คดีจรรยาบรรณ
สภาวิศวกรได้รับหนังสือจากบริษัท จิระอนันต์ จ�ำกัด เพื่อขอตรวจ
สอบการปฏิบตั งิ านของนายประเสริฐ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร สืบเนือ่ ง
จาก บริษัท จิระอนันต์ จ�ำกัด ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านหมุน
ให้ท�ำการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินและ
ระบบท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง ครบตามวาระ ๑๐ ปี ซึ่งมีนายประเสริฐเป็น
วิศวกรผู้ควบคุมงานทดสอบดังกล่าว โดยในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านหมุน ได้เข้าท�ำการทดสอบร่วมกับส�ำนักงาน
พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ได้รับแจ้งจากส�ำนักงานพลังงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด บ้านหมุน ไม่มีวิศวกร
เข้าร่วมการทดสอบ ส�ำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงไม่
สามารถรับเงือ่ นไขและผลการทดสอบดังกล่าวได้ ด้วยเหตุดงั กล่าว บริษทั
จิระอนันต์ จ�ำกัด จึงแจ้งเรื่องมายังสภาวิศวกรเพื่อด�ำเนินการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของผู้ถูกกล่าวหาต่อไป
ประเด็นที่ ๑ คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วข้อเท็จจริง
รั บ ฟั ง ได้ ว ่ า นายประเสริ ฐ ได้ ย อมรั บ ต่ อ คณะอนุ ก รรมการไต่ ส วน
ตามบันทึกถ้อยค�ำเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ว่า เนื่องจากมี
ความเข้าใจว่าเมือ่ ได้ออกรายงานการตรวจสอบถังเก็บน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงใต้
พื้นดินและระบบท่อน�้ำมันเชื้อเพลิงฯ ด้วยระบบ MassTech แล้ว
จะสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการต่ออายุกับส�ำนักงานพลังงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จึงเป็นเหตุให้นายประเสริฐมิได้เดินทาง
ไปร่วมตรวจสอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่ในภายหลังนายประเสริฐได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์
เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและ
ตรวจสอบถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดินและระบบท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง
ครบตามวาระ ๑๐ ปี ตามกฎกระทรวงสถานีบริการน�้ำมันเชื้อเพลิง
พ.ศ. ๒๕๔๒ ทราบว่า ในการทดสอบและตรวจสอบแต่ละครั้ง ผู้ทดสอบ
และตรวจสอบต้องจัดให้มีหัวหน้าวิศวกรทดสอบด�ำเนินการทดสอบ
และตรวจสอบ โดยอยูใ่ นการควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่ และเมือ่ วันที่
๑๔ มี น าคม ๒๕๕๙ นายประเสริ ฐ ได้ มี ก ารประสานงานกั บ บริ ษั ท
จิระอนันต์ จ�ำกัด เพือ่ ติดต่อส�ำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเข้าด�ำเนินการทดสอบใหม่อีกครั้ง โดยนายประเสริฐได้ท�ำการ
ตรวจสอบและทดสอบร่วมกับพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึง
ได้มกี ารจัดส่งรายงานตรวจสอบถังเก็บน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงใต้พนื้ ดินและระบบ
ท่อน�ำ้ มันเชื้อเพลิง ครบตามวาระ ๑๐ ปี ของบริษัท จิระอนันต์ จ�ำกัด
และได้ผา่ นการรับรองจากพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
โดยในการตรวจสอบและทดสอบในครั้งนี้ นายประเสริฐมิได้มีการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อนายประเสริฐ
รับเป็นผู้ควบคุมงานในการตรวจสอบและทดสอบถังเก็บน�้ำมันเชื้อเพลิง
ใต้พื้นดินและระบบท่อน�ำ้ มันเชื้อเพลิง ครบตามวาระ ๑๐ ปี ของบริษัท
จิระอนันต์ จ�ำกัด นายประเสริฐย่อมมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ทีจ่ ะต้องเข้าด�ำเนินการตรวจสอบและทดสอบร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่นายประเสริฐมิได้

โดย ส�ำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

เข้าร่วมตรวจสอบและทดสอบเป็นเหตุให้การตรวจสอบและทดสอบ
ในครั้งแรกมิได้รับการรับรองจากพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ
อันเป็นความผิดตามข้อ ๓ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นสมควร
ลงโทษในประเด็นนี้
ประเด็นที่สอง คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาแล้วเห็นว่า
การทีน่ ายประเสริฐได้มอบหมายบุคลากร ซึง่ เป็นเทคนิคเชีย่ นทีม่ คี วามรู้
ความสามารถที่ผ่านการอบรมในการทดสอบถังและท่อในระบบด้วยวิธี
MassTech และทีมงานพร้อมอุปกรณ์ไปด�ำเนินการตรวจสอบร่วมกับ
พลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การก�ำกับดูแลของนายประเสริฐ
อีกชั้นหนึ่ง เมื่อนายประเสริฐได้รับข้อมูลการตรวจสอบถังเก็บน�้ำมัน
ดังกล่าวแล้วจะน�ำข้อมูลการตรวจสอบและทดสอบมาประกอบการพิจารณา
จั ด ท� ำ รายงานการตรวจสอบ รวมถึ ง มี ก ารส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธี MassTech และประเสริฐ
ได้จัดส่งรายงานรับรองการตรวจสอบด้วยวิธี MassTech ให้กับบริษัท
จิระอนันต์ จ�ำกัด ต่อมานายประเสริฐมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การตรวจสอบและทดสอบดังกล่าว เข้าด�ำเนินการทดสอบใหม่อีกครั้ง
จนผ่านการรับรองจากพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ ว และนายประเสริ ฐ มิ ไ ด้ มี ก ารคิ ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม เติ ม แต่ อ ย่ า งใด
การกระท�ำดังกล่าวยังถือไม่ได้ว่า เป็นการละทิ้งงานที่ได้รับท�ำโดยไม่มี
เหตุอันสมควร และไม่ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมในงานที่ตนเองไม่ได้รับท�ำ ตรวจสอบ หรือควบคุม
ด้วยตนเอง ตามข้อ ๓ (๘) และ (๙) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓
จึงเห็นสมควรยกข้อกล่าวหาในประเด็นนี้
คณะกรรมการจรรยาบรรณจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษตักเตือน
นายประเสริฐ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร เพื่อให้มีความระมัดระวังในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมให้มากขึ้น รวมถึงการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี าร ในการทดสอบและตรวจสอบถังเก็บน�ำ้ มัน
เชือ้ เพลิงใต้พนื้ ดินและระบบท่อน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้
ในความผิดตามข้อ ๓ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน�ำมาซึ่ง
ความเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ยกข้อกล่าวหา
นายประเสริฐ ในความผิดตามข้อ ๓ (๘) และ (๙) ของข้อบังคับสภาวิศวกร
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
อันจะน�ำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิแ์ ห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ เป็น
กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอาศัยบทเฉพาะกาลตามความ
ในข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ ของข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อั น จะน� ำ มาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙
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