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จรรยาบรรณของผู้ประกอบ
วชิาชีพวศิวกรรม



► วชิาชีพ

ความหมายของ “วชิาชีพ”
ใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

ในการปฏบิัตงิาน

ได้รับการอบรมความรู้
เป็นพเิศษ และใช้ระยะเวลา

อบรมเป็นเวลานาน

มจีรรยาบรรณ พร้อมองค์กร
และกระบวนการเพื่อสอดส่องดูแล

Profession



งานวศิวกรรมควบคุม

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

ความรู้

ความชํานาญ

ความระมดัระวงั

เป็นงานที่มคีวามเสี่ยงสูง มผีลกระทบต่อความปลอดภยัในชีวติ 
ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชน



• จดัตั้งขึน้ตามพระราชบัญญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542
สภาวศิวกร

มสีถานะเป็นนิตบิุคคล

พจิารณาออกใบอนุญาต

ควบคุมการประกอบ
วชิาชีพวศิวกรรม

บุคคลธรรมดา
นิตบิุคคล



สมาชิกสภาวศิวกร

หากขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใด           
ให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง

สมาชิกสามญั

สมาชิกวสิามญั

สมาชิกกิตตมิศักดิ์

เป็นเงื่อนไขสําคญั
ในการได้รับใบอนุญาต



“งานวศิวกรรมควบคุม” ถือเป็นงานที่มคีวามเสี่ยงต่อ         
ความปลอดภัยของสาธารณะ

หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบตามวชิาชีพ

การศึกษาตลอดชีวติ

ศีลธรรม/จติสํานึก 

การปฏบิัตติามกฎหมาย

ความรับผดิตามสัญญา/ข้อตกลง

บทบาทและหน้าที่ของวศิวกร



ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
ได้รับใบอนุญาตฯ จาก

สภาวศิวกร
บุคคลธรรมดา

นิตบิุคคล

ใบอนุญาตทีอ่อกโดยสภาวศิวกร เพื่อให้สิทธิ
ในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

สิทธิ + หน้าที ่+ ความคุ้มครอง



ความสําคญัของใบอนุญาตฯ

คุ้มครองความปลอดภยัของสาธารณะ

สร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการด้าน
วศิวกรรม
รักษามาตรฐานในการประกอบวชิาชีพ

ได้ รับการส่งเสริมและคุ้มครองในการ
ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ
วศิวกร พ.ศ. 2542



“งานวศิวกรรมควบคุม”

งาน ประเภท ขนาด

กฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
และวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  พ.ศ. 2550



 งานให้คาํปรึกษา
 งานควบคุมการสร้าง

หรือการผลิต

 งานออกแบบ
และคาํนวณ  งานอํานวยการใช้

 งานวางโครงการ  งานพจิารณาตรวจสอบ

งานวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมแต่ละสาขา 
ม ี6 งาน ดงันี้

ข้อ 3 ของกฎกระทรวงกําหนดสาขาวชิาชีพวศิวกรรมและวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
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จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม

ม ี10 ข้อ

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2542
      จรรยาบรรณ หมายความว่า ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพ
การงานแต่ละอย่างกําหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม เกียรติคุณ ชื่อเสียง 
และฐานะของสมาชิก อาจเขยีนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

• กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2508)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วชิาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2529)
ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วชิาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505

ม ี15 ข้อ



จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม

มาตรา 50

ข้อบังคบัสภาวศิวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ
วศิวกรรม และการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ พ.ศ. 2559

ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติ
ตนตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ
วศิวกรรม



ประเดน็ศึกษา
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4
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  ความหมายของจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ

  ข้อบังคบัสภาวศิวกรว่าด้วยจรรยาบรรณฯ

 วธิีพจิารณาและวนิิจฉัยจรรยาบรรณ

  ขั้นตอนการดาํเนินคดจีรรยาบรรณ



  หมายถึง ข้อบังคับที่สภาวิศวกร
กําหนดขึน้ เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ต้องปฏิบัติตาม 
โดยยดึหลักคุณธรรมเป็นหลักสําคญั

 1. ความหมายของจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ



ความสําคญัของจรรยาบรรณ

 เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือ
ปฏบิัตอิย่างถูกต้องเหมาะสม

   เพื่อให้วิชาชีพได้รับการยอมรับ และความ
เชื่อมัน่จากสังคม

   เพื่ อผดุ ง เ กีย รติศั กดิ์ และศั กดิ์ ศ รีแห่ง
วชิาชีพ



ที่มาของจรรยาบรรณ

ศีลธรรม

กฎหมาย จารีตประเพณี

ศาสนา
บรรทดัฐานทางสังคม

จรรยาบรรณA

B C

D
E



หลักปฏิบัตงิานด้านวศิวกรรม

Code of Ethics
 (จรรยาบรรณ)

Code of Conduct 
(ประมวลการประพฤต)ิ

Code of Practice 
(ประมวลการปฎบิัต)ิ

CODES



Code of Practice ประมวลการปฏิบัติ
หมายถงึ

มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพที่กําหนดขึ้น 
เ พื่ อ ให้ วิ ศ วกร ยึ ด ถื อปฏิ บัติ ง าน ด้ านวิ ศ วกร รม
เป็นแนวทางเดียวกัน และให้การประกอบวชิาชีพเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
ซึ่ งเป็นหลักทางวิชาการขั้นต้นที่ผู้ ประกอบวิชาชีพ
จะละเลยต่อหลักดงักล่าวไม่ได้ 



Code of Conduct ประมวลการประพฤติ

ประมวลหลักการประพฤติปฏิ บัติ ประมวล
ข้อบังคับหรือระเบียบการประพฤติปฏิบัติที่องค์กร
ทางวิศวกรรมได้กําหนดขึ้นเพื่อให้วิศวกรพึงยึดถือ
เป็นแนวคุณธรรมและประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของสาธารณะ ตลอดจน
รักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ

หมายถงึ



Code of Ethics จรรยาบรรณ

     จรรยาบรรณ ประมวลจริยธรรม ประมวล
ความประพฤติที่ ผู้ ประกอบวิชา ชีพการงาน
แต่ละอย่ างกําหนดขึ้นเพื่ อรักษาและส่ง เสริม
เกียรตคิุณ ชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก

หมายถงึ



2. ข้อบังคบัสภาวศิวกรว่าด้วยจรรยาบรรณฯ

ข้อบังคบัสภาวศิวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม 
และการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย

เกยีรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ พ.ศ. 2559



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม
    (1) ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวชิาชีพ พ.ศ. 2559”
      (2) ข้อบังคบันีใ้ห้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป

            (3) ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
พ.ศ. 2543

            (4) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่ง
ในข้อบังคบันี ้ให้ถือว่าผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมนั้นประพฤติผดิจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกยีรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ แล้วแต่กรณี
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หมวด 1
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม

  (5) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องประกอบวิชาชีพ
โดยใ ห้ความสํ าคัญ ต่อความปลอดภัย  สุขอนามั ย 
และสวัสดิภาพของสาธารณชน  ตลอดจนทรัพย์สิน
และสิ่งแวดล้อมอนัเป็นสาธารณะด้วย
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมได้ตระหนักถึงความปลอดภัย  สุขอนามัย  และสวัสดิภาพ
ของประชาชน  ซึ่งสอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในหมายเหตุ
ท้ายพระราชบัญญัติวิศวกร  พ .ศ . 2542 รวมถึงการให้ความสําคัญกับ
ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมอนัมไีว้เพื่อประชาชนทัว่ไป



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม

  (6) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องละเว้นจากการให้
การสนับสนุน ส่งเสริม หรือเป็นตัวการ เกี่ยวกับการทุจริต
ในโครงการของภาครัฐหรือเอกชน

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมไม่กระทาํการอันอาจเป็นการเอื้อประโยชน์

     ทีจ่ะนําไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งสอดคล้องกับ
     กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม
     การทุจริต



    (7) ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมต้องประกอบวชิาชีพ  
วิศวกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 
และระมดัระวงั
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าทีข่องตน และมคีวามระมดัระวงัในการประกอบวชิาชีพ 

     เพื่อเป็นการส่งเสริมมใิห้เกดิความเสียหายแก่ผู้อื่น 
     ซึ่งกรณทีีถ่ือว่าเป็นการประกอบวชิาชีพ
     โดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต เช่น การ Lock Spec เป็นต้น

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม
   (8) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องปฏิบัติงาน

ตามหลกัปฏบิัตแิละวชิาการ
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบ
ในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ โดยต้องศึกษา
ถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรมและหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบวชิาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร  

     กฎหมายเกีย่วกบัการควบคุมความปลอดภยั
     ในการทาํงาน สาขาต่าง ๆ เป็นต้น



   (9) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมเกินความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ตนเอง
จะกระทาํได้

          บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมรับงานโดยไม่คํานึงถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ 
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคมได้ อนึ่ง การประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถตามตนเองจะทําได้นั้นหมายถึง
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมควบคุมเกินความสามารถที่กฎหมาย
กาํหนดและรวมถงึความสามารถ

     ทีต่นเองจะทาํได้ตามความเป็นจริงด้วย

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



   (10) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ลงลายมือชื่อ
เป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมในงานทีต่นไม่ได้ทาํ

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น หากไม่สามารถ
รับปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้แล้ว 
กไ็ม่ควรลงลายมือชื่อเป็นผู้รับทาํงานนั้น 

     เพราะจะก่อให้เกดิความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง
และบุคคลภายนอกได้

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



  (11) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่โฆษณา
หรือยอมให้ ผู้ อื่นโฆษณาซึ่งการประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมเกนิความเป็นจริง

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม แข่งขนักนัรับงาน

     โดยการโฆษณา ซึ่งอาจก่อให้เกดิการแตกแยก เนื่องจาก
     การแย่งงานกนัทาํ และส่งผลให้เกดิการแตกความสามคัคี
     ในกลุ่มผู้ประกอบวชิาชีพเดยีวกนั

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



  (12) ผู้ประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไ ม่ เ รียก  รับ 
ยอมจะรับ หรือให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่นโดยมชิอบในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

เมื่อได้รับงานจากผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเสมือนกบัที่วญิญูชนทั่วไป
พงึรักษาผลประโยชน์ของตนเอง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในข้อนี ้มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุม
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประกอบวิชาชีพของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ไ ม่ รับผลประโยชน์ อื่นที่ มิ ควรไ ด้  นอกจาก ค่า จ้ างที่ ไ ด้ รับทํ า งานใ ห้กับ ผู้ ว่ า จ้ าง 
เพราะหากปล่อยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเอารัดเอาเปรียบผู้ว่าจ้างแล้ว 
ความเ สื่อมศรัทธาต่อบุคคลและสถาบันแห่งวิชาชีพจะเกิดขึ้น  บทบัญญัติ ในข้อนี้
จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของบุคคลทัว่ไปด้วย

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



   (13) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้อํานาจหน้าที่
โดยไม่ชอบธรรม  หรือใ ช้อิท ธิพล  หรือให้ผลประโยชน์
แก่บุคคลใดเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม ที่มีอํานาจหน้าที่ในตําแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้อื่นในด้านต่าง ๆ 
ใช้อํานาจหน้าที่อันเป็นการบีบบังคับ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับงานหรือบังคับผู้อื่น
ไม่ให้งานนั้นแก่ฝ่ายตรงกันข้าม  ทั้ งนี้ งานนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นงานเกี่ยวกับ
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  และบุคคลทั่วไป  หากต้องเสียประโยชน์
จากการกระทําของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย 
สามารถร้องเรียนกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น 
เพื่อให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพจิารณาความผดิทางจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพได้

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



  (14) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ละทิ้งงาน
โดยไม่มเีหตุอนัควร
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ 

เมื่อรับปฏิบัติงานแล้ว ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับทํา เพราะหากปล่อย
ให้มีการละทิง้งานอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนได้  
อีกทั้ งเป็นการป้องกันมิให้มีการประกอบวิชาชีพอันอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แห่งวงการวชิาชีพ

    (เช่น เมื่อต้องการถอนตวัจากการควบคุมงานแห่งใดแห่งหนึ่ง 
   จะด้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของงานทราบและแจ้งหน่วยงาน
    ทีไ่ด้อนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมงานเช่น เขต หรือ อบต.
    ทราบล่วงหน้า)

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



  (15) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่เปิดเผยความลับ
ของงานที่ตนทํา เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อกัษรจากผู้ว่าจ้าง หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย 
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองวงการของผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมให้เป็นที่ไว้วางใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากหากบุคคลทั่วไปไม่เชื่อถือ
ผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อผู้ประกอบวิชาชีพและสถาบัน
แห่งวชิาชีพได้ ผู้ประกอบวชิาชีพอยู่ในฐานะทีรู่้ความลบัของผู้ว่าจ้าง 
ซึ่งถือว่าเป็นเอกสิทธิ์และหน้าทีจ่ะไม่เปิดเผยความลบันั้น 
ถ้าเปิดเผยความลบัโดยประการทีน่่าจะก่อให้เกดิความเสียหาย
แก่ผู้ว่าจ้างกถ็ือว่าเป็นการผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



   (16) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับดําเนินงาน
ชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่นเพื่อการแข่งขันด้านเทคนิค
หรือราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้แก่ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์
อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้น
ทราบล่วงหน้าแล้ว
บทบัญญัติ ในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เ พื่อเป็นการป้องกันมิ ใ ห้ เกิด

ความแตกแยกความสามัคคีในกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมด้วยกนั

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



 

 (17) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่แย่งงาน
จ าก ผู้ ป ร ะกอบวิ ช า ชีพวิ ศ วก ร รมควบ คุม อื่ น 
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยมชิอบ

บทบัญญตัใินข้อนีม้วีตัถุประสงค์เพื่อป้องกนั
มใิห้เกดิความแตกแยก ไม่มคีวามสามคัครีะหว่าง
ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมด้วยกนั
เช่น การไม่เสนอผลประโยชน์เพื่อให้ตนเอง
ได้งาน โดยมชิอบด้วยกฎหมาย

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



  (18) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่รับทํางาน 
หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอื่นทําอยู่ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
หน้าที่ หรือเป็นความประสงค์ของเจ้าของงานและได้แจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว

บทบัญญัติ ในข้อนี้มี วัต ถุประสงค์ เ พื่อควบคุมความประพฤติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อผู้ว่าจ้าง 
ในกรณทีีม่กีารแข่งขนั เป็นการรักษาข้อมูล และความลบัของผู้ว่าจ้าง

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



   (19) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่ใช้หรือกระทําการ
ในลกัษณะคดัลอกแบบ รูป แผนผงั หรือเอกสารที่เกีย่วกบังาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมนั้น 
บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความประพฤติของ

ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ให้มคีวามซื่อสัตย์ต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ
เดยีวกนั มใิห้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกนัและกนั เกีย่วกบัแบบ

     และรายการคาํนวณอนัเป็นเอกสารทีเ่กีย่วข้องกบังาน
     ของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



 

  (20) ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมต้องไม่อ้างผลงาน
ของ ผู้ประกอบวิ ช า ชีพวิ ศ วกรรมควบ คุม อื่น
มาเป็นของตนในการประกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ้างผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอื่น
มาใช้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวชิาชีพวศิวกรรมของตน

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



   (21) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําการใด ๆ 
โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของผู้ประกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอื่น

บทบัญญัติในข้อนีม้ีวตัถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสามัคคขีองกลุ่ม
ผู้มีวิชา ชีพเดียวกัน  คือ  ต้องมีความ ซื่อสัต ย์ ต่อ เ พื่อนร่วมวิชา ชีพ 
โดยไม่กระทาํการใด ๆ ให้เป็นทีเ่สื่อมเสียแก่
ชื่อเสียง หรือผลงานของผู้ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมอื่น

อ๊ะ..พลาด

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม



 

  (22) ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทํา
ความผิด ในการประกอบวิชา ชีพวิศวกรรมตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 227 หรือมาตรา 269 
จนศาลมคีาํพพิากษาถงึทีสุ่ดว่ามคีวามผดิ

  ตามมาตรา  227 กําหนดไว้ว่า  ผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทําการนั้น โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้
เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษ และมาตรา 269 กําหนดไว้ว่า 
ผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาชีพ ทําคํารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จ 
โดยประการทีน่่าจะเกดิความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษ

ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม
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หมวด 2
การประพฤตผิดิจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม
 (23) กรณทีี่จะถือเป็นการประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะนํามา

ซึ่งความเสื่อมเสียเกยีรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ มดีงัต่อไปนี้
(1) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมตาม

ข้อบังคับนี้ และเป็นการกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
จนเป็นเหตุให้บุคคลอื่นต้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชีวติ ร่างกาย 
หรือทรัพย์สิน

(2) เคยถูกลงโทษโดยคําสั่งถึงที่สุด เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
ตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 แต่ยังประพฤติผิดซํ้า 
หรือไม่หลาบจํา หรือไม่มีความเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวชิาชีพวศิวกรรม



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม

(3) กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 227 หรือมาตรา 269 โดยคาํพพิากษาถงึทีสุ่ดให้จาํคุก

(4) กรณีอื่นที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ

 บทบัญญัติในข้อนี้เป็นกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะกว้าง เพื่อให้ครอบคลุม
พฤติกรรม หรือลักษณะการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร 
ผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นอยู่ใน
หลกัศีลธรรมอนัด ีมคีวามภาคภูมใิจในเกยีรตศิักดิ์ศรีแห่งวชิาชีพของตนเอง



ข้อบังคบัว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรม
บทเฉพาะกาล

(24) การกระทําใดที่เป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  หรือประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  ซึ่งได้กระทํา
ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ พ.ศ. 2543

(25) เรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมประพฤติผดิ
จรรยาบรรณที่ได้ยื่นไว้ ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ  ให้พิจ ารณาดํา เ นินการ
ตามระเบียบที่ใช้อยู่ ในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จตามข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพวศิวกรรมและการประพฤติผดิจรรยาบรรณอันจะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรตศิักดิ์แห่งวชิาชีพ พ.ศ. 2543



3. ขั้นตอนการดาํเนินคดจีรรยาบรรณ
เลขาธิการสภาวศิวกรส่งเรื่องสู่
คณะกรรมการจรรยาบรรณ

22

• ส่ง เ รื่อง เ ข้ า สู่คณะอนุกรรมการ
ก ลั่ น ก ร อ ง เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น
เพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพิม่เตมิ

• แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการไต่สวน
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจ ริง  และทํา
ความเห็นเสนอเพื่อพจิารณาวนิิจฉัย

คณะกรรมการจรรยาบรรณ
33

มคีาํวนิิจฉัยชี้ขาด 
และแจ้งผลการพจิารณาถงึผู้ทีเ่กี่ยวข้อง

44

• บุคคลซึ่งได้รับความเสียหาย  / 
บุคคลซึ่งพบเห็นการประพฤติ
ผดิจรรยาบรรณ (สิทธิกล่าวหา)

 
• กรรมการหรือบุคคลอื่น        

(สิทธิกล่าวโทษ)

หนังสือร้องเรียน
11



พระราชบัญญตัวิศิวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 51      
อายุความ 1 ปี นับแต่

นั บ แ ต่ รู้ เ รื่ อ ง
การประพ ฤติ ผิ ด
จ ร ร ย า บ ร ร ณ
แห่งวชิาชีพ

นับแต่รู้ตวั                 
ผู้ประพฤตผิดิ

และและ

อายุความในการกล่าวหาหรือกล่าวโทษ



ยกข้อกล่าวหา

ตกัเตือน

ภาคทณัฑ์

พกัใช้ใบอนุญาตฯ ไม่เกิน 5 ปี

เพกิถอนใบอนุญาตฯ

โทษทางจรรยาบรรณ



คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ

การพจิารณา
และวนิิจฉัยชี้ขาด

ยกข้อกล่าวหา

ตกัเตือน

ภาคทัณฑ์

พกัใช้ใบอนุญาตฯ ไม่เกิน 5 ปี

เพกิถอนใบอนุญาตฯ



การอุทธรณ์คาํวนิิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กรณไีม่พอใจคาํวนิิจฉัยชี้ขาด

30 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

90 วนันับแต่วนัทีไ่ด้รับแจ้ง

คาํวนิิจฉัยชี้ขาด
ของ

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการ
สภาวศิวกร

ศาลปกครอง
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“ประกอบวชิาชีพด้วยความระมดัระวงั”


