด ้หากมขีอ้สงสยัประการใดสอบถามเพื�อความกระจา่งได้

หน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง เช่น ชมรมนกับรหิารงาน บุคคลต่างๆ 
สมาคมนักบรหิาร งานบุคคลรฐัวสิาหกจิฯลฯ 

. 48  

นําเสนอต่อที�ประชุมกรรมการเสรมิสรา้งนกับรหิารงานบุคคลใหเ้ป็นมอือาชพี พ.ย. 48  
นําเสนอต่อที�ประชุมใหญ่เพื�อขอสตัยาบรรณต่อที�ประชุมใหญ่ ในงานสมัมนา ครบรอบ 40 ปี 
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3. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบติั 

3.1  พฤตกิรรมส่วนบุคคลและอาชพี 

3.1.1 ดาํรงตนอยา่งเหมาะสมในสงัคม 
3.1.2 ศรทัธาและเคารพต่อวชิาชพีของตน 
3.1.3 เคารพและปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบัการทาํงาน นโยบายและคําสั �งอนัชอบธรรมของผูม้ ี
อํานาจสั �งการ 
3.1.4 ประกอบวชิาชพีดว้ยเจตนารมณ์ที�ดแีละเป็นธรรม โดยไมค่าํนึงถงึ เพศ ฐานะ เชื$อชาต ิ
สญัชาต ิศาสนา สงัคมและ การเมอืง 
3.1.5 ปฏบิตัหิน้าที�อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความซื�อสตัย ์และ สุจรติ 
3.1.6 ปฏบิตัหิน้าที�โดยคํานึงถงึสทิธขิององคก์าร สถาบนั และบุคคลอื�น 
3.1.7 รกัษาและปฏบิตัติามสญัญาและขอ้ตกลงกบัสถาบนัหรอืบุคคลอื�น 
3.1.8 ปฏบิตัติามเงื�อนไขในการเขา้ถงึ หรอืใชช่้องทางการสื�อสารขององคก์ารอย่างเครง่ครดั 
3.1.9 ใฝห่าและพฒันาความรูค้วามสามารถในการประกอบวชิาชพีอย่างต่อเนื�อง 
3.1.10 พงึช่วยเหลอื และสนบัสนุนผูร้ว่มประกอบวชิาชพี 
3.1.11 ไมป่ระพฤตหิรอืกระทาํการใดๆ อนัอาจเป็นเหตุใหเ้สื�อมเสยีเกยีรตคิุณ ศกัดิ 1ศร ีและ
ชื�อเสยีงแห่งวชิาชพี 

3.2   ความขดัแยง้ของกจิกรรมและผลประโยชน์ 

3.2.1 พงึรว่มทาํกจิกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และประเทศชาตโิดยไมก่่อใหเ้กดิผลเสยีต่อ
องคก์ารที�สงักดั 
3.2.2 ไมร่บัหรอืดํารงตําแหน่งใดๆ ในองคก์ารที�ดําเนินการเพื�อแสวงหากําไร โดยมไิดร้บัความ
เหน็ชอบจากองคก์าร 
3.2.3 ไมป่ระกอบธุรกจิส่วนตวัหรอืมสี่วนรว่มในการประกอบธุรกจิ หรอือาชพีอื�นที�เป็นการแขง่ขนั 
หรอืขดัต่อผลประโยชน์ขององคก์ารที�ตนสงักดัอยู ่ยกเวน้กรณทีี�ไดร้บัการยนิยอมอยา่งเป็น
ทางการ 
3.2.4 ไมร่บัของขวญั รางวลั และผลประโยชน์ตอบแทนจากการปฏบิตัหิน้าที�เพื�อประโยชน์ส่วนตน 
3.2.5 ไมเ่อื$อประโยชน์แก่องคก์ารหรอืบุคคลอื�นโดยมชิอบในการประกอบวชิาชพี 

3.3  การใชแ้ละเผยแพร่ขอ้มลูส่วนบุคคลและองคก์าร 

3.3.1 เคารพและรกัษาความลบัขอ้มลูส่วนบุคคลที�ไดจ้ากการจา้งงาน 
3.3.2 ไมใ่ชห้รอืเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคลและขอ้มลูองคก์ารโดยมชิอบ ยกเวน้เป็นการปฏบิตัติาม
หน้าที� หรอืไดร้บัความเหน็ชอบ 
3.3.3 ไมใ่ชห้รอืแสวงหาประโยชน์อนัมชิอบจากการเขา้ถงึขอ้มลูขององคก์าร เนื�องจากการดํารง
ตําแหน่ง หรอืหน้าที�งานของตนเอง 
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3.3.4 พงึระมดัระวงัและคาํนึงถงึลขิสทิธิ 1ของขอ้มลูก่อนเปิดเผยขอ้มลูส่วนบุคคล และองคก์ารแก่
ผูอ้ื�น 

3.4    การใชท้รพัยากรองคก์าร 

3.4.1 ใชท้รพัยากรขององคก์ารอย่างมปีระสทิธภิาพ สุจรติ ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัการ
ทาํงาน 
3.4.2 ไมใ่ชท้รพัยากรขององคก์ารเพื�อประโยชน์ส่วนตน 

3.5    ความรบัผดิชอบเมื�อพน้สภาพจากองคก์าร 

3.5.1 ไมแ่สวงประโยชน์จากการดํารงตําแหน่งเพื�อวางแผน หรอืไดม้าซึ�งตําแหน่งที�ดกีว่าใน
องคก์ารอื�นที�มผีลประโยชน์ขดักนั 
3.5.2 ไมเ่ปิดเผยความลบัและขอ้มลูขององคก์ารเดมิในทางมชิอบ 

3.6    การประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 

3.6.1 การประพฤตผิดิจรรยาบรรณวชิาชพีนี$ อาจนําไปสู่การพจิารณาลงโทษสถานเบา หรอืสถาน
หนกัไดด้งันี$  
- ว่ากล่าวตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
- ภาคทณัฑ ์
- ลบชื�อออกจากทะเบยีนสมาชกิสามญัหรอืการเป็นตวัแทนของสมาชกิสถาบนั 
- พกัใบประกอบวชิาชพีโดยมกีําหนดระยะเวลา (หากมใีบประกอบวชิาชพี) 
- เพกิถอนใบประกอบวชิาชพี (หากม)ี 
3.6.2 ผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณวชิาชพีนี$ อาจตอ้งโทษตามระเบยีบขอ้บงัคบัขององคก์ารที�สงักดั
หรอืกฎหมายบา้นเมอืงได ้ 

 

ข้อบงัคบัจรรยาบรรณวิชาชีพ การบริหารทรพัยากรบคุคล 

ว่าด้วย การประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรพัยากรบคุคล 
อนัจะนํามาซึ*งความเสื*อมเสียแห่งวิชาชีพ พ.ศ.2548 

หมวดที* 1 บททั *วไป 
1.1) สมาคม หมายถงึ สมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
1.2) สมาชกิ หมายถงึ สมาชกิสามญัตลอดชพี สมาชกิสามญั สมาชกิสถาบนัตลอดชพี สมาชกิสถาบนั 
และสมาชกิสมทบตามขอ้บงัคบัของสมาคม 
1.3) สมาชกิภาพ หมายถงึ ผูไ้ดร้บัอนุมตัจิากสมาคมใหเ้ป็นสมาชกิประเภทต่างๆ ของสมาคมในขอ้ 1.2 
1.4) คณะกรรมการจรรยาบรรณ หมายถงึ คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชพีการบรหิารทรพัยากร
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บุคคล ที�ไดร้บัการแต่งตั $งโดยคณะกรรมการบรหิารสมาคม ใหม้อีํานาจหน้าที�และความรบัผดิชอบตาม ที�
กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี$ 
1.5) คณะกรรมการบรหิารสมาคม หมายถงึ คณะกรรมการบรหิารสมาคมที�ไดร้บัการเลอืกตั $งจากสมาชกิ
ผูม้สีทิธเิลอืก รวมถงึกรรมการที�ไดร้บัการแต่งตั $งทดแทนกรรมการซึ�งพน้สภาพระหว่างวาระ มอีํานาจ
หน้าที�ในการรบัผดิ และพจิารณาคําอุทธรณ์ของผูถู้กกล่าวหา หากไมพ่อใจการพจิารณาโทษ โดย
คณะกรรมการจรรยาบรรณ คาํตดัสนิของคณะกรรมการบรหิารถอืว่าเป็นที�สิ$นสุด 
1.6) ขอ้กล่าวหา หมายถงึ เรื�องราวหรอืการกล่าวโทษว่ามกีารประพฤตจิรรยาบรรณวชิาชพีที�กําหนดไว ้
1.7) ผูก้ล่าวหา หมายถงึ บุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลที�แจง้หรอืกล่าวหาว่า มสีมาชกิสมาคมประพฤติ
ผดิจรรยาบรรณวชิาชพีที�กําหนด หรอืหากเป็นขอ้มลูขา่วสาร ตอ้งเป็นขอ้มลูข่าวสารที�น่าเชื�อถอืได ้
พรอ้มหลกัฐานหรอืประจกัษ์พยาน  
1.8) ผูถู้กกล่าวหา หมายถงึ สมาชกิสมาคมที�ถูกกล่าวหา หรอืกล่าวโทษว่าไดป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณ
วชิาชพีที�กําหนด 
1.9) จรรยาบรรณวชิาชพีหรอืจรรยาบรรณ หมายถงึ จรรยาบรรณวชิาชพีการบรหิารทรพัยากรบุคคล ที�
ประกาศใชโ้ดยสมาคมและรบัรองเหน็ชอบโดยสมาคม และชมรมที�เกี�ยวกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลที� 

 

หมวดที* 2 คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรพัยากรบคุคล 

2.1) องคป์ระกอบคณะกรรมการจรรยาบรรณ ไดแ้ก่ คณะกรรมการซึ�งไดร้บัการแต่งตั $ง โดย
คณะกรรมการบรหิารสมาคมการจดัการงานบุคคล จาํนวนอยา่งตํ�า 5 ท่าน อย่างมากไมเ่กนิ 9 ท่าน และ
ควรประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปนี$ 

2.1.1 ที�ปรกึษาสมาคมไมเ่กนิ 2 ท่าน 
2.1.2 กรรมการบรหิารสมาคมไมเ่กนิ 4 ท่าน 
2.1.3 ตวัแทนกรรมการบรหิารสมาคมหรอืชมรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการบรหิารทรพัยากรบุคคลไมเ่กนิ 3 ท่าน 

2.2) การเลอืกตําแหน่งต่างๆ ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณเลอืกประธาน 
รองประธานและเลขานุการและกรรมการอื�นๆ ใหเ้สรจ็สิ$นภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัแต่งตั $งจาก
สมาคม เพื�อดาํเนินการตามหน้าที� และความรบัผดิชอบต่อไป 
 
2.3) อํานาจหน้าที�คณะกรรมการจรรยาบรรณ มดีงันี$ 

2.3.1 จดัทําและหรอืปรบัปรุงจรรยาบรรณวชิาชพีการบรหิารทรพัยากรบุคคล ใหเ้หมาะสมและทนัต่อ
เหตุการณ์ 
2.3.2 เผยแพร่จรรยาบรรณวชิาชพีใหเ้ป็นที�ยอมรบั และปฏบิตัติามสาํหรบัผูป้ระกอบวชิาชพีนี$ทุกระดบั 
2.3.3 ยกยอ่ง และประกาศเกยีรตคิุณ ผูป้ระพฤตติามจรรยาบรรณวชิาชพี ที�กําหนดไว ้
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2.3.4 กํากบัดแูล แทรกแซงและพจิารณาลงโทษ ผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณวชิาชพี เพื�อจรรโลงไวซ้ึ�ง
ชื�อเสยีงเกยีรตคิุณ และศกัดิ 1ศรแีห่งวชิาชพีนี$ 

2.4) วาระในตําแหน่ง ใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณมวีาระในตําแหน่งเท่ากบัวาระที� เหลอือยูข่องคณะ
กรรมการบรหิารสมาคม และใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ�งตอ้งพน้สภาพปฏบิตัหิน้าที�ไปก่อน 
จนกว่าจะมกีารแต่งตั $งคณะกรรมการชุดใหม่ 
 
2.5) นอกจากการพน้ตําแหน่งในขอ้ 2.4 คณะกรรมการจรรยาบรรณจะพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

2.5.1 ตาย 
2.5.2 ลาออก 
2.5.3 คณะกรรมการบรหิารสมาคม มมีตใิหอ้อกในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงใหค้ณะกรรมการ
บรหิารสมาคมฯ  
แต่งตั $งผูท้รงสทิธทิี�ถูกตอ้ง เป็นกรรมการแทนภายในหกสบิวนันบัตั $งแต่ วนัที�ตําแหน่งว่างลง และใหผู้้
ไดร้บัการแต่งตั $งแทนอยูใ่นตําแหน่ง เท่ากบัวาระที�เหลอืของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

2.6) องคป์ระชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ตอ้งมกีรรมการมาประชุมเกนิกึ�งหนึ�งของกรรมการ
ทั $งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชุมที�วนิิจฉยั หรอืดําเนินการแทนคณะกรรมการได ้หากคะแนนเสยีง เท่ากนั
ใหป้ระธานที�ประชุมตดัสนิเพิ�มขึ$นอกีหนึ�งเสยีง เพื�อเป็นเสยีงชี$ขาด 

 

หมวดที* 3 ขั @นตอนและวิธีการพิจารณาข้อกล่าวหา 

 
3.1) ขอ้กล่าวหา ตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร ระบุการกระทาํผดิหรอืความประพฤตผิดิจรรยาบรรณพรอ้ม
หลกัฐาน (หากม)ี โดยบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลตอ้งระบุชื�อ และสกุล พรอ้มลายเซน็ และวนั เดอืน ปี 
ที�มกีารประพฤตผิดิจรรยาบรรณ หากเป็นการรบัทราบจากขอ้มลูข่าวสาร ตอ้งเป็นขอ้มลูขา่วสารที�
น่าเชื�อถอืได ้และมหีลกัฐานหรอืประจกัษ์พยานที�น่าเชื�อถอืพอสมควร บตัรสนเท่หโ์ดยไม่ระบุชื�อ และชื�อ 
สกุลของผูก้ล่าวหา จะไมไ่ดร้บัการพจิารณาใดๆ ทั $งสิ$น 
 
3.2) อายคุวาม การกล่าวหาตอ้งกระทาํภายในหนึ�งปี นับแต่วนัที�รูเ้หน็การกระทาํผดิ แต่ตอ้งไมเ่กนิสอง
ปีนบัแต่วนัที�กระทาํผดิ 
 
3.3) การรบัขอ้กล่าวหา เมื�อสมาคมฯ คณะกรรมการบรหิารหรอืคณะกรรมการจรรยาบรรณไดร้บัขอ้
กล่าวหาใหแ้จง้ให ้คณะกรรมการจรรยาบรรณทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัที�ทราบ และคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ ตอ้งกําหนดใหม้กีารประชุม ภายใน 30 วนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้เพื�อเริ�มตน้พจิารณาขอ้
กล่าวหานั $นๆ 
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3.4) การพจิารณาไต่สวนเบื$องตน้ ในการพจิารณาเบื$องตน้ในขอ้ 3.3 คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจ
ขอใหผู้ก้ล่าวหามาใหถ้อ้ยคาํ หรอืนําพยานหลกัฐานมาประกอบการพจิารณา ตามที�เหน็สมควร ถา้ผู้
กล่าวหาไม่มาใหถ้อ้ยคํา หรอืนําพยานหลกัฐานตามที�คณะกรรมการรอ้งขอ ใหค้ณะกรรมการ
จรรยาบรรณ จาํหน่ายเรื�องที�กล่าวหานั $นได ้แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารสมาคมทราบ 
 
3.5) หากการไต่สวนเบื$องต้นไมพ่บการกระทาํผดิ หากคณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาแลว้ไมพ่บ
การกระทําผดิหรอืการกระทํานั $นๆ ไมเ่กี�ยวขอ้งกบัจรรยาบรรณวชิาชพีที� กําหนดใหย้ตุกิารดําเนินการ 
และรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ ทราบพรอ้มทั $งแจง้เป็นหนงัสอืใหผู้ก้ล่าวหาทราบดว้ย 
 
3.6) หากการไต่สวนเบื$องต้นพบการกระทําน่าจะผดิ ใหค้ณะกรรมการโดยเลขานุการ หรอืตวัแทนแจง้
ขอ้กล่าวหาเป็นหนงัสอืไปยงัผูถู้กกล่าวหา เพื�อทาํคาํแก้ขอ้กล่าวหา เป็นหนงัสอืถงึประธานกรรมการโดย
ยื�นผ่านสมาคม ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ขอ้กล่าวหา ผูถู้กกล่าวหาอาจขอขยายระยะเวลาการ
จดัทําคาํแกข้อ้กล่าวหา โดยทาํเป็นหนงัสอืถงึประธานกรรมการ หากประธานกรรมการเหน็สมควรกอ็าจ
ขยายเวลาใหไ้ดอ้กีไมเ่กนิสองครั $ง ครั $งละไมเ่กนิ 15 วนั 
 
3.7) การขอใหผู้ถู้กกล่าวหามาแกข้อ้กล่าวหาดว้ยตนเอง คณะกรรมการจรรยาบรรณ อาจขอใหผู้ถู้ก
กล่าวหามาแกข้อ้กล่าวหาดว้ยตนเอง พรอ้มทั $งเสนอขอ้เทจ็จรงิ และหลกัฐานต่างๆ ประกอบการ
พจิารณาของคณะกรรมการ 
 
3.8) หากไมท่ําการแกข้อ้กล่าวหา หากผูถู้กกล่าวหาไม่ทาํคาํแก้ขอ้กล่าวหาและยื�นหนงัสอืภายในเวลา 
และวธิกีารที�กําหนดในขอ้ 3.7 ใหถ้อืว่าไมม่คีาํแก้ขอ้กล่าวหา และใหค้ณะกรรมการพจิารณาขอ้กล่าวหา
ต่อไป ฝา่ยเดยีวตามขอ้เทจ็จรงิและหลกัฐานที�ปรากฏ ในกรณเีช่นนี$ผูถู้กกล่าวหาไม่สามารถอุทธรณ์ตาม
หมวดที� 4 ได ้
 
3.9) หากพบว่าเป็นการกระทาํผดิ หากคณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูถู้กกล่าวหากระทําผดิ
จรรยาบรรณวชิาชพี ใหท้าํเป็นหนงัสอืแจง้ใหผู้ถู้กกล่าวหาทราบภายใน 15 วนันบัแต่วนัลงพจิารณา
ตดัสนิ พรอ้มทั $งระบุโทษที�ไดร้บั 
 
3.10) การลงโทษผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณ เมื�อพบผูก้ระทําผดิหรอืประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการอาจพจิารณาโทษที�สมควรดงัต่อไปนี$ 

3.10.1 ว่ากล่าวตกัเตอืนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3.10.2 ภาคทณัฑโ์ดยมกีําหนดระยะเวลาตามที�เหน็ควร 
3.10.3 ลบชื�อออกจากทะเบยีนสมาชกิสมาคม 
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3.10.4 พกัใบประกอบวชิาชพี หรอืวุฒบิตัรต่างๆ โดยมกีําหนดระยะเวลา (หากม)ี 
3.10.5 เพกิถอนใบประกอบวชิาชพี หรอืวุฒบิตัรต่างๆ (หากม)ี 

 

หมวดที* 4 การอทุธรณ์ 

4.1) สทิธใินการอุทธรณ์ หากผูถู้กกล่าวหาไมเ่หน็ดว้ยกบัคาํตดัสนิของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหย้ื�น
อุทธรณ์โดยทําเป็นหนงัสอื พรอ้มขอ้เทจ็จรงิหรอืหลกัฐาน ต่อคณะกรรมการบรหิารของสมาคมได ้
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัทราบผลการพจิารณาของคณะกรรมการ ยกเวน้กรณีที�ผูถู้กกล่าวหาไม่
ทาํการแกข้อ้กล่าวหา ตามขอ้ 3.8 
 
4.2) การพจิารณาการอุทธรณ์ ใหค้ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาการอุทธรณ์ภายใน 60 วนั 
นบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอือุทธรณ์ 

4.2.1 กรณไีม่รบัคําอุทธรณ์ หากคณะกรรมการบรหิารที�ครบองคป์ระชุม และมเีสยีงเกนิกึ�งหนึ�งใหย้กคาํ
อุทธรณ์ ใหเ้ลขาธกิารสมาคมฯ ทาํหนงัสอืแจง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ และผูถู้กกล่าวหาทราบต่อไป
ภายใน 15 วนั นบัแต่วนัตดัสนิ 
4.2.2 กรณรีบัคาํอุทธรณ์ หากคณะกรรมการบรหิารที�ครบองคป์ระชุม และมเีสยีงเกนิกึ�งหนึ�งรบัคาํ
อุทธรณ์ และพจิารณาแลว้เหน็สมควรแก ้หรอืกลบัคําตดัสนิของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้
เลขาธกิารสมาคมทําหนงัสอืแจง้คณะกรรมการจรรยาบรรณ และผูถู้กกล่าวหาทราบภายใน 15 วนั นบั
แต่วนัตดัสนิ 

 

หมวดที* 5 การแก้ไขเพิ*มเติมข้อบงัคบั 

5.1) การแกไ้ขเพิ�มเตมิขอ้บงัคบันี$จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ โดย
เสยีงเกนิกึ�งหนึ�งของกรรมการที�ครบองคป์ระชุม 
 
5.2) ขอ้บงัคบันี$ใหม้ผีลบงัคบัใชต้ั $งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 

 

 

ประกาศมา ณ วนัที� 18 พฤศจกิายน 2548 
 

นายฉตัรพงษ์ วงษ์สุข 
นายกสมาคมการจดัการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 


