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คำศัพท์ “จรรยาบรรณ” มีความหมายตามพจนา
นุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่า “ประมวลความ
ประพฤติที่ประกอบอาชีพการงานอย่างหนึ่งกำหนด
ขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื ่อเสียงและ
รากฐานของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ก็ได้” ดังนั้น จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมจึงแปลความหมายได้ว่า“ประมวล
ความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ท่ีกำหนดข้ึนเพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียง
และฐานะของบรรดาสมาชิกที่ ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม”
 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขาอัน
ได้แก่ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สถาปนิกนักผังเมือง
มัณฑนากรและสถาปนิกนักตกแต่งภายใน สามารถ
ศึกษารายละเอียดเน้ือหาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้จาก
ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2545 ซึ่งสภาสถาปนิกประกาศ
บังคับใช้ภายใต้อำนาจตามพระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ.2543เนื้อหาโดยรวมของข้อบังคับนี้จะมุ่งเน้นให้
สถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมอื่นๆ
มีความตระหนัก มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และ
ระมัดระวังเรื่องคุณภาพของผลงานของตนว่าจะไม่ส่ง
ผลกระทบในเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมต่อสาธารณชน
และต่อชุมชนที่ตั้งโครงการหรืออาคารบ้านเรือน อีก
ทัง้ยงักำหนดให้ผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมตอ้งมี
ความซือ่สตัย์สจุรติในการประกอบวชิาชพีทัง้ตอ่ตนเอง
ต่อวิชาชีพต่อผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมอาชีพอีกด้วย

จรรยาบรรณวิชาแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงเป็น

กรอบปฏิบัติสำคัญเพื่อให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพยึดถือเพื่อ
ให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพและเป็นไปตามหลักแห่งทางคุณธรรมจริยธรรม
อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับ
บริการและสังคมสาธารณะเป็นสำคัญหากผู้ประกอบ
วิชาชีพไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคงเปรียบได้กับ
นักกีฬาที่ไม่เคารพกฎกติกาหรือปฏิบัติตามกรรมการ
ผู้ตัดสินขณะลงสนามแข่งขัน ย่อมเกิดการเอารัดเอา
เปรียบกันอยู่ตลอดเวลา จากเหตุเหล่านี้ อาจกล่าวได้
วา่ผู้ประกอบวชิาชพีหากขาดกรอบจรรยาบรรณวชิาชพี
ไว้ถือปฏิบัติแล้วสังคมวิชาชีพอาจเกิดการแข่งขันแย่งชิง
ผลประโยชน์เข้าตนเองกันทุกวิถีทางโดยไม่คำนึงถึงความ
ถูกต้องใดๆ ทั้งสิ้น ผลเสียย่อมส่งมาถึงการปฏิบัติงาน
และผลงานการออกแบบที่ขาดมาตรฐานซึ่งอาจสร้าง
ความเสียหายที่คาดเดาไม่ได้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
และสังคม จนในท่ีสุดแล้ววิชาชีพก็จะถึงจุดเส่ือมสลาย
เน่ืองจากบุคคลและวิชาชีพจะไม่ได้รับความเช่ือถือจาก
ผู้คนในสาธารณะอีกต่อไป

จรรยาบรรณจึงถือเป็นหลักการทำงานสำคัญท่ีผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขาต้องยึดถือไว้
ตลอดการปฏิบัติงานของตนเองเน่ืองจากเป็นข้อกำหนด
ที่มีผลการบังคับใช้ตามกฎหมายรวมทั้งมีบทลงโทษ
ในกรณีไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
ดังปรากฎตามข้อความในพระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ. 2543 ที่ระบุแนวทางการปฏิบัติและการกำกับ
ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมไว้ในมาตรา 50
ว่า“ผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้อง
ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหง่วชิาชพี”และมาตรา
51 ว่า “บุคคลท่ีได้รับความเสียหายหรือพบการประพฤติ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

เรือ่งนา่รูเ้กีย่วกบั

ความหมายและความสำคญัของ

จรรยาบรรณ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขา นอกจากจะต้องให้บริการ
แก่ลกูคา้ตามขอ้กำหนดในการปฏบิตัิวชิาชพีตา่งๆกรอบแหง่กฎหมายและขอ้
กำหนดในสังคมแล้ว ยังมีข้อกำหนดในการประพฤติเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติ
เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินอาชีพของแต่ละบุคคลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันในหมู่นักวิชาชีพและลูกค้า
ผู้ว่าจ้าง กรอบปฏิบัตินี้ถูกกำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขาให้ใช้เป็นแนวทางให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมี
สัมมาอาชีวะ และเป็นข้อห้ามมิให้ผู้ถือใบอนุญาตฯ ทั้งหลายกระทำการใดๆ
อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสาธารณะ และเกียรติศักดิ์วิชาชีพของตนเอง
อีกด้วย

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งเป็น
ข้อมูลสำคัญให้รับทราบกันในหมู่นักวิชาชีพในวงกว้างมากขึ้น วารสาร ACT
จะนำขอ้มลูความรู้ที่นา่สนใจเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีและการดำเนนิการ
พิจารณาคดีจรรยาบรรณจากคณะกรรมการจรรยาบรรรณ สภาสถาปนิกท่ีผ่าน
มานำเสนอเป็นประจำทุกฉบับต่อไป
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ผิดจรรยาบรรณของผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตัยกรรมใดๆมีสทิธิ์กลา่วหาผู้ถอืใบอนญุาตฯนัน้
ด้วยการทำเรื่องยื่นต่อสภาสถาปนิกได้”
 
ดังนั ้นผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพึง
สังวรณ์และระลึกไว้เสมอว่า เมื่อตนเองฝ่าฝืนหรือ
กระทำความผิดจรรยาบรรณตามเหตุที่ปรากฎในข้อ
บังคับฯ จรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาวินิจฉัยความผิด
ตามกฎหมายวิชาชีพ (พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.
2543) และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องโดยคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ สภาสถาปนิกซึ่งเป็นคณะกรรมการที่
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสอบสวน พิจารณาคดี
และมีอำนาจตัดสินลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำ
ความผิดตามลักษณะความผิดอย่างแน่นอน

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพพึงเข้าใจว่า การ
ถูกพิจารณาโทษตามคดีจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่มีการ
พจิารณาแยกจากบทลงโทษอืน่ๆตามกฎหมายควบคมุ
อาคารและกฎหมายปกครอง โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
นั้นๆ อาจได้รับบทลงโทษทางแพ่งหรืออาญาเพิ่มเติม

ไม่วา่จะเปน็การลงโทษปรบัหรอืจำคกุตามเหตุที่เกีย่ว
เนือ่งกบัการฝา่ฝนืขอ้กฎหมายอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งอกีก็เปน็
ได้ หรืออาจไม่ได้รับบทลงโทษอื่นใดอีกเลยนอกเหนือ
จากบทลงโทษคดีจรรยาบรรณก็เป็นได้อีกเช่นกัน หาก
การกระทำผิดจรรยาบรรณน้ันไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอ่ืน
ดังกล่าวแล้วข้างต้น

สรุปความได้ว่าจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
เปรียบเสมือน กฎ กติกาและมารยาท ให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับนัก
กีฬาประเภทต่างๆ ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามกติกาของ
กีฬาชนิดนั้นๆ ขณะทำการแข่งขันเพื่อความเสมอภาค
และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีกรรมการตัดสินอัน
ได้แก่ องค์กรแห่งวิชาชีพของตนเป็นผู้ทำหน้าท่ีควบคุม
ผู้เล่น (ผู้ประกอบวิชาชีพ) แต่ละคนให้ถือปฏิบัติตาม
กติกาหรือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดการ
เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของ
มวลชนส่วนรวมและเพื่อจรรโลงวิชาชีพให้ยั่งยืนสืบไป
ในที่สุด

คณะกรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิกในวาระปัจจุบัน(พ.ศ.2550-2553)
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปน้ี
1.หม่อมหลวงภุมรีรัตน์จงเจริญสุข ประธานคณะกรรมการ
2.นายกีขนิษฐานันท์    กรรมการ
3.นายเจตกำจรพรหมโยธี   กรรมการ
4.นายสุพจน์โกวิทวานิชย์   กรรมการ
5.นายสมบูรณ์เวสสุนทรเทพ   กรรมการ
6.นายพิศิษฐ์โรจนวานิช    กรรมการ
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพปฎลสุวัจนานนท์  กรรมการ
8.นาวาอากาศเอกหม่อมหลวงประกิตติเกษมสันต์ กรรมการ
ทั้งนี้มีพลตำรวจตรีไกรสรศรศรีเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจรรยาบรรณ

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ
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WebSiteประวัติคณะกรรมการจรรยาบรรณ:
สภาสถาปนิก
http://www.act.or.th/about11.html
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การศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศ
ไทยนับได้ว่าเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.
2473 หลังจากอาจารย์นารถ โพธิประสาท1 สำเร็จ
การศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล
ประเทศอังกฤษกลับมาเปิดการเรียนการสอนวิชา
เก่ียวกับสถาปัตยกรรมท่ีโรงเรียนเพาะช่างและต่อเน่ือง
ย้ายมาเป็นแผนกสถาปัตยกรรมในคณะวิศวกรรม
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนพัฒนากลายเป็น
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ณสถาบนัเดยีวกนัหลงัจาก
นั้นการควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงเกิด
ขึ้นในเวลาต่อมาไม่นานนักโดยกลุ่มสถาปนิกซึ่งส่วน
ใหญ่จบการศึกษาจากต่างประเทศได้ร่วมกันก่อตั้ง
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในปี พ.ศ. 2477 เพื่อดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติวิชาชีพของ
สถาปนิกมาอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างขึ้นตาม
จำนวนสถาปนิกที่เพิ่มขึ้น ต่อมาสมาคมฯ ได้ผลักดัน
ให้เกิดพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.
2508เพื่อควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมขึ้น
อย่างเป็นทางการจากภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทย
ซึ ่งถือเป็นครั้งแรกที่ในประเทศไทยมีข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม

หลังจากนั้นรัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราช
บัญญัติดังกล่าวเพื่อกำหนดเป็นมรรยาทแห่งวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อใช้
เป็นกรอบปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มาโดยตลอดเป็นเวลา 23 ปี จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2534
กระทรวงมหาดไทยได้ยกเลิกกฎกระทรวงนี้ แล้ว
ประกาศใหม่เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับข้างต้นเพื่อ
ใช้งานทดแทน โดยกำหนดเป็นมรรยาทแห่งวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ รวม
17 ข้อ โดยตัดเนื้อหาเดิม ที่ระบุว่า “ห้ามสถาปนิก
กระทำการรับเหมาก่อสร้าง”ออก เพื่อให้รองรับกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมวิชาชีพซึ่งนับเป็นการ
แก้ไขเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาขณะนั้น ผู ้
ประกอบวิชาชีพทั้งหลายได้ใช้มรรยาทแหง่วชิาชพีฯ
นี้เป็นกรอบการปฏิบัติวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ภาย
ใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) กระทรวง
มหาดไทย ต่อมาเมื่อก่อตั้งสภาสถาปนิกขึ้นตามพระ
ราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จะมีคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติวิชาชีพท้ัง 4 สาขา
ทำหน้าท่ีกำกับดูแลการแทนท่ีคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) แต่เดิมเพ่ือ
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้มีโอกาสกำกับ
ดูแลการทำงานของคนในวิชาชีพเดียวกันอย่างอิสระ
จากกฎหมายดังกล่าว ทำให้อำนาจหน้าที่ดูแลด้าน
จรรยาบรรณของสถาปนิกได้กลายเป็นภาระงานตาม
กฎหมายของสภาสถาปนิกโดยสิ้นเชิง ต่อมา สภา
สถาปนิกได้ปรับปรุงแก้ไขมรรยาทแห่งวิชาชีพฯ17ข้อ
ตามกฎกระทรวงข้างต้นและประกาศเป็นข้อบังคับ
สภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2545 จำนวน 25 ข้อ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน
พ.ศ.2546มาจนปัจจุบัน

คณะกรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิกเป็นผู้มีอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 57
ให้เป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกรณี
มีผู้ กล่าวหาผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมทุกสาขาวิชาชีพว่ากระทำความผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามท่ีปรากฎ
ในข้อบังคับ คณะกรรมการจรรยาบรรณชุดนี้จะได้
รับการพิจารณาแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมใหญ่
ของสภาสถาปนิก และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งได้
คราวละ3ปีแต่ไม่เกิน2วาระติดต่อกันประกอบด้วย
ประธาน 1 คน และกรรมการจรรยาบรรณตามจำนวน
ท่ีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกำหนดแต่ไม่น้อยกว่า
3คนคณะกรรมการดังกล่าวล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
วงการวิชาชีพสถาปัตยกรรม และต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามที่ปรากฎในมาตรา53ในพระราชบญัญตัิ
เดียวกันดังนี้คือ
1.เปน็ผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุมาแลว้
ไม่น้อยกว่า10ปี
2.ไม่เคยถูกลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณ


ความเปน็มาของ
จรรยาบรรณ

จรรยาบรรณ
วชิาชพีสถาปตัยกรรม
และคณะกรรมการ

1 (พ.ศ. 2444-2497) ผู้ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้วางรากฐานการศึกษาสถาปัตยกรรม
แผนใหม่และผู้ร่วมสถาปนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศ
ไทย
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จรรยาบรรณวิชาชีพกับการเปลี่ยนแปลง
วัฎจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงของสภาพการณ์ทางสังคม
และสถานการณ์ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมนับได้ว่าเกิด
ขึ้นตลอดเวลาตามการพัฒนาของคน สังคม วัฒนธรรม
ความเจริญทางเทคโนโลยี และผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ
ในระดับสังคมประเทศอีกมากมาย หลายสาเหตุเหล่านี้
ย่อมทำให้ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสมควรมีการทบทวน
แก้ไขให้เท่าทันกับบริบทแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ดังปรากฎในอดีตที่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ
ผิดจรรยาบรรณของสถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพได้
มีวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน
ตัวอย่างเช่น การยกเลิกข้อบังคับที่ห้ามสถาปนิกเป็นผู้รับ
เหมาก่อสร้างเป็นต้น

คณะกรรมการจรรยาบรรณในวาระปัจจุบัน (2550-2553)
จงึได้ดำเนนิการแกไ้ขขอ้บงัคบัสภาสถาปนกิวา่ดว้ยจรรยา
บรรณแหง่วชิาชพีสถาปตัยกรรมพ.ศ.2545ผา่นการทำงาน
ของคณะอนกุรรมการพจิารณาขอ้บงัคบัและระเบยีบที่เกีย่ว
กับการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยา
บรรณ ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วผนวก
กับเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

1.ขอ้บงัคบัเดมิบางขอ้มีปญัหาในการวนิจิฉยัเนือ่งจากไมม่ี
ความชัดเจนเพียงพออันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1.1 การอ้างอิงมาตรฐานที่ยังไม่มีหรือยังมิได้ประกาศใช้
หรอืมีการอา้งองิมาตรฐานที่ไม่สามารถตรวจวดัเชงิปรมิาณ
ได้อย่างชัดเจน เช่น “มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ” “ค่า
บริการวิชาชีพมาตรฐาน” “ความตั้งใจการปฏิบัติวิชาชีพ”
และ“การปฏิบัติวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ”เป็นต้น
1.2การรวมกรณีการกระทำผิดจรรยาบรรณ 2 กรณีไว้ใน
ขอ้เดยีวกนัโดยใช้“และ”เปน็ตวัเชือ่มดงันัน้หากผู้ประกอบ
วิชาชีพกระทำผิดเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาวินิจฉัยได้ว่า ไม่มีความผิดอันเนื่องจากการ
กระทำผิดเพียงกรณีเดียวนับว่าไม่ครบองค์ประกอบการ
กระทำความผิดได้

2.ข้อบังคับบางข้อไม่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปจัจบุนัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเดน็การหา้ม
โฆษณาประชาสมัพนัธ์ของผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
อยา่งสิน้เชงิในทกุกรณีซึง่เปน็ปญัหาสุม่เสีย่งตอ่การปฏบิตัิ
ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ การวินิจฉัยของคณะกรรมการ และ
เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรับ
บริการทางวิชาชีพต่อผู้ว่าจ้างสังคมและสาธารณะได้

3. ยกเลิกการแบ่งข้อบังคับออกเป็นหมวดและประเด็น
โดยปรับแก้ไขให้เป็นรายข้อเรียงตามกันมา ด้วยเหตุผล
ว่า การกระทำความผิดจรรยาบรรณในข้อใดข้อหนึ่งนั้น
หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบเชื่อมโยงกันทั้งต่อ
สาธารณะต่อวิชาชีพต่อผู้ว่าจ้างและต่อผู้ร่วมวิชาชีพทุก

ด้านทุกประเด็นทั้งในทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้วในที่สุด

นอกจากนี้แล้ว ในภาพรวมของแนวทางการพิจารณาคดี
การกระทำผดิจรรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ผ่านมา เป็นการพิจารณาวินิจฉัยโดยใช้ดุลพินิจและ
ประสบการณ์การปฏบิตัิวชิาชพีเฉพาะบคุคลตามคณุสมบตัิ
ที่ปรากฏในข้อกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเชื่อถือในวงการวิชาชีพกันทุก
ท่าน ดังนั้น เนื้อหาข้อบังคับเดิมบางส่วนที่มีเนื้อหาราย
ละเอียดชัดเจนมากจนเกินไป อาจเป็นอุปสรรคต่อทั้งการ
พิจารณาของคณะกรรมการเองที่ต้องตีความและวินิจฉัย
ชีข้าดได้เพยีงตามตวัหนงัสอืที่ปรากฎในขอ้บงัคบัอยา่งตรง
ตัว และตัวผู้ปฏิบัติวิชาชีพเองย่อมไม่สามารถกระทำการ
ใดๆ ได้เท่าใดนักเลย เนื่องจากมีข้อห้ามที่จำเพาะเจาะจง
อย่างมากมายจนดูแล้วเห็นว่าการกระทำใดๆ ก็ล้วนแล้ว
แต่เข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเสียทั้งหมด
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ถูกกล่าวหามิได้มีความตั้งใจ
หรือเจตนาจะกระทำความผิดแต่อย่างใด

ดังนั้น ในการปรับปรุงข้อบังคับใหม่ครั้งนี้ คณะกรรมการ
และอนุกรรมการจึงเห็นว่าในเนื้อหาข้อบังคับจะมีการ
ปรับแก้ให้กำหนดเป็นเพียงหลักการแห่งการกระทำความ
ผิดไว้ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจ
พิจารณาวินิจฉัยโดยคำนึงสาเหตุ เจตนา และผลแห่ง
การกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้มากยิ่งขึ้นและส่ง
ผลถึงโอกาสการถูกร้องเรียนและความสุ่มเสี่ยงในการ
กระทำความผิดของผู้ประกอบวิชาชีพจะมีแนวโน้มลดลงได้

ปัจจุบัน ร่างข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับใหม่นี้ อยู่ระหว่าง
การนำเสนอเพือ่พจิารณารว่มกนัในหมู่สมาชกิจากสมาคม
วิชาชีพทั้ง4สาขา(ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดร่าง
ขอ้บงัคบัฉบบัใหม่นี้ไดท้ี่www.act.or.th)เพือ่นำขอ้คดิเหน็
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนนำเข้า
ที่ประชุมใหญ่ สภาสถาปนิกพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ และหลังจากนี้คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงควรให้ความสนใจ
และใส่ใจศึกษารายละเอียดเนื้อหาร่างข้อบังคับฉบับใหม่
นี้ให้ถี่ถ้วน และนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ตนเองเพื่อการปรับปรุงต่อผู้รับผิดชอบหากกระทำได้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและวิชาชีพในภาพรวม รวมทั้งต้อง
ติดตามข้อมูลการประกาศบังคับใช้ข้อบังคับฉบับใหม่และ
ทำความเข้าใจเนื้อหารายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นข้อมูลปัจจุบัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสภา
สถาปนิกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งพึงระมัดระวังมิ
ให้ตนเองกระทำความผดิตามเนือ้หาขอ้บงัคบัใหม่หลงัการ
บังคับใช้โดยเคร่งครัดต่อไป
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