ราง-ระเบียบสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550
*****************************************************

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลในสํานักงาน วสท. เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงคของ วสท. นโยบายของคณะกรรมการ รวมถึง
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยแรงงานและกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ อาศัยอํานาจตามความในขอ 26.1 แหง
ขอบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ฉบับแกไข วันที่ 24 เมษายน
2550 นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ(วสท.) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี:้ ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ราชูปถัมภ (วสท.) วาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2550”
ขอ 2

ใหยกเลิก
ระเบียบ วสท. วาดวยสวัสดิการเจาหนาที่ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2528

ขอ 3

ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป

ในพระบรม

ขอ 4 บรรดาระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่กําหนดไวแลวซึ่งขัด หรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 5 ใหเลขาธิการ วสท. เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกคําสัง่ ประกาศ เพือ่
ถือปฏิบัติภายในเทาที่ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนี้ได ตามที่เห็นสมควร
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หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 6

ในระเบียบนี้
“สมาคม”
หมายความวา
“คณะกรรมการ”
“นายก”
“เลขาธิการ”
“เจาหนาที”่

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

“วันทําการ”
“รอบป”

หมายความวา
หมายความวา

“รอบปที่ผานมา” หมายความวา
“คาจาง”

หมายความวา

“คาชดเชย”

หมายความวา

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
คณะกรรมการอํานวยการ วสท.
นายก วสท.
เลขาธิการ วสท.
เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการ วสท. และ
หมายความถึงหัวหนาสํานักงานเลขาธิการ วสท.
วันที่สมาคมกําหนดเปนวันทํางานตามปกติ
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของแตละป
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปที่ผานมา
เงินที่สมาคมและเจาหนาที่ตกลงกันจายเปน
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง
สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายเดือน
ซึ่งเปนคาจางของทุกวันตลอดเดือน รวมถึง
วันหยุดและวันลา ซึ่งเจาหนาที่ไมไดปฏิบตั ิงาน
เงินที่สมาคมจายใหเจาหนาที่ กรณีเมื่อสมาคมเลิก
จางตามที่กําหนดไวในหมวด 7
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หมวด 2
การจางเจาหนาที่
ขอ 7 เมื่อสมาคมตองการเจาหนาทีบ่ รรจุทดแทนอัตราตําแหนงเดิมหรือตองการเพิ่มอัตรา
ตําแหนงใหมใหหวั หนาสํานักงานจัดทําคําเสนอตอเลขาธิการเพื่อดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรูความสามารถและเหมาะสมตามหลักเกณฑที่สมาคมกําหนด
ในกรณีอัตราตําแหนงใหมจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน
ขอ 8
(1)

(2)

(3)

(4)

คุณสมบัติของผูที่จะเปนเจาหนาที่
มีอายุไมต่ํากวา 18 (สิบแปด) ปแตไมเกิน 45(สี่สิบหา) ปบริบูรณในวันที่บรรจุเขาเปน
เจาหนาที่ของสมาคม เวนแตตําแหนงงานที่ตองใชบุคคลที่มีความรูความชํานาญและมี
ความเหมาะสมเปนพิเศษ และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มีรางกายสมบูรณแข็งแรงไมทุพพลภาพ ไมเปนโรคติดตออันตรายและเปนโรคอัน
สังคมรังเกียจ
ไมเปนโรคพิษสุราเรื้อรัง
โรคติดยาเสพติดใหโทษและตองมี
สติสัมปชัญญะเปนปกติไมฟน เฟอน
มีความประพฤติดีไมเคยตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ใหจําคุกหรือรอลงอาญา เวน
แตเปนความผิดลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
ไมเปนบุคคลที่
หลบหนีคดีอาญาหรือหลบหนีที่คุมขัง และไมมีประวัตเิ สื่อมเสีย
ผูสมัครที่เปนชายจะตองเปนผูที่เคยไดรับราชการทหารหรือไดรับยกเวนการเปนทหาร
แลว เวนแตจะไดรับการอนุมตั ิเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการ

เมื่อสมาคมเห็นสมควรรับผูใดเปนเจาหนาที่แลว สมาคมจะใหบุคคลผูนั้นเขาเปนเจาหนาที่ทดลอง
งานกอนมีกําหนดไมเกิน 90 (เกาสิบ) วัน เวนแตจะไดรบั อนุมัติจากคณะกรรมการใหบรรจุเปนเจาหนาที่ไดโดย
ไมตองทดลองงานกอน
กรณีที่ตองทดลองงานกอน ความเปนเจาหนาที่ประจําจะเริ่มขึ้นเมื่อเจาหนาที่ผูนั้นไดทดลองงานจน
ครบตามกําหนดและสมาคมไดพิจารณาอนุมัติใหเปนเจาหนาที่ประจําแลว สวนเวลาทํางานนั้นใหนับแตวนั ที่
สมาคมมีคําสั่งบรรจุเขาเปนเจาหนาที่ของสมาคม
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หมวด 3
คาจาง
ขอ 9 สมาคมจะจายคาจางไมเกินวันสุดทายของเดือน สวนคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
คาลวงเวลาในวันหยุด ใหจายไมเกินวันสุดทายของเดือนถัดไป
ขอ 10 สมาคมจะจายคาลวงเวลาในอัตราไมต่ํากวาหนึ่งเทาครึ่งของจํานวนเงินตอชั่วโมงที่
เจาหนาทีแ่ ตละคนไดรับตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน จายคาทํางานในวันหยุดในอัตราไมตา่ํ กวาหนึ่งเทาของ
จํานวนเงินตอชั่วโมงที่เจาหนาที่แตละคนไดรับตามจํานวนชัว่ โมงที่ทํางาน จายคาลวงเวลาในวันหยุดไมต่ํากวา
สามเทาของจํานวนเงินตอชัว่ โมงที่เจาหนาที่แตละคนไดรับตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน หากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ก็ใหจายไมต่ํากวาทีก่ ําหนดนี้
จํานวนเงินตอชั่วโมงใหคดิ จากคาจางที่สมาคมจายใหแกเจาหนาทีก่ อนการหักเงินเพือ่ การอื่นๆ โดย
คิดชั่วโมงการทํางานเดือนละ 240 (สองรอยสี่สิบ) ชั่วโมง
ขอ 11 เลขาธิการมีอํานาจพิจารณาขึน้ คาจางเจาหนาที่ตามบัญชีอัตราคาจางโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการ เพื่อใหเจาหนาที่ไดขนึ้ คาตอบแทนจากการทํางานในรูปของคาจางที่ยุติธรรม
ตามความสามารถในการปฏิบัติงาน
การวัดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาทีเ่ พื่อประกอบการขึน้ คาจาง สมาคมจะพิจารณา
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แตละคนและตองไดรบั การพิจารณาจากเลขาธิการอีกครั้งหนึ่ง
เวนแตตําแหนงหัวหนาสํานักงาน ใหประเมินโดยเลขาธิการ พรอมทั้งตองดูแลใหการประเมินผลงานของ
เจาหนาที่ถกู ตองตามความเปนจริง และไมมีความแตกตางกันจนเกินสมควรในระหวางงานดวยกัน
ขอ 12 การพิจารณาคาจางเจาหนาที่ โดยปกติใหถือปฏิบัติตามบัญชีอัตราคาจางที่
คณะกรรมการกําหนด เจาหนาที่ที่อยูใ นเกณฑทจี่ ะไดขนึ้ คาจางจะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติและผลการ
ปฏิบัติงานดังนี้
(1) ปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับที่สมาคมไดกําหนดไวและรักษาวินัยโดย
เครงครัด
(2) มีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาทีแ่ ละมีความอุตสาหะบากบัน่
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน และมีผลงานที่เรียบรอยเปนผลดีตอสมาคม
(3) ไดปฏิบัติงานในตําแหนงโดยมีคุณภาพและปริมาณงานสมควรที่จะขึน้ เงินคาจาง
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(4) ในรอบปที่ผานมาไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหนาที่เปน
เจาหนาที่ประจําและขึ้นคาจาง หรือปรับคาจางมาแลวไมนอยกวา 6 (หก) เดือน
(5) ในรอบปที่ผานมามีวันลากิจและลาปวยในกรณีที่ไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
รวมกันไมเกิน 45 (สี่สิบหา) วัน
(6) ในรอบปที่ผานมา มาทํางานสายไมเกิน 15 (สิบหา) ครั้ง
(7) ในรอบปที่ผานมาตองไมขาดงานโดยไมมเี หตุอันสมควร และ
(8) ในรอบปที่ผานมาตองไมถูกลงโทษทางวินยั
นอกเหนือจากการพิจารณาขึน้ คาจางตามหลักเกณฑในวรรคแรกแลว เลขาธิการอาจพิจารณาขึ้น
คาจางใหเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษเมื่อเจาหนาที่ผูนั้นปฏิบัติงานเปนไปตามหลักเกณฑประการใดประการหนึ่ง
ดังตอไปนี้ คือ
(9) ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดผลดีเดนจนถือเปนตัวอยางที่ดีได
(10) ปฏิบัติงานตามหนาที่ที่ตองเสี่ยงอันตรายเปนกรณีพเิ ศษ
(11) ปฏิบัติงานเกินกวาตําแหนงหนาที่จนเกิดประโยชนตอสมาคมเปนพิเศษ
และ
ปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ของตนเปนผลดีดวย
(12) ปฏิบัติงานโดยมีความคิดริเริ่มในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเปนประโยชนตอ สมาคม
เปนพิเศษและสมาคมไดดําเนินการตามความคิดริเริ่มนั้น
(13) ปฏิบัติงานตามหนาที่ดว ยความตรากตรําเหน็ดเหนื่อยเปนพิเศษและงานนั้น
ไดผลดียิ่ง
(14) ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหกระทํากิจการใดกิจการหนึ่งจนสําเร็จเปนผลดียิ่ง
แกสมาคม

หมวด 4
วันและเวลาทําการ วันหยุด
ขอ 13 วันและเวลาทําการ
สมาคมกําหนดวันและเวลาทําการของเจาหนาที่ไวดังนี้
วันจันทร – วันศุกร
ตั้งแตเวลา
08.30 – 12.00 น.
และเวลา
13.00 – 17.00 น.
เวลาหยุดพักระหวางเวลา
12.00 – 13.00 น.
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การมาสายเกิน 3 (สาม) ครัง้ ในรอบสัปดาหใด หรือเกิน 6 (หก) ครั้งในเดือนใด ใหผูบังคับบัญชา
บันทึกไวในทะเบียนเกีย่ วกับการทํางานของเจาหนาที่ผนู ั้นเพื่อใหหวั หนาสํานักงานทําหนังสือวากลาวตักเตือน
ขอ 14 วันหยุด
(1) วันหยุดประจําสัปดาห
โดยปกติสมาคมถือวันเสาร และ วันอาทิตย เปนวันหยุดประจําสัปดาหเวนแตสมาคมจะ
กําหนดใหเปนอยางอื่น
(2) วันหยุดตามประเพณีนิยม
ก. สมาคมกําหนดวันหยุดตามประเพณีนิยมปละไมนอยกวา 13 (สิบสาม) วัน
โดยรวมวันแรงงานแหงชาติและจะประกาศใหเจาหนาทีท่ ราบลวงหนาเปนปๆ ไป
ข. วันหยุดตามประเพณีนิยมใหหยุดโดยไดรับคาจาง
ค. วันหยุดตามประเพณีนิยมวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห สมาคมจะชดเชยการ
หยุดตามประเพณีนยิ มวันนัน้ ใหหยุดในวันทํางานถัดไป
ขอ 15 การทํางานกอนหรือหลังเวลาทําการตามขอ 13 หรือ การทํางานในวันหยุดตามขอ 14
หรือ ขอ 15 หรือ การทํางานกอนหรือหลังเวลาทําการในวันหยุดตามขอ 14 หรือ ขอ 15 โดยไดรบั อนุญาตจาก
เลขาธิการใหถือเปนการทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดหรือทํางานลวงเวลาในวันหยุด โดยมีสิทธิเบิกคา
ลวงเวลาตามขอ 10

หมวด 5
การลา และประเภทการลา
ขอ 16
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

การลาแบงออกเปน 6 (หก) ประเภท คือ
การลาปวย
การลาคลอด
การลากิจ
การลาพักผอนประจําป
การลาอุปสมบท หรือการลาประกอบพิธฮี ัจย
การลาเพื่อรับราชการทหาร
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การลาของเจาหนาที่ทั้ง 6 (หก) ประเภทนี้ ใหเจาหนาที่ทุกคนจัดสงใบลาตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
ของตนจนถึงผูมีอํานาจอนุญาต สวนหัวหนาสํานักงาน วสท. ใหจัดสงใบลาตอเลขาธิการ
สวนที่ 1
การลาปวย
ขอ 17 เจาหนาที่ซึ่งประสงคจะลาปวยใหจดั สงใบลาตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงผูมี
อํานาจลงนามอนุญาตในวันที่ลา เวนแตไมสามารถลงชื่อในใบลาได จะใหผูอื่นแจงลาแทนได แตเมื่อสามารถ
ลงชื่อในใบลาได แลวใหจัดสงใบลาโดยไมชักชา หรือในวันแรกที่มาปฏิบัติงาน
ขอ 18 การลาปวยติดตอกันเกินกวา 3 (สาม) วัน ตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันแนบกับ
ใบลา ถาไมอาจหาแพทยแผนปจจุบันรับรองได ใหเจาหนาที่ชี้แจงเหตุผลตอผูบังคับบัญชาทราบ
ขอ 19 เจาหนาที่มีสิทธิลาปวยได 30 (สามสิบ) วันทําการ ในรอบปโดยไดรับคาจางเต็ม
จํานวน หากลาปวยเกิน 30 (สามสิบ) วัน จะไมไดรบั เงินคาจางตามจํานวนวันที่เกินจาก 30 (สามสิบ) วัน
กรณีลาปวยเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทํางาน หรือ การทํางานที่ปองกันรักษา
ผลประโยชน ใหแกสมาคม ใหลาเพิ่มขึน้ ไดอีกไมเกิน 90 (เกาสิบ) วัน โดยไดรบั คาจางเต็มจํานวน ถาครบ
กําหนดแลวเจาหนาที่ยังมีความจําเปนตองลาปวยตออีก เจาหนาที่ผูนนั้ จะไมมีสิทธิ์ไดรับเงินคาจาง
การลาปวยโดยไมมีเหตุอันควร อาจจะไมไดรับพิจารณาการขึ้นเงินเดือน
ขอ 20 เจาหนาที่ผใู ดลาปวยเกิน 3 (สาม) วันทําการไมวาจะลาตอเนื่องหรือไมในเดือนใดโดย
ไมมีใบรับรองแพทยและไมสามารถชี้แจงเหตุผลที่นาเชื่อถือตอผูบังคับบัญชาไดหากผูบังคับบัญชาเห็นสมควร
จะใหทําบันทึกไวในทะเบียนการทํางานของเจาหนาที่ผนู ั้นหรือเรียกมาตักเตือนไดตามที่เห็นสมควร
สวนที่ 2
การลาคลอด
ขอ 21 เจาหนาที่ประสงคจะลาคลอด จะตองจัดสงใบลาคลอดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
จนถึงผูมีอํานาจอนุญาตกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอื่นแจงลาแทนได แตเมื่อ
สามารถลงชื่อไดแลวใหเสนอจัดสงใบลาโดยเร็ว

7/20

ขอ 22 เจาหนาที่มีสิทธิลาคลอดไดครรภละไมเกิน 90 (เกาสิบ) วัน โดยไดรับเงินคาจางเต็ม
จํานวนไมเกิน 45 (สี่สิบหา) วันในแตละครรภที่ลา
การลาคลอดที่คาบเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซึ่งยังไมครบกําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ให
ถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและใหนับเปนการลาคลอดตั้งแตวนั เริ่มวันลาคลอด
สวนที่ 3
การลากิจ
ขอ 23 เจาหนาที่ทจี่ ะลากิจจะตองจัดสงใบลาลวงหนา ไมนอยกวา 3 วัน และไดรับอนุญาต
จากผูมีอํานาจกอนจึงจะหยุดงานได
ผูมีอํานาจอนุญาตอาจอนุญาตใหนอยกวาจํานวนวันที่ขอลา หรือไมอนุญาตใหลาก็ไดแลวแตจะ
พิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชนของสมาคม หากผูมีอํานาจอนุญาตไมอนุญาตใหลาใหระบุเหตุผล ความ
จําเปนที่ไมอนุญาตใหลาใหเจาหนาที่ทราบดวย
เจาหนาที่ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 (หนึ่ง) ปขึ้นไป มีสิทธิลากิจรอบปละไมเกิน 10 (สิบ) วันทําการ
โดยไดรับคาจางเต็มจํานวน
การลากิจโดยไมมีเหตุอันควร อาจไมไดรบั การพิจารณาขึ้นเงินเดือน
ขอ 24 เจาหนาที่ที่ลาคลอดตามขอ 21 หากประสงคจะลาตอเพื่อเลี้ยงดูบุตร ใหมีสิทธิลากิจ
เพื่อเลี้ยงดูบุตรตอเนื่องจากการคลอดไดอกี ไมเกิน 45 (สีส่ ิบหา) วันโดยไมไดรับเงินคาจาง
สวนที่ 4
การลาพักผอนประจําป
ขอ 25 เจาหนาที่ที่ประสงคจะลาพักผอนประจําป จะตองจัดสงใบลาลวงหนาไมนอยกวา 7
(เจ็ด) วันและไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาตกอนจึงจะหยุดงานได
หากผูมีอํานาจอนุญาตไมอนุญาตใหลาใหระบุเหตุผลความจําเปนที่ไมอนุญาตใหลาใหเจาหนาที่
ทราบดวย
ขอ 26 ในเดือนใดเดือนหนึ่งการลาพักผอนเปนรายชั่วโมงแตไมครบ 1 (หนึง่ ) วัน ใหรวม
จํานวนชั่วโมงที่ลาโดยรวม 8 (แปด) ชั่วโมงเปน 1 (หนึ่ง) วันลาพักผอนประจําปได
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ขอ 27 การอนุญาตใหลาพักผอนประจําป ผูม ีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตใหลาครั้งเดียวหรือ
หลายครั้งก็ไดแลวแตพิจารณาเห็นสมควร โดยมิใหเสียหายแกสมาคม
ขอ 28 ผูที่ไดรับอนุญาตใหลาพักผอนประจําปซึ่งยังไมครบกําหนดวันลา
แตมีเหตุจําเปน
เกิดขึ้น ผูมีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติงานก็ได และใหถือวาวันลาพักผอนประจําปเปนอันสิ้นสุดลง
ขอ 29 ในรอบปใดเจาหนาที่ผูใดมิไดลาพักผอนประจําป หรือลาพักผอนประจําปแลวแตไม
ครบสิทธิใหสะสมวันลาพักผอนประจําปในรอบปนั้นรวมกับรอบปตอๆ ไปได แตวนั ลาพักผอนประจําปสะสม
รวมกับวันลาพักผอนประจําปในรอบปปจ จุบันจะตองไมเกิน 30 (สามสิบ) วันทําการ
ขอ 30 เจาหนาที่ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 (หนึ่ง) ปขึ้นไป มีสิทธิลาพักผอนประจําปโดย
ไดรับเงินคาจางเต็มจํานวน ตามหลักเกณฑดังนี้
อายุการทํางาน
(1) 1 (หนึ่ง) ถึง 3 (สาม) ป
(2) 4 (สี่) ถึง 9 (เกา) ป
(3) 10 (สิบ) ปขึ้นไป

สิทธิการลา
6 (หก) วันทําการ
8 (แปด) วันทําการ
10 (สิบ) วันทําการ

สวนที่ 5
การลาอุปสมบท หรือ การลาประกอบพิธีฮัจย
ขอ 31 เจาหนาที่ที่มีอายุการทํางานตั้งแต 1 (หนึ่ง)ปขึ้นไป มีสิทธิลาอุปสมบท หรือลา
ประกอบพิธีฮจั ยไดเพียงครั้งเดียว โดยลาอุปสมบทได 1 (หนึ่ง) พรรษา หรือลาประกอบพิธีฮัจยได 30 (สามสิบ)
วัน โดยไดรบั เงินคาจางเต็มจํานวน โดยรวมวันหยุดที่มีระหวางการลา และจะตองแนบกําหนดการอุปสมบท
หรือประกอบพิธีฮัจย โดยจัดสงพรอมใบลา
เมื่อครบกําหนดการลา ผูลาจะตองนําหลักฐานการอุปสมบทหรือการเขารวมประกอบพิธีฮัจยที่ออก
ใหโดยหนวยงานที่มีหนาที่ตามกฎหมายมาแสดงตอหัวหนาสํานักงานภายใน 7 (เจ็ด) วันแรกที่มาทํางาน
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สวนที่ 6
การลาเพื่อรับราชการทหาร
ขอ 32 เมื่อเจาหนาทีถ่ ูกเรียกระดมพล ตามหนังสือเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกความพรั่ง
พรอมดานการทหารของทางราชการ เจาหนาที่ผูนั้นตองยื่นเอกสารการถูกเรียกระดมพลประกอบการลาเปนการ
ลวงหนาอยางนอย 3 (สาม)วันทําการ
การลาตามวรรคหนึ่ง เจาหนาที่มีสิทธิไดรับเงินคาจางเต็มจํานวนแตไมเกิน 60 (หกสิบ) วันโดยรวมวันหยุด
ในระหวางที่ลา
สวนที่ 7
การลาเกินสิทธิ
ขอ 33 เจาหนาที่ผใู ดลาเกินสิทธิอันพึงมีตามที่กําหนดไว สมาคมจะทําการหักเงินคาจางรวม
กับเงินเพิ่มอืน่ ใด (ถามี) ตามจํานวนวันลาที่เกินสิทธิ์
จํานวนวันในรอบเดือนที่ใชในการคํานวณการหักเงินคาจางรวมทั้งเงินเพิ่มอื่นใดตามความในวรรค
แรกนั้น ใหนบั เกณฑ 30 (สามสิบ) วันเทากับ 1 (หนึ่ง) เดือน

หมวด 6
วินัย และโทษทางวินัย
ขอ 34 เจาหนาทีต่ องรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิตามถือวาผูนนั้
กระทําผิดวินัย ตองรับโทษทางวินยั ตามที่กลาวในหมวดนี้
ขอ 35 เจาหนาทีต่ องปฏิบัติหนาที่การงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและเทีย่ งธรรม หามมิให
ผูอื่นอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยหนาที่ของตน ไมวา โดยทางตรงหรือทางออมหาประโยชนใหแกตนเองหรือ
ผูอื่นอันถือเปนความผิดวินยั อยางรางแรง
การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพื่อใหตนเองหรือผูอื่นไดรับประโยชนที่มิควรได
เปนการทุจริตตอหนาที่ ถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
10/20

ขอ 36 เจาหนาทีต่ องรักษาความลับของสมาคม
เสียหายแตสมาคม ถือเปนความผิดวินัยอยางรางแรง

หากนําความลับไปเปดเผยอันเปนเหตุให

ขอ 37 เจาหนาทีต่ องปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสมาคม

ซึ่งสั่งในหนาทีก่ ารงานที่ชอบดวย

การขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่การงานที่ชอบดวย
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งของสมาคม อันเปนเหตุใหเสียหายแกสมาคมถือเปนความผิดวินยั อยาง
รายแรง
ขอ 38 เจาหนาทีต่ องปฏิบัติงานโดยมิใหเปนการกระทําขามผูบังคับบัญชาเหนือตน
ผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทํา หรือไดรบั อนุญาตเปนพิเศษเปนครั้งคราว

เวนแต

ขอ 39 เจาหนาทีต่ องไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความจริงซึ่ง
ควรแจงใหถือเปนการรายงานเท็จ
การรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชาอันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสมาคม
อยางรายแรง

ถือเปนความผิดวินยั

ขอ 40 การขาดงานเปนเวลา 5 (หา) วันทําการติดตอกัน โดยไมวา จะมีวันหยุดคั่นหรือไม หรือ
การขาดงานซึง่ กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงตอสมาคม ใหถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
ขอ 41 เจาหนาทีต่ องสนับสนุนนโยบายของคณะกรรมการและวัตถุประสงคของสมาคมและ
ตองตั้งใจปฏิบตั ิหนาที่ตามนโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของสมาคมใหเกิดผลดีและมีความกาวหนาแก
สมาคมดวยความอุตสาหะเอาใจใส และระมัดระวังรักษาผลประโยชนของสมาคม
ขอ 42
หนาที่การงานมิได

เจาหนาทีต่ องอุทิศเวลาของตนใหแกกิจการงานของสมาคม

จะละทิ้งหรือทอดทิ้ง

การละทิ้งหนาที่งานโดยไมมเี หตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกสมาคม หรือละทิ้ง
หนาที่การงานติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 5 (หา) วันทําการไมวาจะมีวนั หยุดคัน่ หรือไมก็ตาม โดย
ไมมีเหตุผลอันสมควรหรือมีพฤติการณแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัตติ ามระเบียบ คําสั่ง หรือขอบังคับของ
สมาคมถือเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
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ขอ 43 เจาหนาทีต่ องประพฤติตนสุภาพเรียบรอยและรักษาความสามัคคีระหวางเจาหนาทีแ่ ละ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในหนาที่การงาน
ขอ 44 เจาหนาทีต่ องประพฤติตนสุภาพเรียบรอยในการใหการตอนรับและใหความสะดวกแก
ผูมาติดตอในการงานอันเกีย่ วกับหนาที่ของตนเปนอยางดี
ขอ 45 เจาหนาทีต่ องไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาผลประโยชน อันอาจทําให
เสียความเปนธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนงหนาที่ของตน
ขอ 46 เจาหนาทีต่ องไมกระทําการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว เชน ประพฤติตนเปนคน
เสเพลเสพของมึนเมาไมสามารถครองสติได หมกมุน ในการพนันหรือประพฤติผิดศีลธรรมอันดี
ขอ 47 เจาหนาทีต่ องไมกระทําความผิดทางอาญาจนกระทั่งไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุกหรือรอลงอาญา หรือไดรบั โทษที่หนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 48 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่สงเสริมและระมัดระวังดูแลผูอยูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตาม
วินัย ผูบังคับบัญชาผูใดละเลยไมปฏิบัติหนาที่ตามขอนี้โดยไมสุจริต ใหถือวาผูนั้นกระทําผิดวินยั ดวย
ขอ 49
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

โทษทางวินยั มี 6 (หก) สถานไดแก
วากลาวดวยวาจา
ตักเตือนเปนหนังสือ
ภาคทัณฑ
พักงาน
เลิกจาง
ใหออก

ขอ 50 เมื่อเจาหนาที่ระดับผูบังคับบัญชาผูใดเห็นวาผูอยูใตบังคับบัญชาของตน หรือเจาหนาที่
คนใดตามระเบียบนี้ประพฤติปฏิบัติตนไมเหมาะสม ใหมีดุลพินิจในการทําหนังสือถึงเลขาธิการเพื่อพิจารณา
ลงโทษ
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ขอ 51 การลงโทษเจาหนาที่ตามขอ 49 (1), (2) และ (3) ใหเลขาธิการเปนผูมีอํานาจสั่งลงโทษ
การลงโทษตามขอ 49 (4), (5) และ (6) ใหเลขาธิการสั่งลงโทษไดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การลงโทษเจาหนาที่ตองสั่งลงโทษใหเหมาะสมกับความผิด ทั้งนี้ตองอยาใหเปนไปโดยพยาบาท
หรือโทสจริต หรือลงโทษผูที่ไมมีความผิด ในคําสั่งลงโทษใหแสดงวาผูถูกลงโทษกระทําผิดวินัยในกรณีใดขอ
ใด
ขอ 52 เจาหนาที่ผใู ดกระทําผิดวินัยที่ยังไมถึงขั้นเปนการกระทําผิดวินยั อยางรายแรงใหสั่ง
ลงโทษตามขอ 49 (1) หรือ (2) หรือ (3) ตามควรแกกรณี ใหเหมาะสมกับความผิดถามีเหตุอันควรลดหยอนจะ
นํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตสําหรับการลงโทษตามขอ 49 (1) และ (2) ใหใชเฉพาะกรณีกระทํา
ผิดวินยั เล็กนอย หรือมีเหตุอันควรลดหยอน ซึ่งไมถึงกับตองลงโทษภาคทัณฑ
ขอ 53 เจาหนาที่ผใู ดมีกรณีถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรงและเห็นวากรณีมีมูลอัน
ควรสอบสวนกอนพิจารณาลงโทษ
ใหเลขาธิการตัง้ คณะกรรมการสอบสวนโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเพื่อทําการสอบสวนโดยไมชักชา จํานวนของกรรมการสอบสวนจะมีเทาใดใหเปนไปตามความ
เหมาะสม โดยไมเกิน 5 (หา) คนแตไมต่ํากวา 3 (สาม) คน โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง
ในการสอบสวนคณะกรรมการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุปหลักฐานทีส่ นับสนุนขอ
กลาวหาเทาทีม่ ีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยจะระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได และตองใหโอกาสผูถูกกลาวหา
ชี้แจงและนําพยานหลักฐานเขาสืบแกขอกลาวหาไดดวย
ขอ 54 ใหคณะกรรมการสอบสวนทําการสอบสวนใหเสร็จภายในกําหนด 30 (สามสิบ)วัน
นับแตวันที่ไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง
ในการพิจารณาใหคณะกรรมการสอบสวนตัดสินโดยการลงมติใหถือเสียงขางมาก โดยเสียงหนึ่งตองเปน
ประธานกรรมการสอบสวน และใหเลขาธิการแจงใหผูถูกกลาวหาทราบโดยทําเปนคําสั่ง และรายงานให
คณะกรรมการทราบ
ขอ 55 ผูถูกกลาวหาอาจอุทธรณคําสั่งเลขาธิการตอคณะกรรมการ
โดยตองแสดงวาคําสั่ง
เลขาธิการไมถูกตองอยางไร ภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันทราบคําสั่ง เพื่อประโยชนแหงการนี้
คณะกรรมการมีอํานาจเรียกบุคคลหรือเอกสารที่ไดแสดงไวแลวตอคณะกรรมการสอบสวนมาประกอบการ
พิจารณา
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กรณีผลการสอบสวน ถึงขั้นที่ลงโทษพักงานหรือเลิกจางหรือใหออกตามความรายแรงแหงกรณี ถา
มีเหตุอันควรลดหยอน คณะกรรมการอาจนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษใหก็ได แตตองไมต่ํากวาโทษ
ภาคทัณฑ เมือ่ คณะกรรมการพิจารณาแลวใหทําคําตัดสินเปนคําสั่ง และแจงใหผูถกู กลาวหาทราบ โดยถือวา
คําสั่งของคณะกรรมการเปนที่สุด
ขอ 56 นอกจากกรณีการลงโทษพักงานตอเจาหนาที่ตามขอ 54 หรือขอ 55 แลว เลขาธิการมี
อํานาจออกคําสั่งใหเจาหนาที่พักงานได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ถูกฟองคดีอาญาหรือกลาวหาวากระทําผิดอาญา
เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2) ถูกฟองคดีแพงใหชดใชทรัพยสินแกสมาคม
(3) ถูกลาวหาวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง
ขอ 57 สมาคมจะจายเงินคาจางและสิทธิอื่นๆ แกเจาหนาที่ผูถูกสั่งใหพักงานรอยละ 50 (หา
สิบ) ของคาจางในวันทํางานที่เจาหนาทีไ่ ดรับกอนถูกสั่งพักงาน
ขอ 58 ในกรณีสั่งพักงานเจาหนาทีผ่ ูใดถาปรากฏวา
(1) เจาหนาทีผ่ ูนนั้ มิไดกระทําผิดใหเลขาธิการสั่งใหเจาหนาที่ผูนั้นกลับเขาไปปฏิบัติงาน
ในตําแหนงไมสูงกวาเดิม โดยใหนับอายุงานตอเนื่องได และใหจายเงินคาจางและสิทธิ
อื่นๆ ที่ไดระงับการจายไวจนเต็มจํานวน โดยไมมีดอกเบี้ย
(2) ไมไดความปรากฏชัดวาเจาหนาที่ผูนั้นไดกระทําความผิดแตมีพฤติการณอันไมนา
ไววางใจ ซึ่งถาจะใหปฏิบัติงานตอไปอาจจะเสียหายแกสมาคม ใหเลขาธิการมีอํานาจ
สั่งใหเจาหนาที่ผูนั้นพนจากตําแหนง และใหเลิกจางตั้งแตวนั ที่สั่งใหพักงานโดยมีการ
จายเงินคาชดเชยใหเจาหนาที่ผูน้นั
(3) เจาหนาที่ผูนนั้ กระทําความผิดจริงแตไมเปนความผิดวินยั อยางรายแรง ใหเลขาธิการสั่ง
ใหเจาหนาที่ผนู ั้นกลับเขาไปปฏิบัติงานในตําแหนงไมสูงกวาเดิม และใหนับอายุงาน
ตอเนื่องได และใหจายเงินคาจางหรือสิทธิอื่นๆ ที่ไดระงับการจายไวจนเต็มจํานวนโดย
ไมมีดอกเบีย้
(4) เจาหนาที่ผใู ดถูกพิพากษาวามีความผิดแตรอลงอาญา หรือรอการกําหนดโทษไวหรือ
ถูกลงโทษไมถึงจําคุก หรือมีความผิดทางวินัยแตไมถึงกับถูกเลิกจาง ใหเลขาธิการสั่ง
ใหเจาหนาที่ผนู ั้นกลับเขาปฏิบัติงานในตําแหนงไมสูงกวาตําแหนงเดิมและใหนับอายุ
งานตอเนื่องได และใหจา ยเงินคาจางหรือสิทธิอื่นๆ ที่ไดระงับการจายไวจนเต็มจํานวน
โดยไมมีดอกเบี้ย
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(5) เจาหนาที่ผใู ดมีความผิดทางวินัยรายแรงและสมาคมมีคําสั่งใหออก เจาหนาที่ผูนั้นไมมี
สิทธิ์ไดรับเงินคาจางที่ไดระงับการจายไว รวมถึงเงินตามสิทธิอื่นๆ ดวย ยกเวนเงินที่
ตองจายใหตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ 59 เจาหนาที่ผใู ดหยุดงานโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอํานาจอนุญาต หรือหยุดงานเกิน
กําหนดที่ไดรบั อนุญาต หรือไมมารายงานตัวภายใน 7 (เจ็ด)วัน ใหถือวาเปนการขาดงานตั้งแตวันหยุดงานหรือ
ครบกําหนดวันลา หรือวันถัดจากวันครบกําหนดเวลาใหรายงานตัวแลวแตกรณี
การขาดงานตามวรรคแรก ใหคํานวณจํานวนวันที่ขาดงานหากจํานวนวันที่ขาดงานเปนไปตามที่
กําหนดในขอ 40 ใหถือเปนความผิดวินัยรายแรง

หมวด 7
การพนสภาพจากการเปนเจาหนาที่ และ การจายคาชดเชย
ขอ 60
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เจาหนาทีพ่ นสภาพจากการเปนเจาหนาที่ในกรณีตอไปนี้
เกษียณอายุ เมือ่ อายุครบ 60 (หกสิบ) ปบริบรู ณ
ตาย
ลาออก
เลิกจาง หรือใหออก
ถูกเกณฑเขารับราชการทหาร

สวนที่ 1
เกษียณอายุ
ขอ 61 เจาหนาที่ทพี่ น สภาพจากการเปนเจาหนาที่ กรณีเกษียณอายุ เมื่อมีอายุครบ 60 (หกสิบ)
ปบริบูรณในรอบปใด ใหพน สภาพการเปนเจาหนาที่ในวันที่ 1 มกราคม ของรอบปถัดไป และใหไดรับเงิน
คาชดเชย
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สวนที่ 2
ตาย
ขอ 62 เจาหนาที่ผใู ดพนจากสภาพการเปนเจาหนาที่เหตุเพราะถึงแกความตาย
คาจางจนถึงวันที่ถึงแกความตาย

ใหไดรับเงิน

สวนที่ 3
ลาออก
ขอ 63 เจาหนาที่ผใู ดประสงคจะลาออก
ใหยื่นหนังสือขอลาออกตอผูบังคับบัญชาชั้นตน
ลวงหนาไมนอ ยกวา 30 (สามสิบ) วัน ใหผูบังคับบัญชาพิจารณาวาสมควรจะใหออกหรือไม หรือควรยับยั้งการ
อนุญาตใหลาออกไวกอนตามหลักเกณฑในขอนี้
พรอมดวยหลักฐานโดยชัดเจนและมูลเหตุอื่นที่ขอลาออก
นอกจากที่ระบุไวในใบลาออก รายงานเสนอตามลําดับจนถึงเลขาธิการภายในกําหนดเวลาไมเกิน 7 (เจ็ด) วัน
เมื่อเลขาธิการมีคําสั่งใหลาออกแลวจึงถือวาเจาหนาที่ผนู นั้ พนจากสภาพการเปนเจาหนาที่โดยการลาออก
ถาไดรับหนังสือลาออกภายในระยะเวลานอยกวา 30 (สามสิบ) วัน และผูบังคับบัญชาพิจารณาวาจะ
ไมกอใหเกิดผลเสียแกการทํางาน ประกอบกับทั้งผูขอลาออกมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองลาออกโดยดวน
ก็ใหอยูในดุลพินิจที่จะรับพิจารณาไดเปนการเฉพาะราย
เลขาธิการมีอํานาจยับยั้งการลาออกในกรณีตอไปนี้
(1) ผูขอลาออกมีเรื่องถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยหรือกระทําผิดอาญา ซึ่งมิใชความผิดอันได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ใหยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไวกอนเพื่อรอฟงผล
ของเรื่องที่ถูกกลาวหา แตเมื่อเรื่องถึงที่สุดแลวเจาหนาที่ผูนั้นไมถกู ลงโทษเลิกจางหรือให
ออก จึงอนุญาตใหลาออกได หากเจาหนาที่ผูนั้นถูกสั่งลงโทษถึงขั้นเลิกจางหรือใหออกจะ
อนุญาตใหลาออกไมได
(2) เจาหนาที่ผูขอลาออกมีภาระผูกพันหรือหนี้สินกับสมาคม ใหยับยั้งการอนุญาตใหลาออกไว
กอน จนกวาเจาหนาที่ผูนนั้ จะปลดเปลื้องภาระผูกพันหรือหนี้สินที่มีใหหมดสิ้น หรือไดทํา
ความตกลงใหเปนที่เรียบรอยแลว
(3) เจาหนาที่ ผูขอลาออกยังสงมอบงานไมแลวเสร็จ
การสั่งอนุญาตใหลาออกหรือไมหรือการยับยั้งการอนุญาตใหลาออกใหเลขาธิการสั่งภายใน
กําหนดเวลาไมเกิน 10 (สิบ)วันนับแตวันทีร่ ับเรื่องการขอลาออก
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ขอ 64 เจาหนาที่ผใู ดประสงคจะลาออกเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกขององคการปกครองสวนทองถิ่น ใหจดั สงใบลากอนวันรับสมัครเลือกตั้งไมนอย
กวา 7 (เจ็ด) วัน และใหถือวามีผลโดยทันที
ขอ 65 เมื่อเจาหนาทีผ่ ูใดลาออกใหเลขาธิการพิจารณาออกหนังสือรับรองการผานงานใหแก
เจาหนาที่ผูนนั้ ตามที่เจาหนาที่ผูนั้นรองขอ
สวนที่ 4
การเลิกจาง การใหออก
ขอ 66 เลขาธิการอาจสั่งใหเจาหนาที่ผูใดพนจากสภาพการเปนเจาหนาที่โดยการเลิกจางใน
กรณีขอหนึ่งขอใดตอไปนี้
(1) เจาหนาที่ผูนนั้ ลาหรือมาสายเกินกําหนดเวลาในรอบป และเลขาธิการเห็นสมควรเลิก
จาง
(2) เจาหนาที่ผูนนั้ หยอนความสามารถในอันทีจ่ ะปฏิบัติหนาที่การงานของตน
หรือ
ประพฤติไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่หรือบกพรองตอหนาที่ การขาดงานหรือลา
ปวยเกินกําหนดเวลาในรอบป
(3) เจาหนาที่ผูนนั้ ตองหาวากระทําผิดวินยั รายแรงหรือมีพฤติการณอันไมนาเปนที่
ไววางใจ ซึ่งจะใหปฏิบัติงานตอไปอาจเปนการเสียหายแกสมาคมได
(4) เจาหนาที่ผูนนั้ ตองรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกหรือรอลงอาญา เวน
แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) เจาหนาที่ผูนนั้ ตองถูกยุบเลิกตําแหนง โดยไมมีตําแหนงอื่นที่จะแตงตั้งใหเหมาะสมได
(6) เจาหนาที่ผูนนั้ มีลักษณะตองหามตามขอ 7 หรือขาดคุณสมบัติตามขอ 8
(7) ตองคําพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย
(8) เจาหนาที่ผูนนั้ ครบสัญญาจาง และไมไดรับการตอสัญญาจาง
(9) เมื่อมีการเลิกสมาคม
การสั่งใหเจาหนาที่ผูใดพนจากสภาพการเปนเจาหนาที่โดยการเลิกจาง กรณี (5) และ (9) ใหจายเงิน
คาชดเชยใหแกเจาหนาที่ผูนนั้
การสั่งใหเจาหนาที่ผูใดพนจากสภาพการเปนเจาหนาที่ โดยการเลิกจางของเลขาธิการกรณี (1), (2),
(3), (4), (6), (7) และ (8) ไมตองจายคาชดเชยใหแกเจาหนาที่ผูนั้น
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ขอ 67 ภายใตบังคับขอ 66 (3) เมื่อเจาหนาทีก่ ระทําผิดวินยั อยางรายแรงดังตอไปนี้ใหเลิกจาง
หรือใหออก ตามความรายแรงแหงกรณึโดยไมตองจายเงินคาชดเชย
(1) ทุจริตตอหนาที่ในความรับผิดชอบของตน
(2) ขัดคําสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาทีโ่ ดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หรือคําสั่งของสมาคม และการขัดคําสั่งนั้นเปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง
แกสมาคม
(3) ประมาทเลินเลอในหนาที่เปนเหตุใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกสมาคม
(4) ประพฤติชั่วอยางรายแรง
(5) ละทิ้งหนาทีห่ รือทอดทิ้งหนาที่หรือขาดงานติดตอในคราวเดียวกัน โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควรเปนเวลาเกินกวา 5 (หา) วันทําการทั้งนี้ไมวาจะมีวันหยุดคัน่ หรือไม
(6) ลงชื่อมาปฏิบัติงานหรือเลิกปฏิบัติงานหรือทําการอยางอื่นในลักษณะเดียวกันแทนกัน
ทั้งนี้ถือวาเจาหนาที่ผูทําการแทน และเจาหนาที่ผูใหผูอนื่ ทําการแทนตนกระทําผิดวินัย
อยางรายแรง
สวนที่ 5
ถูกเกณฑเขารับราชการทหาร
ขอ 68 เจาหนาที่ผใู ดถูกเกณฑเขารับราชการทหาร สมาคมถือวาพนสภาพการเปนเจาหนาที่
ตั้งแตวนั ที่ถูกเรียกเขาประจําการ แตอาจขอกลับเขาทํางานหลังจากที่พนราชการทหารแลว โดยสมาคมจะ
พิจารณาตามความจําเปนและเหมาะสมกับตําแหนงเปนรายๆ ไป
สวนที่ 6
การจายเงินคาชดเชย
ขอ 69 กรณีเจาหนาทีพ่ นสภาพจากการเปนเจาหนาที่และมีสิทธิ์ไดรับเงินคาชดเชย
ใหใช
หลักเกณฑการจายคาชดเชยดังนี้
(1) ทํางานติดตอกันครบ 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ)วัน แตไมครบ 1 (หนึ่ง)ป จายใหไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย 30(สามสิบ)วัน
(2) ทํางานติดตอกันครบ 1 (หนึ่ง) ป แตไมครบ 3 (สาม)ป จายใหไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 90 (เกาสิบ) วัน
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(3) ทํางานติดตอกันครบ 3 (สาม) ป แตไมครบ 6 (หก) ป จายใหไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 180 (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน
(4) ทํางานติดตอกันครบ 6 (หก) ป แตไมครบ 10 (สิบ) ป จายใหไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 240 (สองรอยสี่สิบ)วัน
(5) ทํางานติดตอกันครบ 10 (สิบ) ปขึ้นไป จายใหไมนอ ยกวาคาจางอัตราสุดทาย 300
(สามรอย)วัน
หากเงินคาชดเชยตามวรรคแรกต่ํากวาเงินคาชดเชยที่เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมาย
แรงงานที่มีผลบังคับใชในรอบปนั้นก็ใหจายเงินคาชดเชยตามที่กําหนดไวในกฎหมายแรงงานที่มีผลบังคับใชใน
รอบปนั้น

หมวด 8
สวัสดิการสําหรับเจาหนาที่
ขอ 70 เจาหนาที่ของสมาคมมีสิทธิไดรับสวัสดิการดังนี้
(1) เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล รวมถึง บิดา มารดา และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
หาก บิดา มารดา และ บุตร สามารถ รับการชวยเหลือคาพยาบาลจาก หนวยงานอืน่
หรือองคกรอื่น ใหรับการชวยเหลือจากหนวยงานหรือองคกรอื่นกอน
(2) คาเบี้ยประกันหมู
(3) เงินชวยเหลืองานศพกรณีถึงแกความตาย
(4) อื่นๆ ตามที่สมาคมจะไดกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมและจําเปน
ทั้งนี้ใหเลขาธิการจัดทําหลักเกณฑตาม (1) ถึง (4) โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสมของแตละรายการ
แลวนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนประกาศใช
ขอ 71 หลักเกณฑที่จดั ทําขึ้นตามขอ 70 (1) ถึง (4) นั้น ใหเลขาธิการมีอํานาจในการปรับปรุง
แกไข เพื่อใหเหมาะสมกับสถานภาพ นโยบาย วัตถุประสงคและสมาคม ตลอดจนสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการใหสวัสดิการของเจาหนาที่
ขอ 72

 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหนายกเปนผูวินจิ ฉัยชี้ขาด
ในกรณีที่มปี ญ
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บทเฉพาะกาล
ขอ 73 เจาหนาที่ที่ทํางานอยูในสมาคมและที่เขาทํางานกับสมาคมกอนวันประกาศใชระเบียบ
นี้ ใหถือวาเปนเจาหนาที่ของสมาคมตามระเบียบนี้
ใหไว ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550

...........................................................
(ดร.การุญ จันทรางศุ)
นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
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