จรรยาบรรณวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๖
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิก วสท. และวิศวกรประพฤติ ปฏิบัติการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอยางมี คุณภาพ
คุณธรรม มีจรรยาบรรณ คํานึงถึงความปลอดภัยและประโยชนของสวนรวมเปนหลัก จึงตองออกจรรยาบรรณวิศวกร พ.ศ.
๒๕๕๖ ฉบับนี้
โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ จึงไดปรับปรุงจรรยาบรรณวิศวกรขึ้นใหม เพื่อให
สมาชิก วสท. เขาใจในจรรยาบรรณวิศวกรโดยงาย และในทิศทางเดียวกัน
งานของวิศวกรมีผลตอการพัฒนาอารยธรรม การอนุรักษ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการ
ปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของมนุษย การที่จะทําใหงานดังกลาวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น วิศวกรทั้งหลาย
จักตองเพียรพยายามเพิ่มพูนความรู และทักษะทางวิศวกรรมของตน และตองดํารงตน และปฏิบัติงานใหสาธารณชนรับรู
ยอมรับ และเชื่อถือศรัทธาในงานวิชาชีพวิศวกรรมดวยความเต็มใจ โดยยึดหลักขอปฏิบัติตาง ๆ ดังตอไปนี้
-

สรางทักษะ และความเชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาผลงานใหเปนประโยชนตอมวลมนุษย และสิ่งแวดลอมอยาง
ตอเนื่อง
มีความซื่อสัตย ตอสาธารณชน เจาของงาน ผูเกี่ยวของ และเพื่อนรวมวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ
สรางความเชื่อถือ ไววางใจ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

ดังนั้น วิศวกรจึงตองมีความประพฤติที่ดีที่เหมาะสม เพื่อสรางศรัทธาตอสาธารณชน โดยยึดหลักตามจรรยาบรรณ
วิศวกรที่กําหนดไว
ขอ ๑. จรรยาบรรณนี้ เรียกวา “จรรยาบรรณวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒. ใหยกเลิก “จรรยาบรรณวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒” และใหใชจรรยาบรรณวิศวกรฉบับนี้แทน
(๑) จรรยาบรรณ หมายความวา หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และสงเสริมเกียรติคุณของ
วิชาชีพวิศวกรรม
(๒) วิศวกร
หมายความวา ผูประกอบงานด านวิศวกรรม โดยการนําความรูทางวิศวกรรม
มาประยุ ก ต ใ ช ให เ กิ ด ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ใ นงานของวิ ศ วกรสาขาต า ง ๆ เช น โยธา ไฟฟ า
เครื่องกล อุตสาหการ เหมืองแร สิ่งแวดลอม คอมพิวเตอร และอื่น ๆ
(๓) งานวิศวกรรม หมายความถึง
(ก) งานใหคําปรึกษา ตรวจวินิจฉัย ตรวจรับรองงาน
๑

(ข)
(ค)
(ง)
(จ)
(ฉ)
(ช)

งานศึกษา วิเคราะห วางแผน และจัดการโครงการ
งานคํานวณออกแบบ
งานควบคุม สราง ผลิต ติดตั้ง ซอมแซม ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
งานพิจารณาตรวจสอบ คนควา วิเคราะห วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบวินิจฉัย สอบทาน
งานสอน และบรรยาย
งานอํานวยการใช บํารุงรักษา
งานวิศวกรรมพิเศษอื่น ๆ
หมวดที่ ๑
วาดวย วิชาการ และวิชาชีพ

ขอ ๓.

วิศวกรอาชีพ พึงยึดหลักปฏิบัติในวิชาชีพดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติงานที่ไดรับทํา อยางถูกตองตามหลักวิชาการและหลักปฏิบัติของวิชาชีพ
โดยเครงครัด
(๒) เพิ่มพูนวิสัยทัศน รวมทั้งพัฒนาตนเองในดานความรู ความสามารถ ในวิชาชีพวิศวกรรม
(๓) สงเสริม เผยแพรความรู และประสบการณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากรุนพี่สูรุนนอง
(๔) สงเสริมเผยแพร และพัฒนาความรูในวิชาชีพวิศวกรรมใหแกหมูวิศวกร ทั้งนิสิต นักศึกษา
(๕) สนับสนุนสงเสริมใหมีการศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง
(๖) ใหการยอมรับสนับสนุน และใหเกียรติยกยอง ในวิชาชีพวิศวกรรม และวิศวกรดวยกัน
(๗) พึงปฏิบัตงิ านเฉพาะที่ตนมีความรู ความสามารถเทานั้น
(๘) ใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการตามที่ตนทราบอยางถองแทแกสาธารณชน
ดวยความสัตยจริง
(๙) คํานึงถึงผลกระทบตอผูเกี่ยวของ สังคม และสิ่งแวดลอม
หมวดที่ ๒
วาดวย คุณธรรม และจริยธรรม

ขอ ๔.

การประกอบวิชาชีพของวิศวกรมีผลกระทบตอสังคม เพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันในสังคม ใหทุกคนอยู
อย างมีค วามสุ ขได ลดความมีอคติ ซึ่ง กัน และกั น วิ ศวกรจึง ตองมี แนวปฏิบั ติท างดา นคุ ณธรรมและ
จริยธรรมตอไปนี้
(๑) มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เที่ยงธรรม ไมลําเอียง ปราศจากอคติ และตรงตอเวลา
(๒) ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต ไมใชวิชาชีพในทางที่ผิด
(๓) ไมใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบธรรม หรือใชอิทธิพลเพื่อประโยชนสวนตนหรือพวกพอง
๒

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

ไมพัวพันเกี่ยวของกับธุรกิจ หรือประกอบการใด ๆ ซึ่งเปนที่ควรรูวาเปนการหลอกลวงหรือมิ
ชอบดวยกฎหมาย
พึงใหความเห็นงานทางดานวิศวกรรมของผูอื่นดวยความสรางสรรค และมีมารยาท
เพื่อประโยชนของสังคม
พึงเสียสละใหการอุปถัมภค้ําจุน เกื้อกูล และแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
มีความละอายในการกระทําสิ่งที่ไมถูกตอง สํารวจและปรับปรุงตนเองอยูเสมอ
รักษาสัจจะโดยไมขัดกับกฎหมายและศีลธรรม
หมวดที่ ๓
วาดวย ความรับผิดชอบ

ขอ ๕.

วิศวกรตองรับผิดชอบ ในงานที่ไดรับมอบหมาย และใหความสําคัญเปนอันดับแรกทั้งตอ สวัสดิภาพ
ความปลอดภัย สุขอนามัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมของผูเกี่ยวของตลอดจนสาธารณชน
(๑) ตองรับผิดชอบลักษณะงานทางดานวิศวกรรมทุกรูปแบบ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ และคํานึงถึงผลกระทบ ตอสังคมและสิ่งแวดลอม
(๓) วิศวกรผูออกแบบ และวิศวกรผูควบคุมงาน จะตองรับผิดชอบผลงานของตนเองที่ไดดําเนินการ
ไว
(๔) ไมละทิ้งงานหรือหนาที่ที่ไดรับผิดชอบโดยไมมีเหตุอันควร
(๕) ไมลงลายมือชื่อเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในงานวิศวกรรมที่ตนเองไมไดตรวจสอบหรือ
ปฏิบัติงานจริง
(๖) รักษาความลับตองานที่ไดรับทํา เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของงาน
หมวดที่ ๔
วาดวย ความซื่อสัตยตอวิชาชีพ

ขอ ๖.

วิศวกรตองใชความรู และความชํานาญในงานวิชาชีพอยางซื่อสัตย เปนธรรม รักษาผลประโยชนตอผู
วาจาง และผูเกี่ยวของดังตอไปนี้
(๑) ตองปฏิบัติหนาที่อยางซื่อสัตยสุจริตในฐานะที่ตนเปนตัวแทน หรือไดรับการวาจางจากเจาของ
งาน
(๒) เปดเผยตนเองตอเจาของงานและผูเกี่ยวของกอนรับดําเนินการ เพื่อความโปรงใส
(๓) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยชอบธรรม ไม ใ ช อํ า นาจหน า ที่ โ ดยมิ ช อบ ไม แ อบแฝงด ว ยอิ ท ธิ พ ลหรื อ
ผลประโยชนใด ๆ
(๔) ไมเรียก หรือรับผลประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากคางานตามวิชาชีพ ที่ถูกตองตามกฎหมาย
๓

(๕)

ไมปดบังหรือซอนเรนผลประโยชนตอเจาของงาน หรือผูเกี่ยวของ ซึ่งตนมีสวนไดสวนเสีย หรือมี
ผลกระทบตอธุรกิจของเจาของงาน หรือผูเกี่ยวของ หรือกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
(๖) ไมรับทํ างานเดีย วกัน กับ ที่ผูป ระกอบวิช าชี พวิ ศวกรรมอื่น ทํา อยู เว นแตเป นการทํางานหรื อ
ตรวจสอบตามหนาที่ หรือแจงใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นนั้น ทราบลวงหนาเปนลาย
ลักษณอักษรแลว
(๗) ไมรับทํางานเดียวกันใหแกผูวาจางรายอื่น เวนแตไดแจงใหผูวาจางรายแรกทราบลวงหนาเปน
ลายลักษณอักษร และไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางรายแรกกับไดแจง
เปนลายลักษณอักษรใหผูวาจางรายอื่นนั้นทราบลวงหนาแลว
หมวดที่ ๕
วาดวย ชื่อเสียง และผลงาน

ขอ ๗.

วิศวกรตองสรางชื่อเสียงในวิชาชีพจากผลงาน โดยปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ
โดยคํานึงถึงชื่อเสียงและวิชาชีพ
(๑) ไมแอบอาง ไมคัดลอก หรือไมดัดแปลงผลงานไมวาทั้งหมดหรือสวนหนึ่งสวนใดของวิศวกรผูอื่น
มาเปนของตนโดยไมไดรับอนุญาต
(๒) เปดเผยขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ ผลงาน และตําแหนงหนาที่ของตนเอง
(๓) แขงขันเพื่อใหไดงานอยางยุติธรรม
(๔) ไมเสนอหรือรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่ขัดตอหลักกฎหมาย
(๕) มีความศรัทธา รักษาศักดิ์ศรี และสิทธิในวิชาชีพ เพื่อชื่อเสียง และผลงานวิศวกรรมที่ดี
(๖) ไมโฆษณาหรือยอมใหผูอื่นโฆษณาเกินขอบเขต และเกินความเปนจริงในความรูความสามารถ
ของตน
(๗) หลีกเลี่ยงการกระทําใด ๆ ที่จะนําความเสื่อมเสียมาสูเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ
หมวดที่ ๖
วาดวย จรรยาบรรณของกรรมการ และอนุกรรมการ

ขอ ๘.

กรรมการและอนุกรรมการเปนบุคคลที่มีหนาที่และผลกระทบตอสมาคม สมาชิก และสังคมโดยตรง
สมควรมีจรรยาบรรณสําหรับกรรมการและอนุกรรมการ เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ดังตอไปนี้
(๑) ปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของ วสท. โดยเครงครัด
(๒) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ วสท. โดยเครงครัดเพื่อเปนแบบอยางที่ดีตอสมาชิก วิศวกร และ
สังคม
(๓) รักษา และสรางชื่อเสียงเกียรติคุณของ วสท. ใหเปนที่ยอมรับยกยองโดยทั่วไป

๔

(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)

ดําเนินการอยางเต็มความสามารถใหเปนไปตามทีไ่ ดแถลงไวในการเสนอตัวเขารับเลือกตั้งหรือ
รับแตงตั้ง ตามหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
มีวินัยในการเขาประชุมอยางสม่าํ เสมอ
เคารพและปฏิบัตติ ามมติของทีป่ ระชุม
ใชวาจาทาทีที่สุภาพ มีมารยาทใหเกียรติ และเคารพสิทธิ์ตอผูอื่น
สรางเสริมความสัมพันธอันดีตอกัน
ต องไม ใ ช อํา นาจหรื ออิ ท ธิ พ ลใด ๆ ต อ การตั ด สิ น ใจ การจํ า กั ด การตั ด สิ น ใจ หรื อจํ า กั ด การ
ดําเนินการใด ๆ ของกรรมการ อนุกรรมการ และสมาชิก โดยไมชอบธรรม

๕

