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ข้อกาํหนดเก่ียวกบัจริยธรรมธรุกิจและคู่มือจรรยาบรรณ 

สาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน  
ของ  

บริษทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอรวิ์ส จาํกดั (มหาชน) 

 

 เพื่อให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของ บรษิทั โปรเจค แพลนน่ิง เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)     
”บรษิทัฯ” มขีอ้พงึปฏบิตัทิี่ดงีาม และประพฤตตินอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมต่อการประกอบธุรกจิอย่างมอื
อาชพี ตลอดจนมคีุณธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อวชิาชพีเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม ทัง้เป็นการส่งเสรมิ
ระบบการกํากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยยดึหลกัความซื่อสตัยย์ุตธิรรม และความโปร่งใสเป็นสาํคญั จงึกําหนดให้
ม ีจรยิธรรมธุรกจิและคู่มอืจรรยาบรรณสําหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน ของบรษิัทฯ ขึน้ไว้เป็น
มาตรฐานโดยการปรบัปรุงจรยิธรรมของพนักงานฉบบัเดิม เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินธุรกจิ 
และเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบและถอืเป็นแนวทางปฏบิตัติ่อไป 

 

คาํจาํกดัความ 

 ใหใ้ช้คําจํากดัความดงัต่อไปน้ีกบัคําต่าง ๆ ที่ใชอ้ยู่ในขอ้กําหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรมธุรกิจและคู่มอื
จรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ของบรษิทัฯ ดงัน้ี 

 “กรรมการ” หมายถงึ บุคคลซึ่งมคีุณสมบตัขิองกรรมการ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตัิ
บรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และไดร้บัการเลอืกตัง้จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นกรรมการ 
และในทีน้ี่ใหห้มายรวมถงึ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิาร กรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของบรษิทัฯ และที่
ปรกึษาคณะกรรมการ 

 “ผูบ้ริหาร” หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบญัชา ผู้บริหารพึงประพฤติและปฏิบัติตาม
จรยิธรรมธุรกจิและคู่มอืจรรยาบรรณสาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ในฐานะพนักงานคนหน่ึงและ
พงึรบัผดิชอบในผลงานของตนเองและของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา รวมทัง้มแีนวทางปฏบิตัทิีด่เีพื่อเสรมิสรา้งการ
เป็นผู้บรหิารที่ด ีและในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของพนักงาน ผูบ้รหิารพงึเป็นผูนํ้า และเป็นแบบอย่างในการ
ประพฤตปิฏบิตัทิีด่ใีหแ้ก่พนกังาน 

 “พนักงาน” หมายถงึ พนักงานประจํา พนักงานชัว่คราว พนักงานภายใต้สญัญาพเิศษ และผู้
ร่วมสญัญาทีจ่ะไดร้บัการว่าจา้งจากบรษิทัฯ  บรษิทัฯ ถอืว่าการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพมใิช่เกดิจากความรู ้
ความสามารถของพนักงานเท่านัน้ ความประพฤต ิและวธิกีารปฏบิตัขิองพนักงาน ย่อมมผีลกระทบต่อตวั
พนกังานต่อเพือ่นรว่มงาน และต่อบรษิทัฯ ดว้ย 
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 “ผูมี้ส่วนได้เสีย”   หมายถงึ ผูถ้อืหุน้ บุคคล กลุม่บุคคล นิตบุิคคลทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง หรอืไดร้บั
ผลกระทบโดยตรงจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

 “ลกูค้า” หมายถงึ คู่คา้ที่มอุีปการคุณต่อบรษิทัฯ ลูกคา้พงึไดร้บัการบรกิารทีด่เีพื่อเป็นการ
จงูใจใหล้กูคา้ใชบ้รกิารของบรษิทัฯ ต่อไป 

 “คู่ค้า”  หมายถงึ บุคคล กลุม่บุคคล นิตบุิคคล ทีท่าํธุรกรรมกบับรษิทัฯ  

 

 บรษิทัฯ ไดม้กีําหนดจรยิธรรมธุรกจิและคู่มอืจรรยาบรรณสําหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
ของบรษิทัฯ ไวเ้ป็นมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 

 

1. ข้อพึงปฏิบติัในการดาํเนินธรุกิจของบริษทัฯ  

1.1 ดาํเนินธรุกิจให้ถกูต้องตามกฎหมายและเป็นกลางทางการเมือง 

1.1.1 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งทาํความเขา้ใจและปฏบิตัหิน้าทีข่องตนตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ระเบยีบขอ้บงัคบัในการทํางานของบรษิทัฯ และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการดําเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ ในทุกพืน้ทีอ่ยา่งเคร่งครดั หากไมแ่น่ใจหรอืมขีอ้สงสยัใหป้รกึษากบัหน่วยงานกํากบัการ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑต์่าง ๆ และเคารพความแตกต่างดา้นวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ทอ้งถิน่ โดยไมก่ระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณนีัน้ๆ 

1.1.2 บรษิทัฯ ส่งเสรมิให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานยดึถือปฏิบตัิตามกฎหมาย 
และจรรยาบรรณวชิาชพีอย่างเคร่งครดั ไม่กระทําการช่วยเหลอื สนับสนุน หรอืส่งเสรมิ การหลกีเลีย่งหรอื
การไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย 

1.1.3 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งปฏบิตัติามหลกัการกํากบัดูแลกจิการที่ด ี
และตระหนักถงึความสําคญัของปัจจยัความเสีย่งต่าง ๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบจนทําใหเ้ป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ม่
ประสบผลสาํเรจ็ โดยใหป้ฏบิตัติามนโยบายการบรหิารความเสีย่งอยา่งเคร่งครดั รวมถงึรายงานและบ่งชี้
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ ใหแ้ก่ผูบ้งัคบับญัชา หรอืฝ่ายบรหิารความเสีย่งทราบ 

1.1.4 บรษิทัฯ จะดําเนินธุรกจิดว้ยการไม่ล่วงละเมดิสทิธ ิหรอืทรพัย์สนิทางปัญญา ของ
ผูอ้ื่น 

1.1.5 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ใชส้ทิธทิางการเมอืงทีพ่งึม ีโดยเป็นการกระทาํใน
นามของแต่ละบุคคล รวมทัง้ไม่ใชต้ําแหน่งในบรษิทัฯ ชื่อ หรอืตราของบรษิทัฯ ไม่หาเสยีงหรอืโฆษณาให้
พรรคการเมอืงหรอืนกัการเมอืงใด ๆ ในพืน้ทีข่องบรษิทัฯ รวมทัง้ไม่ใชท้รพัยากรและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ
ในการดงักลา่ว ชกัจงูผูอ้ื่นใหจ่้ายเงนิอุดหนุน หรอืใหก้ารสนบัสนุนใดๆ แก่พรรคการเมอืง หรอืนกัการเมอืง 
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1.1.6 บริษัทฯ จะยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมาย
รฐัธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1.2 ดาํเนินธรุกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อม 

  1.2.1 บรษิทัฯ จะดาํเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกจิและสงัคมโดยรวม 

  1.2.2 บรษิทัฯ จะดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยไม่ขดัต่อขนบธรรมเนียม จารตีประเพณ ี
หรอืไมเ่กดิความเสยีหายต่อสงัคม 

  1.2.3 บรษิทัฯ สนบัสนุนโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ ของภาครฐัและสงัคมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การดาํเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพจิารณาประโยชน์ของสว่นรวมเป็นสาํคญั 

  1.2.4 บรษิทัฯ ให้ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน รวมถงึสนับสนุนให้ความช่วยเหลอื
กจิกรรมทีม่สีว่นร่วมในการสรา้งสรรคส์งัคม และสิง่แวดลอ้ม 

  1.2.5 บริษัทฯส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าร่วมใน
กจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ 

  1.2.6  กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งร่วมกนัสง่เสรมิและสรา้งสรรคส์งัคม ทัง้ใน
ส่วนของการพฒันาคุณภาพชวีติ ประหยดัพลงังาน รกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อความเจรญิก้าวหน้าต่อสงัคม
โดยรวม 

  1.2.7 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ตอ้งดแูลป้องกนัมใิหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ
ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อชุมชน สงัคม สิง่แวดลอ้มและคณุภาพชวีติของประชาชน 

 

1.3 ปฏิบติัต่อผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า คู่ค้า และผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นธรรม โดยไม่เอารดั
เอาเปรียบทุกฝ่าย 

  1.3.1 บรษิทัฯ จะประกอบธุรกจิ และแขง่ขนัทางการตลาดอยา่งเป็นธรรม โดยจะพยายาม
สรา้งความเจรญิเตบิโตเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดผ้ลตอบแทนทีด่ ี

  1.3.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานจะปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ ตลอดจน
ตดัสนิใจดําเนินการใดๆ ดว้ยความโปร่งใส ระมดัระวงั รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกรายอย่างเท่า
เทยีม เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้โดยรวม 

  1.3.3 บรษิทัฯ จะรกัษาผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุรายดว้ยความเป็นธรรม 

  1.3.4 บริษัทฯ พงึให้ความมัน่ใจว่าสทิธิของผู้มสี่วนได้เสยี จะได้รบัการคุ้มครองโดย
กฎหมาย 
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  1.3.5 บริษัทฯ พงึปฏิบตัิต่อลูกค้าด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และพร้อมที่จะให้ความ
ช่วยเหลอืลกูคา้อยูเ่สมอ 

  1.3.6 บริษัทฯ พึงยึดมัน่ในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และปราศจากการ
คกุคามใด ๆ เช่น 

– การคุกคามทางวาจา ไดแ้ก่ การบดิเบอืน ใสค่วาม หรอืทาํใหเ้สือ่มเสยีชือ่เสยีง 

– การคุกคามทางกาย เชน่ การขม่ขู ่ทาํรา้ยร่างกาย ขูจ่ะทาํรา้ยรา่งกาย 

– การคุกคามที่มองเหน็ได ้เช่น การสื่อขอ้ความก้าวรา้ว การแสดงอากปักรยิา 
การใชว้าจา หรอืการใชร้ปูภาพทีก่่อใหเ้กดิความขุน่เคอืง 

– การคุกคามทางเพศ โดยบรษิทัฯรวมถงึกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ไม่มี
พฤตกิรรมทีเ่ป็นการคุกคามทางเพศ โดยการคุกคามทางเพศ หมายถงึ การกระทาํใด ๆ อนัก่อใหเ้กดิความ
เดอืดรอ้น ราํคาญ หรอืก่อใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการทาํงานทีบ่ ัน่ทอนกําลงัใจ เป็นปฏปัิกษ์ หรอื รบกวน
การปฏบิตังิาน พฤตกิรรมดงักล่าวครอบคลุมถงึการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราส ีหรอืการล่วงเกนิทาง
เพศไมว่่าจะดว้ยวาจา หรอืร่างกายกต็าม รวมทัง้การกระทาํอื่นใดทีเ่ป็นการล่วงละเมดิหรอืคุกคามต่อผูอ้ื่น  
การร้องขอผลประโยชน์ทางเพศ การขู่เข็ญเอาเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยอ้างจะเผยความลับ 
(Blackmail)  

 

1.4 การเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศ 

1.4.1 บรษิทัฯจะนําเสนอรายงานสถานภาพของบรษิทัฯ ผลประกอบการฐานะขอ้มลูทาง
การเงนิ การบญัช ีและรายงานอื่นๆ โดยสมํ่าเสมอ และครบถว้นตามความจรงิ 

1.4.2 บรษิทัฯจะไม่เปิดเผยขอ้มูลที่เกนิจรงิหรอืเกนิความจําเป็น ซึ่งอาจทําใหเ้ขา้ใจว่า
เป็นความพยายาม หรอืจงูใจใหม้ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์

1.4.3 บรษิทัฯจะเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ทนัเวลา ถูกต้อง และโปร่งใส
โดยสมํ่าเสมอ 

1.4.4 บริษัทฯจะระมัดระวังไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความสับสน และสําคัญผิดใน
ขอ้เทจ็จรงิของสารสนเทศ 

1.4.5 บรษิทัฯจะแจง้ให้ผูถ้อืหุน้ทุกรายทราบถงึแนวโน้มในอนาคตขององคก์รทัง้ในดา้น
บวกและดา้นลบ ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไปได ้มขีอ้มลูสนบัสนุน และมเีหตุผลอยา่งเพยีงพอ 

1.4.6 บรษิทัฯจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูโดยสอดคลอ้งตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย   ”ตลท.”  และสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
”ก.ล.ต.” 
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1.5 การปฏิบติัต่อพนักงาน 

  1.5.1 บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะดูแลพนักงานใหม้คีุณภาพชวีติทีด่ ีใหก้ารดูแลแก่พนักงาน
และจดัใหม้สีวสัดกิารทีเ่หมาะสม รวมทัง้มสีภาพการทาํงานทีป่ลอดภยัและถกูสขุอนามยั 

  1.5.2 บรษิทัฯ มสีภาพการจา้งทียุ่ตธิรรม มคีวามเป็นธรรมต่อพนกังานทุกคนโดยไมเ่ลอืก
ปฏบิตั ิรบัฟังขอ้คดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ จากพนกังานทุกระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค 

  1.5.3 บรษิทัฯ พงึสนับสนุนหรอืส่งเสรมิกจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์ในหมู่พนักงาน และ
ระหว่างพนกังานกบัองคก์ร 

  1.5.4 บรษิทัฯ พงึส่งเสรมิพฒันาความรู ้ความก้าวหน้าใหแ้ก่พนักงาน และสนับสนุนให้
พนกังานมโีอกาสทีจ่ะพฒันาความกา้วหน้า 

  1.5.5 บรษิทัฯ พงึใหผ้ลตอบแทนแก่พนกังานดว้ยความเป็นธรรม 

  1.5.6 บรษิทัฯ พงึปฏบิตัแิละใหค้วามเคารพการละเมดิสทิธมินุษยชนอนัเป็นรากฐานของ
การพฒันาบุคลากร 

  1.5.7 ปฏบิตัติ่อพนกังานดว้ยความสภุาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และ
ศกัดิศ์รีของความเป็นมนุษย์ ไม่เลอืกปฏิบตัิจากความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ตลอดจน
สมรรถภาพทางรา่งกาย 

  1.5.8 บรษิทัฯ จะพจิารณาการแต่งตัง้ และการโยกย้าย รวมทัง้การให้รางวลั และการ
ลงโทษ กระทาํดว้ยความเป็นธรรม โดยคาํนึงถงึความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของพนกังานเป็น
เกณฑ ์

 

1.6 การสร้างค่านิยมท่ีคาํนึงถึงผลประโยชน์ขององคก์ร 

1.6.1 บริษัทฯ พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
องคก์รมากกวา่ผลประโยชน์ของตน และรว่มแรงรว่มใจกนัเสรมิสรา้ง ปกป้อง และรกัษาชื่อเสยีงของบรษิทัฯ
ด้วยการมทีศันคติ และเป็นพนักงานที่ดีของบริษัทฯ แสดงออกด้วยความชื่นชมและภาคภูมิใจ รวมทัง้
เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ ต่อสาธารณชน 

1.6.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความรบัผดิชอบ โดยถือ
ประโยชน์องคก์รเป็นสาํคญั ใชเ้วลาการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ไมก่ระทาํหรอืชกัจงู
ผูร้ว่มงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ชเ้วลาปฏบิตังิานเพือ่กจิกรรมอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบั ผลประโยชน์ขององคก์ร 
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2. ข้อพึงปฏิบติัของกรรมการบริษทั 

 กรรมการบรษิทัพงึมแีนวทางในการปฏิบตัิตน   เพื่อให้เป็นไปตามหลกัจรยิธรรมทางธุรกิจของ
บรษิทัฯ กรรมการพงึรําลกึเสมอว่า   การปฏบิตัิหน้าที่ของตนมใิช่พนัธะและความรบัผดิชอบที่ต้องมตี่อ
บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เท่านัน้  หากยงัมหีน้าที่รบัผดิชอบต่อลูกคา้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นด้วย การคํานึงถงึ
ประโยชน์สว่นรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่าว จงึเป็นแนวทางทีค่วรปฏบิตั ิโดยตอ้งมคีวามรบัผดิชอบในการ
ปฏบิตัติน ดงัน้ี 

2.1 ความซ่ือสตัย ์ยติุธรรม และมีคณุธรรม  

 ในการดําเนินกิจการของบรษิทัฯ กรรมการจะกระทําการด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ และมี
คณุธรรม 

  2.1.1 กรรมการพึงปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตาม
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

  2.1.2 กรรมการพงึปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมาในการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่าง
เป็นอสิระจากฝ่ายจดัการและกลุม่ทีม่ผีลประโยชน์ และตอ้งไมม่ผีลประโยชน์สว่นตวัเกีย่วขอ้งในการตดัสนิใจ
ทางธุรกจิ 

  2.1.3 กรรมการพงึปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยใชค้วามรูค้วามสามารถของตนเองอยา่งเตม็ที ่รวมถงึ
การพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม หมัน่ฝึกฝน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ นํามาช่วยพฒันาการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้จรญิกา้วหน้ายิง่ขึน้ 

  2.1.4 กรรมการพงึรกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และปฏบิตัติ่อผูม้สีว่นไดเ้สยีดว้ยความ
เป็นธรรม 

  2.1.5 การปฏบิตัหิน้าที่หรอืการกระทําใด ๆ ของกรรมการพงึเป็นไปโดยซื่อสตัย์ สุจรติ 
และมคีุณธรรม มคีวามสํานึกในหน้าที่และมคีวามรบัผดิชอบ และยดึถอืผลประโยชน์ขององค์กรเป็นหลกั
สาํคญัในการตดัสนิใจ 

  2.1.6 กรรมการพงึยดึมัน่ต่อความจรงิ และไม่ทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิทัง้ทางตรง และ
ทางออ้ม ไม่พงึพูดหรอืกระทําการอนัเป็นเทจ็ และไม่พงึทําใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ โดยละเวน้ การพูด หรอื
การปฏบิตั ิ

  2.1.7 กรรมการพงึปฏบิตักิบัผูร้ว่มงาน และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความสุภาพ มน้ํีาใจ และ
มมีนุษยส์มัพนัธอ์นัด ีเป็นผูนํ้าและแบบอยา่งทีด่ ีเอาใจใสต่่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ทัง้ในดา้นการปฏบิตังิาน สรา้ง
ขวญักําลงัใจ และยอมรบัฟังความคดิเห็นของผู้ใต้บงัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บงัคบับญัชาด้วย
หลกัการและเหตุผลทีถ่กูตอ้งตามทาํนองคลองธรรม 
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2.2 การดาํเนินธรุกรรมส่วนตวั 

ในฐานะกรรมการบรษิทั การดําเนินธุรกรรมส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่นๆ ของกรรมการพงึต้อง
แยกออกจากการดาํเนินกจิการของบรษิทัฯ 

 

2.3 การรกัษาความลบั   

  2.3.1 กรรมการไม่พงึเปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษิทัฯ ลูกคา้ พนักงาน และการ
ดําเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รบัความยนิยอมจาก
บรษิทัฯ 

  2.3.2 กรรมการจะไม่พงึใชข้อ้มูลทีไ่ดร้บัจากการเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อประโยชน์ทาง
การเงนิสว่นตนและผูอ้ื่น ทีม่ไิดก้ระทาํไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ 

  2.3.3 กรรมการจะไม่เปิดเผยขอ้มูลเชงิธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อคู่แข่งขนั แมห้ลงัพน้สภาพ
การเป็นกรรมการ 

 

2.4 การเปิดเผยเร่ืองผลประโยชน์ 

 2.4.1 กรรมการต้องเปิดเผยผลประโยชน์จากธุรกจิส่วนตวั หรอืธุรกจิอื่นๆ รวมทัง้เรื่อง
ใดๆ ทีเ่ป็นความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 2.4.2 กรรมการจะไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ทางธุรกจิกบับรษิทัฯ 
รวมถงึการทาํใหบ้รษิทัฯ เสยีผลประโยชน์ หรอืไดร้บัประโยชน์น้อยกว่าทีค่วร หรอืเป็นการแบ่งผลประโยชน์
จากบรษิทัฯ 
 

2.5 การยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

 2.5.1 กรรมการพงึยดึถอืปฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้กาํหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกจิ 

 2.5.2 กรรมการจะต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่
เกีย่วโยงกนัตามหลกัเกณฑข์อง ตลท. และ ก.ล.ต. 
 

2.6 การรบัเงิน ของขวญั และผลประโยชน์อ่ืนๆ 

 2.6.1 กรรมการตอ้งไม่ใชต้ําแหน่งหน้าทีเ่พื่อหาผลประโยชน์ส่วนตนจากผูป้ระกอบธุรกจิ
กบับรษิทัฯ รวมทัง้ผูท้ ีกํ่าลงัตดิต่อเพือ่ดาํเนินธุรกจิกบับรษิทัฯ 

 2.6.2 กรรมการตอ้งหลกีเลีย่งการรบั เงนิ ของขวญัของกํานัล และ/หรอืผลประโยชน์อื่น
ใด จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธุรกจิกบับรษิทัฯ หรอืจากผูอ้ื่น ซึง่อาจไดป้ระโยชน์จากการปฏบิตังิานของพนกังาน
ของบรษิทัฯ  
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3. ข้อพึงปฏิบติัของผูบ้ริหารบริษทัฯ 

3.1 ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัตินอยู่ภายใตก้รอบศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม ละเวน้พฤตกิรรมทีเ่สื่อม
เสยี และตดัสนิใจดาํเนินการใด ๆ ดว้ยความบรสิุทธิใ์จ เพือ่ประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ ลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และ
พนกังาน 

3.2 ผูบ้รหิารพงึบรหิารงานด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ เอาใจใส่ มวีสิยัทศัน์กว้างไกลเป็น
ตวัอย่างในการเสรมิสร้างประสทิธิภาพ ประสทิธิผล อย่างมจีรยิธรรม เพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายของบรษิทัฯ 

3.3 ผู้บริหารต้องสนับสนุนการพฒันาศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
พนักงาน ใหโ้อกาสในความกา้วหน้า ทัว่ถงึและสมํ่าเสมอ จดัสวสัดกิารใหพ้นักงานอย่างเหมาะสม มคีวาม
จรงิใจ เคารพในสทิธ ิและการแสดงความคดิเหน็ของพนกังาน  

3.4 ผูบ้รหิารพงึปฏบิตัิต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ปกครองผูใ้ต้บงัคบับญัชาด้วยความเป็น
ธรรมและไม่ใชอ้ํานาจในทางมชิอบ เปิดโอกาสใหพ้นักงานใชส้ทิธใินการรอ้งเรยีนกรณีทีไ่ม่ได้รบัความเป็น
ธรรมตามระบบและกระบวนการทีก่ําหนด 

3.5 ผู้บริหารต้องแสดงความยึดมัน่ต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยการปฏิบัติตนเป็น
แบบอยา่งทีด่สีาํหรบัพนกังานอื่น เสรมิสรา้งบรรยากาศในการทาํงานใหเ้อือ้ต่อการปฏบิตัติามจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ รวมทัง้มุง่ม ัน่ทีจ่ะป้องปราม และป้องกนัไมใ่หเ้กดิการละเมดิ จรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

3.6 ผูบ้รหิารตอ้งมกีารพฒันาความรูแ้ละเขา้ร่วมกจิกรรมดา้นอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ดา้น
ความปลอดภยั ความมัน่คง อยา่งสมํ่าเสมอ 

   

4. ข้อพึงปฏิบติัของพนักงานบริษทั 

 เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งการทาํงานทีด่ ีมปีระสทิธภิาพ และเป็นการเสรมิสรา้งความสุขในการทํางาน 
พนกังานควรมแีนวทางปฏบิตั ิดงัน้ี 

4.1 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อตนเอง 

  4.1.1 พนักงานพงึประพฤตปิฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบขอ้บงัคบัในการทํางานของ
บรษิทัฯ โดยเครง่ครดั 

  4.1.2 พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และด้วยความอุตสาหะ
ขยนัหมัน่เพยีรและปรบัปรุงประสทิธภิาพการทาํงานใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้น้ีเพือ่ประโยชน์ของพนกังาน และบรษิทัฯ 

  4.1.3 พนักงานพงึมทีศันคตทิีด่ตี่อบรษิทัฯ ใหค้วามเคารพ เชื่อฟัง และปฏบิตัติามคําสัง่
ของผูบ้งัคบับญัชาทีส่ ัง่การโดยชอบดว้ยกฎหมาย และ/หรอืระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
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  4.1.4 พนักงานที่เป็นผู้ใต้บงัคบับญัชา ไม่แสดงความก้าวร้าวกระด้างกระเดื่อง หรือ
กระทําตนเป็นปรปักษ์ต่อผู้บงัคบับญัชา ให้เกียรติ และรู้จกักาลเทศะ ไม่กระทําการใดๆ อนัเป็นการไม่
เคารพนบัถอืผูบ้งัคบับญัชา 

  4.1.5 พนักงานพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และได้
มาตรฐานตามตําแหน่ง 

  4.1.6 พนักงานพงึปฏบิตัตินภายใตก้รอบศลีธรรมประเพณีอนัดงีาม ละเวน้พฤตกิรรมที่
เสือ่มเสยี 

  4.1.7 พนกังานพงึร่วมใจกนัเสรมิสรา้ง ปกป้อง และรกัษาชื่อเสยีงของบรษิทัฯ แสดงออก
ดว้ยความชืน่ชม และภมูใิจ รวมทัง้เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ ต่อสาธารณชน 

 

4.2 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อเพ่ือนร่วมงาน 

4.2.1 พนักงานพงึมคีวามสมคัรสมานสามคัคตี่อกนั และเอื้อเฟ้ือช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั 
ไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ ซึง่จะนําไปสูค่วามเสยีหายต่อบุคคลอื่น และบรษิทัฯ 

4.2.2 พนักงานพงึปฏบิตัติ่อเพื่อนพนักงานดว้ยความมอีธัยาศยัไมตรทีี่ด ีมคีวามจรงิใจ
เคารพสทิธ ิและใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนั หลกีเลีย่งการนําขอ้มลูหรอืเรื่องราวของผูอ้ื่นทัง้ในเรื่องเกีย่วกบัการ
ปฏบิตังิาน และเรื่องส่วนตวัไปเปิดเผย หรอืวพิากษ์วจิารณ์ในลกัษณะที่จะก่อใหเ้กดิความเสยีหาย ทัง้ต่อ
เพือ่นพนกังานและต่อบรษิทัฯ 

4.2.3 พนกังานพงึหลกีเลีย่งการใหแ้ละการรบัของขวญัของกํานลัอนัมมีลูคา่มาก หรอืเพื่อ
หวงัผลตอบแทน หรอืทําใหเ้กดิอคตทิัง้ต่อตวัพนักงาน ต่อเพื่อนพนักงานดว้ยกนั และผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบั
ผูบ้งัคบับญัชา 

 

4.3 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อบริษทัฯ 

4.3.1 พนกังานพงึร่วมใจกนัเสรมิสรา้ง ปกป้อง และรกัษาชื่อเสยีงของบรษิทัฯ แสดงออก
ดว้ยความชืน่ชม และภมูใิจ รวมทัง้เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัฯ ต่อสาธารณชน 

4.3.2 พนักงานพงึมคีวามศรทัธา มคีวามผูกพนั ซื่อสตัยส์ุจรติ อุตสาหะพากเพยีร และมี
ความจงรกัภกัดตี่อบรษิทัฯ รกัษาชือ่เสยีงของบรษิทัฯ 

4.3.3 พนักงานพงึใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ อยา่งประหยดั และเกดิประโยชน์สงูสุด ใหค้ง
สภาพด ีใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งเตม็ที ่ไมใ่หส้ญูเปลา่ เสยีหาย หรอืเสือ่มสลายก่อนเวลาอนัสมควร 

4.3.4 พนักงานไม่พงึใชอ้ํานาจหน้าทีข่องตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเองและต่อผูอ้ื่นทัง้
ทางตรงและทางออ้ม อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ 
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4.3.5 พนักงานพงึรายงานเรื่องที่เป็นผลกระทบต่อการดําเนินงาน  หรือชื่อเสยีงของ
บรษิทัฯ ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบโดยมชิกัชา้ 

4.3.6 พนักงานพงึรกัษาความลบัของบรษิทัฯ ไม่ควรเผยแพร่ขอ้มูล ข่าวสาร นวตักรรม
ทัง้ทางวตัถุและทางความคดิ อนัจะมผีลกระทบให้เกดิความเสยีหายแก่บรษิทัฯ และไม่นําขอ้มูลที่ไดจ้าก
หน้าที่การงานไปหาประโยชน์ส่วนตนหรอืเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทัง้สิ้น ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์
ขอ้มูลการเงนิ การปฏบิตังิานขอ้มลูธุรกจิ แผนงานในอนาคตของบรษิทัฯ และอื่น ๆ ตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน
ใหบ้รษิทัฯ และหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้  

4.3.7 พนกังานพงึดแูลรกัษาสทิธปิระโยชน์ต่างๆ ของบรษิทัฯ 

4.3.8 พนักงานรวมถึงผู้บริหารพงึมจีิตสํานึกในการประเมนิความเสี่ยง ในเรื่องความ
ปลอดภยั มัน่คง อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ทุกครัง้ก่อนเริม่งานใด ๆ โดยเฉพาะในพืน้ทีป่ฏบิตักิาร หาก
พบเหน็สภาพการทาํงาน หรอืสภาวะทีไ่มป่ลอดภยั ใหห้ยุดการปฏบิตังิานนัน้ทนัท ีและแกไ้ขสภาพอนัตราย
ดงักล่าวใหป้ลอดภยัก่อนทีจ่ะปฏบิตังิานต่อไป และรายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบทนัท ี

 

4.4 ข้อพึงหลีกเล่ียงในการประพฤติปฏิบติัท่ีขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัฯ 

4.4.1 พนกังานไมพ่งึใชต้าํแหน่งหน้าทีท่ ัง้โดยทางตรงและทางออ้มแสวงหาประโยชน์สว่น
ตน หรอืพรรคพวก หรอืทาํธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัฯ 

4.4.2 พนักงานไม่พึงประกอบการดําเนินการทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจที่
แขง่ขนักบับรษิทัฯ หรอืขดัผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 

4.4.3 พนักงานไม่พงึเขา้ไปมสี่วนเกี่ยวขอ้งในการตดัสนิใจเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั 
หากกจิกรรมทางธุรกจิของบรษิทันัน้มญีาตพิีน้่องของพนกังานเขา้มาเกีย่วขอ้ง 

4.4.4 พนักงานไม่พงึมสี่วนได้ส่วนเสยีใดๆกบัลูกค้า หรอืคู่คา้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะที่เป็น
เจา้ของกจิการ หุน้สว่น ผูถ้อืหุน้ กรรมการ เจา้หน้ี ลกูหน้ี หรอืทีป่รกึษา ซึง่ถา้มสีว่นไดส้ว่นเสยีตอ้งเปิดเผย
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบทนัท ี

4.4.5 พนกังานไมพ่งึเรยีกหรอืรบัผลประโยชน์ ทรพัยส์นิ หรอืผลตอบแทนใดๆ จากลกูคา้
และผูท้ีท่าํธุรกจิกบับรษิทัฯ นอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ เรยีกเกบ็ 

 

4.5 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อลกูค้า 

4.5.1 พนกังานพงึยดึมัน่ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี ใหบ้รกิารทีด่ตี่อลกูคา้อยา่ง
สมํ่าเสมอ มคีวามซื่อสตัย ์สจุรติ และชีแ้จงใหล้กูคา้ทราบถงึสทิธอินัพงึมพีงึได ้ 

4.5.2 พนักงานพงึใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ดว้ยความถูกตอ้ง รวดเรว็ เตม็ใจ จรงิใจ และสุภาพ 
รวมทัง้มหีน้าทีร่กัษาผลประโยชน์ของลกูคา้ 
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4.6 ข้อพึงปฏิบติัต่อคู่ค้า 

4.6.1 พนกังานพงึปฏบิตัติ่อคูค่า้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และดว้ยความเสมอภาค 

4.6.2 พนักงานไม่พงึนําความลบั หรอืขอ้มูลทางการคา้ของคู่คา้ไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น
และไมก่ลา่วรา้ยทบัถมคูค่า้ 

4.6.3 พนักงานไม่พงึเกีย่วขอ้งทางการเงนิ หรอืผลประโยชน์ใดๆ กบัคู่คา้ อาทเิช่น ร่วม
ทุนทาํการคา้ ใหย้มืหรอืกูย้มืเงนิ เป็นตน้ 

4.6.4 พนักงานไม่พงึเรยีกรอ้งเอาผลประโยชน์จากคู่คา้ เพื่อการตอบแทนการทํางานใน
หน้าทีข่องตน 

4.6.5 พนักงานไม่พงึใหห้รอืรบั การเลี้ยงรบัรอง สทิธปิระโยชน์ หรอืของอนัมรีาคาแพง 
หรอืการรบันัน้ทาํใหพ้นกังานตอ้งยอมปฏบิตัติามความประสงคข์องคู่คา้ในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้งต่อหลกัปฏบิตัโิดย
ปกตขิองบรษิทั 

 

4.7 ข้อพึงประพฤติปฏิบติัต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

4.7.1 รบัฟังคําแนะนําของผูบ้งัคบับญัชา และไม่ปฏบิตังิานขา้มผูบ้งัคบับญัชาเหนือตน 
เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือขึน้ไปเป็นผูส้ ัง่ รวมทัง้ควรมคีวามสภุาพต่อพนกังานทีม่ตีาํแหน่งเหนือตน 

4.7.2 ปฏบิตัติ่อผูใ้ต้บงัคบับญัชาดว้ยเมตตาธรรมและยุตธิรรม ดูแลเอาใจใส่และพฒันา
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพือ่ใหม้คีวามกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน ถ่ายทอดความรู ้และสนบัสนุนดา้นการอบรม เพื่อ
เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์อยูเ่สมอ 

4.7.3 รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงาน และ
พจิารณานําไปใชใ้นทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่องาน 

   

5. ข้อพึงปฏิบติัเก่ียวกบัสภาวะส่ิงแวดล้อม 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งรว่มกนัสง่เสรมิและสรา้งสรรคส์งัคม ทัง้ในสว่นของการพฒันา
คุณภาพชีวิต ประหยดัพลงังาน รกัษาสิง่แวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสงัคมโดยรวมกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตอ้งดแูลป้องกนัมใิหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ ก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อคุณภาพ
ชวีติของชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  

5.1 พงึปฏบิตัตินเป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการใช ้
สนับสนุน และเผยแพรก่ารใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ และผลติภณัฑท์ีใ่ชท้รพัยากรดงักล่าวในกจิกรรมต่าง ๆ 
ของบรษิทัฯ อย่างประหยดั รวมทัง้หลกีเลี่ยงการใชใ้นลกัษณะที่จะก่อให้เกดิอนัตรายหรอืมลภาวะต่อ
สิง่แวดลอ้มและชุมชน ตลอดจนสง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
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5.2 พงึระลกึเสมอว่าการปฏบิตัติามกฎหมายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งถอื
เป็นสิง่ทีส่าํคญั 

5.3 พึงใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  และพยายามหาสิ่งทดแทน
ทรพัยากรธรรมชาตทิีนํ่ามาใชโ้ดยคาํนึงถงึสภาวะแวดลอ้มทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต 

5.4 พงึพยายามหาวธินํีาของใชแ้ลว้จากสถานประกอบการมาปรบัปรุงใชอ้กี 

5.5 พึงอนุรกัษ์ปรบัปรุงรกัษาซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ให้อยู่ในสภาพที่
เรยีบรอ้ยงดงามและถกูสขุลกัษณะ 

5.6 พงึรกัษาและปรบัปรุงมาตรฐานความปลอดภยั เพื่อขจดัอนัตรายทีอ่าจเกดิต่อสถานทีแ่ละ
สภาวะแวดลอ้มใหเ้ป็นมาตรฐานสากล 

 

6. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 “วชิาชพีวศิวกรรม” เป็นวชิาชพีทีต่อ้งการบุคคล ผูก้อร์ปดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรม และมี
ความรูค้วามสามารถทางวศิวกรรมเป็นอยา่งด ีวศิวกรจะตอ้งปฏบิตัวิชิาชพีดว้ยความเทีย่งธรรม และมสีจัจะ
ความมุ่งหมายของจรรยาบรรณและขอ้กําหนดน้ี กเ็พื่อเป็นหลกัยดึในการปฏบิตัวิชิาชพี เพื่อความยุตธิรรม 
และความเหมาะสม 

 การประพฤตตินใหอ้ยูใ่นจรรยาบรรณและมจีรยิธรรมนัน้ เป็นรากฐานแหง่การเสรมิสรา้งศรทัธาและ
ความน่าเชื่อถอื ซึง่จําเป็นอยา่งยิง่ต่อการใหบ้รกิารทางวศิวกรรม การกระทําใดๆ ของพนกังานของบรษิทัฯ
ที่ผดิไปจาก บญัญตัิเรื่องจรรยาบรรณและขอ้กําหนดเกี่ยวกบัจรยิธรรมที่บริษทัฯ ได้กําหนดไว้น้ี ถือว่า
พนกังานบรษิทัผูน้ัน้ไดก้ระทาํความผดิต่อวชิาชพี และต่อบรษิทัฯ จงึจะตอ้งไดร้บัโทษทางวนิยั 

6.1  พนัธกรณีต่อวิชาชีพ 

6.1.1 วศิวกรของบรษิทัฯ พงึให้ความร่วมมอืในการส่งเสรมิวชิาชพีวศิวกรรม โดยการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารความรู ้ประสบการณ์กบัวศิวกรอื่น ตลอดจนนิสตินักศกึษา โครงการช่วยงานสมาคม
วศิวกรรมต่างๆ รวมทัง้สถาบนัการศกึษา และการพมิพเ์อกสารเผยแพรค่วามรูว้ชิาชพีวศิวกรรม 

6.1.2 วศิวกรของบรษิทัฯ ต้องไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลกัษณะที่เป็นการโอ้อวด พงึ
หลกีเลีย่งการกระทาํใดๆ ทีจ่ะนําความเสือ่มเสยีมาสูว่ชิาชพีวศิวกรรม 

6.1.3 วศิวกรของบรษิทัฯ ย่อมไม่ปฏบิตัวิชิาชพีเกนิขอบเขตความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง 

6.1.4 วศิวกรของบรษิทัฯ ตอ้งไม่รบังานแต่เพยีงในนาม และตอ้งปฏบิตัติามหลกัวชิาชพี
โดยเครง่ครดั 

6.1.5 วศิกรของบรษิทัฯ ตอ้งไมใ่ชว้ชิาชพี ความรูค้วามสามารถในทางทีผ่ดิกฎหมาย 
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6.1.6 วศิวกรของบรษิทัฯ ตอ้งปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพีของสมาคม
วชิาชพี และปฏบิตัติามกฎหมาย 

 

6.2  พนัธกรณีต่อสาธารณะ 

6.2.1 วศิวกรของบรษิทัฯ พงึใหก้ารสนับสนุนในการเผยแพร่ ความรูท้างดา้นวศิวกรรม 
และพงึพยายามขจดัการแพร่ข่าวสารที่ไม่ตรงต่อความเป็นจรงิ หรอืขยายความเกินความจริงหรือที่ไม่
ยตุธิรรม โดยเฉพาะเรื่องทีเ่กีย่วกบัวศิวกรรม 

6.2.2 วศิวกรของบรษิทัฯ พงึใหค้วามระมดัระวงัในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของชวีติ 
สุขภาพของคนงานและสาธารณะชน ซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบกระเทอืนจากงานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบของ
ตน 

 

 6.3  พนัธกรณีต่อผูว่้าจ้าง 

6.3.1 พนกังานของบรษิทัฯ ตอ้งซือ่ตรงต่อผูว้า่จา้งของตน 

6.3.2 พนกังานของบรษิทัฯ พงึแสดงฐานะของตนใหผู้ว้่าจา้งทราบก่อนทีจ่ะรบัดําเนินการ 
ในกรณีทีไ่ดร้บัแต่งตัง้ใหท้าํใดๆ ซึง่ตนเองอาจจะมผีลประโยชน์เกีย่วขอ้งอยูด่ว้ย 

6.3.3 ในกรณีที่วศิวกรของบรษิทัฯ เป็นผู้รบัผดิชอบในความพอเพยีงทางเทคนิคของงาน
วศิวกรรม หากผูม้อีํานาจ เหนือกว่ามคีวามเหน็เป็นอย่างอื่น วศิวกรต้องแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจนเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลง 

6.3.4 ในกรณีทีเ่หน็ว่า การว่าจา้งผูเ้ชี่ยวชาญมาดําเนินการจะเป็นประโยชน์ต่อผูว้่าจา้ง
ของตน พนักงานของบรษิทัฯ จะตอ้งแนะนําใหผู้ว้่าจา้ง จา้งผูเ้ชีย่วชาญดงักลา่วและตนตอ้งใหค้วามร่วมมอื
อยา่งเตม็ที ่

6.3.5 พนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูเกี่ยวกบัธุรกจิการคา้ หรอืกระบวนการ
ทางเทคนิคของผูว้า่จา้ง โดยมไิดร้บัอนุญาตจากผูว้่าจา้ง  

6.3.6 พนกังานของบรษิทัฯ ตอ้งไมร่บัคา่ตอบแทนเป็นเงนิหรอืสิง่อื่นใดจากผูว้่าจา้งหลาย
รายในการใหบ้รกิารงานชิน้เดยีวกนั นอกจากจะไดร้บัอนุญาตจากผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายแลว้ 

6.3.7 ในเรือ่งทีเ่กีย่วกบังานซึง่ตนรบัผดิชอบ พนกังานของบรษิทัฯ ตอ้งไมร่บัสิง่ตอบแทน
ใด ๆ เช่น คา่คอมมชิชัน่ หรอืค่าตอบแทนจากผูข้ายวสัดุหรอือุปกรณ์เป็นตน้ จากผูอ้ื่นเป็นอนัขาด นอกจาก
ผูว้่าจา้งของตนเทา่นัน้ 

6.3.8 พนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งไม่มสี่วนไดเ้สยีในฐานะเป็นผูร้บัเหมาหรอืร่วมทุนในการ
ประกวดราคางานซึง่ตนเป็นผูร้บัผดิชอบ หรอืมสีว่นเกีย่วขอ้งนอกจากจะไดร้บัอนุญาตจากผูว้า่จา้งเสยีก่อน 
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6.3.9 พนักงานของบรษิทัฯ ตอ้งแจง้ใหผู้ว้่าจา้งของตนทราบทนัทถีงึกจิการใดๆ ซึง่ตนมี
สว่นไดเ้สยี และอาจจะเป็นคูแ่ขง่ หรอืมผีลกระทบกระเทอืนต่อธุรกจิของผูว้า่จา้ง 

 

6.4  พนัธกรณีต่อผูร้่วมวิชาชีพ 

6.4.1 พนักงานของบรษิทัฯ ไม่ยดืถอืผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตนเอง และใหเ้กยีรตใิน
ผลงานของผูอ้ื่น 

6.4.2 พนักงานต้องไม่กระทําใดๆ  อันอาจนํามาซึ่ งความเสื่อมเสียต่อชื่อ เสียง 
ความกา้วหน้า หรอืการปฏบิตัวิชิาชพีของผูอ้ืน่ 

6.4.3 พนักงานของบริษัทฯ พึงละเว้นซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์งานของบริษัทอื่นต่อ
สาธารณะ เวน้แต่จะเป็นการปฏบิตัหิน้าที ่

6.4.4 พนักงานของบรษิทัฯ ต้องไม่แทรกแซงงานของพนักงานของบรษิทัอื่น เมื่อทราบ
ว่าบริษัทอื่นได้มขี้อตกลงทํางานนัน้อยู่แล้ว นอกจากผู้ว่าจ้าง ได้บอกเลิกการจ้างกบับริษัทนัน้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแลว้ 

6.4.5 พนักงานของบริษัทฯ  ต้องไม่แข่งขนักบับริษัทอื่นด้วยการตดัราคาค่าจ้างของ
บรษิทัฯ ใหต้ํ่ากวา่ราคาทีบ่รษิทัอื่นเสนอ โดยเฉพาะเมือ่ไดท้ราบอตัราคา่จา้งของผูน้ัน้แลว้ 

 

7. ข้อแนะเมื่อเกิดปัญหา 

 ขอ้พงึประพฤติปฏบิตัิทีกํ่าหนดขึน้น้ี ไม่อาจครอบคลุมในทุกๆ เรื่องได้ พนักงานอาจจะเผชญิกบั
กรณีต่างๆ  ที่ไม่คาดคิด เมื่อพนักงานไม่แน่ใจในความเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบตัิ พนักงานควร
ปรกึษาหารอืผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชัน้ 
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