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จรรยาบรรณวิชาชีพ

เรือ่ งน่ารูเ้ กีย่ วกับ

จรรยาบรรณ

วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ความหมายและความสำคัญของ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขา นอกจากจะต้องให้บริการ
แก่ล กู ค้าต ามขอ้ ก ำหนดในการปฏิบตั วิ ชิ าชีพต า่ งๆก รอบแห่งก ฎหมายและขอ้ 
กำหนดในสังคมแล้ว ยังมีข้อกำหนดในการประพฤติเพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติ
เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินอาชีพของแต่ละบุคคลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ไม่เอารัดเอาเปรียบกันในหมู่นักวิชาชีพและลูกค้า
ผู้ว่าจ้าง กรอบปฏิบัตินี้ถูกกำหนดไว้เป็นจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขาให้ใช้เป็นแนวทางให้ประพฤติปฏิบัติอย่างมี
สัมมาอาชีวะ และเป็นข้อห้ามมิให้ผู้ถือใบอนุญาตฯ ทั้งหลายกระทำการใดๆ
อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อสาธารณะ และเกียรติศักดิ์วิชาชีพของตนเอง   
อีกด้วย
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่งเป็น
ข้อมูลสำคัญให้รับทราบกันในหมู่นักวิชาชีพในวงกว้างมากขึ้น วารสาร ACT
จะนำขอ้ มูลค วามรทู้ นี่ า่ ส นใจเกีย่ วกบั จ รรยาบรรณวชิ าชีพแ ละการดำเนินก าร
พิจารณาคดีจรรยาบรรณจากคณะกรรมการจรรยาบรรรณ สภาสถาปนิกทผ่ี า่ น
มานำเสนอเป็นประจำทุกฉบับต่อไป

คำศัพท์ “จรรยาบรรณ” มีความหมายตามพจนา กรอบปฏิบัติสำคัญเพื่อให้ผู้ปฏิบัติวิชาชีพยึดถือเพื่อ
นุ ก รมฉ บั บ ร าชบั ณ ฑิ ต ยสถานว่ า  “ ป ระมวลค วาม ให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและ
ประพฤติท ี่ป ระกอบอาชีพก ารงานอย่างหนึ่ง ก ำหนด วิชาชีพ และเป็นไปตามหลักแห่งทางคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
ขึ้นเพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าหรือประชาชนผู้รับ
รากฐานของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร บริการและสงั คมสาธารณะเป็นสำคัญหากผปู้ ระกอบ
หรื อ ไ ม่ ก็ ไ ด้ ”  ดั ง นั้ น  จ รรยาบ รรณแ ห่ ง วิ ช าชี พ วิชาชีพไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณคงเปรียบได้กับ
สถาปัตยกรรมจึงแปลความหมายได้ว่า“ประมวล นักกีฬาที่ไม่เคารพกฎกติกาหรือปฏิบัติตามกรรมการ
ความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ผู้ตัดสินขณะลงสนามแข่งขัน ย่อมเกิดการเอารัดเอา
ท่ีกำหนดข้นึ เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง เปรียบกันอยู่ตลอดเวลา จากเหตุเหล่านี้ อาจกล่าวได้
และฐ านะข องบ รรดาส มาชิ ก ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ ว่าผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพห ากขาดกรอบจรรยาบรรณวชิ าชีพ
สถาปัตยกรรม”
ไว้ถ อื ป ฏิบตั แิ ล้วส งั คมวชิ าชีพอ าจเกิดก ารแข่งขันแ ย่งช งิ 

ผลประโยชน์เข้าต นเองกนั ท กุ ว ถิ ที างโดยไม่ค ำนึงถ งึ ค วาม
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขาอัน ถูกต้องใดๆ ทั้งสิ้น ผลเสียย่อมส่งมาถึงก ารปฏิบัติงาน
ได้แก่ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สถาปนิกนักผังเมือง และผลงานการออกแบบที่ขาดมาตรฐาน ซึ่งอาจสร้าง
มัณฑนากรและสถาปนิกนักตกแต่งภายใน สามารถ ความเสียหายที่คาดเดาไม่ได้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
ศึกษารายละเอียดเนือ้ หาจรรยาบรรณแห่งวชิ าชีพได้จาก และสงั คม จนในทส่ี ดุ แล้ววชิ าชีพกจ็ ะถงึ จดุ เสือ่ มสลาย
ข้อบงั คับสภาสถาปนิกวา่ ดว้ ยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เนือ่ งจากบคุ คลและวชิ าชีพจะไม่ได้รบั ความเชือ่ ถอื จาก
สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2545 ซึ่งสภาสถาปนิกประกาศ ผู้คนในสาธารณะอีกต่อไป
บังคับใช้ภายใต้อำนาจตามพระราชบัญญัติสถาปนิก         
พ.ศ.2543เนื้อหาโดยรวมของข้อบังคับนี้จะมุ่งเน้นให้ จรรยาบรรณจงึ ถอื เป็นหลักการทำงานสำคัญทผ่ี ปู้ ระกอบ
สถาปนิกและผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมอื่นๆ วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกสาขาต้องยึดถือไว้
มีความตระหนัก มีจิตสำนึกในการปฏิบัตงิ าน และ ตลอดการปฏิบตั งิ านของตนเองเนือ่ งจากเป็นข อ้ ก ำหนด
ระมัดระวังเรื่องคุณภาพของผลงานของตนวา่ จ ะไม่ส ง่  ที่มีผลการบังคับใช้ตามกฎหมายรวมทั้งมีบทลงโทษ
ผลกระทบในเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมต่อสาธารณชน ในกรณีไม่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
และต่อชุมชนที่ตั้งโครงการหรืออาคารบ้านเรือน อีก ดังปรากฎตามข้อความในพระราชบัญญัติสถาปนิก
ทัง้ ย งั ก ำหนดให้ผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพส ถาปัตยกรรมตอ้ งมี พ.ศ. 2543 ที่ระบุแนวทางการปฏิบัติและการกำกับ
ความซอื่ สัตย์ส จุ ริตใ นการประกอบว ชิ าชีพท งั้ ต อ่ ต นเอง ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมไว้ในมาตรา 50
ต่อวิชาชีพต่อผู้ว่าจ้างและเพื่อนร่วมอาชีพอีกด้วย ว่า“ ผ ู ้ ป ระกอบว ิ ช าชี พ ส ถาปั ต ยกรรมค วบคุ ม ต ้ อ ง

ป ระพฤติต นตามจรรยาบรรณแห่งว ชิ าชีพ” แ ละมาตรา
จรรยาบรรณวิชาแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงเป็น 51 วา่  “บคุ คลทไ่ี ด้รบั ความเสียหายหรือพบการประพฤติ
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ผิดจรรยาบรรณของผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่ว า่ จ ะเป็นการลงโทษปรับห รือจ ำคกุ ต ามเหตุท เี่ กีย่ ว
สถาปัตยกรรมใดๆม สี ทิ ธิก์ ล่าวหาผถู้ อื ใ บอนุญาตฯน นั้  เนือ่ งกบั ก ารฝา่ ฝืนข อ้ ก ฎหมายอืน่ ๆท เี่ กีย่ วข้องอกี ก เ็ ป็น
ด้วยการทำเรื่องยื่นต่อสภาสถาปนิกได้”
ได้ หรืออาจไม่ได้รับบทลงโทษอื่นใดอีกเลยนอกเหนือ

จากบทลงโทษคดีจรรยาบรรณก็เป็นได้อกี เช่นกนั  หาก
ดังนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมพึง การกระทำผดิ จรรยาบรรณนน้ั ไม่ขดั แย้งกบั กฎหมายอน่ื 
สังวรณ์และระลึกไว้เสมอว่า เมื่อตนเองฝ่าฝืนหรือ ดังกล่าวแล้วข้างต้น
กระทำความผิดจรรยาบรรณตามเหตุที่ปรากฎในข้อ                                                                                        
บังคับฯ จรรยาบรรณ จะถูกพิจารณาวินิจฉัยความผิด สรุปความได้วา่ จรรยาบรรณแห่งวชิ าชีพสถาปัตยกรรม
ตามกฎหมายวชิ าชีพ (พระราชบญ
ั ญัติสถาปนิก พ.ศ.                                                                                      เปรียบเสมือน กฎ กติกาและมารยาท ให้ผู้ประกอบ
2543) และข้อบังคับท่ี เกี่ยวข้องโดยคณะกรรมการ           วิชาชีพถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับนัก
จรรยาบรรณ สภาสถาปนิกซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ กีฬาประเภทต่างๆ ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามกติกาของ
มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสอบสวน พิจารณาคดี กีฬาชนิดนั้นๆ ขณะทำการแข่งขันเพื่อความเสมอภาค
และมีอำนาจตัดสินลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำ และเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย โดยมีกรรมการตัดสินอัน
ความผิดตามลักษณะความผิดอย่างแน่นอน
ได้แก่ องค์กรแห่งวชิ าชีพของตนเป็นผทู้ ำหน้าทีค่ วบคุม

ผู้เล่น (ผู้ประกอบวิชาชีพ) แต่ละคนให้ถือปฏิบัติตาม
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบวิชาชีพพึงเข้าใจว่า การ กติกาหรือจรรยาบรรณโดยเคร่งครัดเพื่อมิให้เกิดการ
ถูกพิจารณาโทษตามคดีจรรยาบรรณเป็นสิ่งที่มีการ เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของ
พิจารณาแยกจากบทลงโทษอนื่ ๆต ามกฎหมายควบคุม มวลชนส่วนรวมและเพื่อจรรโลงวิชาชีพให้ยั่งยืนสืบไป
อาคารและกฎหมายปกครอง โดยผู้ประกอบวิชาชีพ ในที่สุด
นั้นๆ อาจได้รับบทลงโทษทางแพ่งหรืออาญาเพิ่มเติม

คณะกรรมการ
จรรยาบรรณ

คณะกรรมการจรรยาบรรณสภาสถาปนิกในวาระปจั จุบนั (พ.ศ.2550-2553)
ประกอบดว้ ยผทู้ รงคณ
ุ วุฒดิ งั ตอ่ ไปน้ี
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

WebSiteประวัติคณะกรรมการจรรยาบรรณ : 
สภาสถาปนิก
http://www.act.or.th/about11.html
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จรรยาบรรณวิชาชีพ

ความเป็นมาของ

จรรยาบรรณ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม

และคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ

การศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศ
ไทยนับได้ว่าเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปีพ.ศ.
2473 หลังจากอาจารย์นารถ โพธิประสาท1 สำเร็จ
การศกึ ษาวชิ าสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยลเิ วอร์พลู 
ประเทศอังกฤษกลับมาเปิดการเรียนการสอนวิชา
เกีย่ วกบั สถาปัตยกรรมทโ่ี รงเรียนเพาะชา่ งและตอ่ เนือ่ ง
ย้ายมาเป็นแผนกสถาปัตยกรรมในคณะวิศวกรรม
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจนพัฒนากลายเป็น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ณ
 ส ถาบันเดียวกันห ลังจ าก
นั้นการควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงเกิด
ขึ้นในเวลาต่อมาไม่นานนักโดยกลุ่มสถาปนิกซึ่งส่วน
ใหญ่จบการศึกษาจากต่างประเทศได้ร่วมกันก่อตั้ง
สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในปี พ.ศ. 2477 เพื่อดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาและกำกับดูแลการปฏิบัติวิชาชีพของ
สถาปนิกมาอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างขึ้นตาม
จำนวนสถาปนิกที่เพิ่มขึ้น ต่อมาสมาคมฯ ได้ผลักดัน
ให้เกิดพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.
2508เพื่อควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมขึ้น
อย่างเป็นทางการจากภาครัฐโดยกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ในประเทศไทยมีข้อกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกบั การปฏิบตั ิวชิ าชีพสถาปัตยกรรมอย่างเป็น
รูปธรรม

หลังจากนั้นรัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราช
บัญญัติดังกล่าวเพื่อกำหนดเป็นมรรยาทแห่งวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อใช้                                                   
เป็นกรอบปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มาโดยตลอดเป็นเวลา 23 ปี จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2534
กระทรวงม หาดไทยไ ด้ ย กเลิ ก ก ฎก ระทรวงนี้ แ ล้ ว
ประกาศใหม่เป็นกฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2534)
ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับข้างต้นเพื่อ
ใช้งานทดแทน โดยกำหนดเป็นมรรยาทแห่งวิชาชีพ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ รวม
17 ข้อ โดยตัดเนื้อหาเดิม ที่ระบุว่า “ห้ามสถาปนิก
กระทำการรับเหมาก่อสร้าง” ออก เพื่อให้รองรับกับ

ความเปลี่ยนแปลงของสังคมวิชาชีพซึ่งนับเป็นการ
แก้ไขเพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในช่ ว งเ วลาข ณะนั้ น  ผู้
ประกอบวิชาชีพท ั้งห ลายได้ใ ช้ม รรยาทแห่งว ชิ าชีพฯ
นี้เป็นกรอบการปฏิบัติวิชาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ภาย
ใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิ ช าชี พ ส ถาปั ต ยกรรม (ก ส. )  ก ระทรวง
มหาดไทย ต่อมาเมื่อก่อตั้งสภาสถาปนิกขึ้นตามพระ
ราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จะมีคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกเป็นตัวแทนผู้ปฏิบัติวิชาชีพท้งั  4 สาขา                                                         
ทำหน้าที่กำกับดูแลการแทนที่คณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) แต่เดิมเพือ่ 
ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้มีโอกาสกำกับ
ดูแลการทำงานของคนในวิชาชีพเดียวกันอย่างอิสระ
จากกฎหมายดังกล่าว ทำให้อำนาจหน้าที่ดูแลด้าน
จรรยาบรรณของสถาปนิกได้กลายเป็นภาระงานตาม
กฎหมายของสภาสถาปนิกโดยสิ้นเชิง ต่อมา สภา
สถาปนิกได้ปรับปรุงแก้ไขมรรยาทแห่งวิชาชีพฯ17ข้อ
ตามกฎกระทรวงข้างต้นและประกาศเป็นข้อบังคับ
สภาสถาปนิกวา่ ดว้ ยจรรยาบรรณวชิ าชีพสถาปัตยกรรม               
พ.ศ. 2545 จำนวน 25 ข้อ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน                             
พ.ศ.2546มาจนปัจจุบัน

ค ณะกรรมการจรรยาบรรณส ภาสถาปนิกเป็นผ มู้ อี ำนาจ
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 57
ให้เป็นเจ้าพนักงานทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยกรณี                                                                              
มี ผู้ ก ล่ า วห าผู้ ไ ด้ รั บ ใ บอ นุ ญ าตป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปั ต ยกรรมทุ ก ส าขาวิ ช าชี พ ว่ า ก ระทำค วามผิ ด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามท่ีปรากฎ                        
ในข้อบังคับ คณะกรรมการจรรยาบรรณชุดนี้จะได้
รับการพิจารณาแ ต่ ง ตั้ ง ต ามม ติ ข องที่ ป ระชุ ม ใ หญ่
ของสภาสถาปนิก และมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งได้
คราวละ3ปีแต่ไม่เกิน2วาระติดต่อกันประกอบด้วย
ประธาน 1 คน และกรรมการจรรยาบรรณตามจำนวน
ที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกำหนดแต่ไม่น้อยกว่า
3คนคณะกรรมการดังกล่าวล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
วงการวิชาชีพส ถาปั ต ยกรรม แ ละต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
เพิ่มเติมต ามที่ป รากฎใ นมาตรา5 3ใ นพระราชบญ
ั ญัติ
เดียวกันดังนี้คือ
1 . เป็นผ ปู้ ระกอบวชิ าชีพส ถาปัตยกรรมควบคุมม าแล้ว    
ไม่น้อยกว่า10ปี
2.ไม่เคยถูกลงโทษประพฤติผิดจรรยาบรรณ

1 (พ.ศ. 2444-2497) ผู้ ก่ อ ตั้ ง คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผูว้ างรากฐานการศึกษาสถาปัตยกรรม
แผนใหม่ และผู้ร่วมสถาปนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศ
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

คณะกรรมการจรรยาบรรณในวาระปจั จุบนั  (2550-2553)                                                                                          
จึงไ ด้ด ำเนินก ารแก้ไขขอ้ บ งั คับส ภาสถาปนิกว า่ ด ว้ ยจรรยา
บรรณแห่งว ชิ าชีพส ถาปัตยกรรมพ .ศ .2 545ผ า่ นการทำงาน
ของคณะอนุกรรมการพจิ ารณาขอ้ บ งั คับแ ละระเบียบทเี่ กีย่ ว
กับการพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยา
บรรณ ด้วยเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วผนวก
กับเหตุผลหลักดังต่อไปนี้

1 . ข้อบ งั คับเดิมบ างขอ้ ม ปี ญ
ั หาในการวนิ จิ ฉัยเนือ่ งจากไม่มี
ความชัดเจนเพียงพออันเนื่องมาจากเหตุผลดังต่อไปนี้

1.1 การอ้างอิงมาตรฐานที่ยังไม่มีหรือยังมิได้ประกาศใช้
หรือม กี ารอา้ งอิงม าตรฐานทไี่ ม่ส ามารถตรวจวดั เชิงป ริมาณ
ได้อย่างชัดเจน เช่น “มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ” “ค่า
บริการวิชาชีพมาตรฐาน” “ความตั้งใจการปฏิบัติวิชาชีพ”
และ“ การปฏิบัติวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ”เป็นต้น
1.2 การรวมกรณีการกระทำผิดจรรยาบรรณ 2 กรณีไว้ใน
ข้อเดียวกันโ ดยใช้“ แ ละ”เป็นต วั เชือ่ มด งั น นั้ ห ากผปู้ ระกอบ
วิชาชีพกระทำผิดเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาวินิจฉัยได้ว่า ไม่มีความผิดอันเนื่องจากการ
กระทำผิดเพียงกรณีเดียวนับว่าไม่ครบองค์ประกอบการ   
กระทำความผิดได้

2 .ข้ อ บั ง คั บ บ างข้ อ ไ ม่ เ หมาะส มแ ละส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ใ นปจั จุบนั โ ดยเฉพาะอย่างยงิ่ ป ระเด็นก ารหา้ ม
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข องผปู้ ระกอบวชิ าชีพส ถาปัตยกรรม
อย่างสนิ้ เชิงใ นทกุ ก รณีซ งึ่ เป็นป ญ
ั หาสมุ่ เสีย่ งตอ่ ก ารปฏิบตั ิ
ของผู้ปฏิบัติวิชาชีพ การวินิจฉัยของคณะกรรมการ และ
เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการรับ
บริการทางวิชาชีพต่อผวู้ ่าจ้างสังคมและสาธารณะได้

3. ยกเลิกการแบ่งข้อบังคับออกเป็นหมวดและประเด็น
โดยปรับแก้ไขให้เป็นรายข้อเรียงตามกันมา ด้วยเหตุผล
ว่า การกระทำความผิดจรรยาบรรณในข้อใดข้อหนึ่งนั้น
หรือกรณีใดกรณีหนึ่ง ย่อมมีผลกระทบเชื่อมโยงกันทั้งต่อ
สาธารณะต่อวิชาชีพต่อผู้ว่าจ้างและต่อผู้ร่วมวิชาชีพทุก

ด้านทุกประเด็นทั้งในทางตรงและทางอ้อมอยู่แล้วในที่สุด
นอกจากนี้แล้ว ในภาพรวมของแนวทางการพิจารณาคดี
การกระทำผดิ จ รรยาบรรณของคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ที่ผ่านมา เป็นการพิจารณาวินิจฉัยโดยใช้ดุลพินิจและ
ประสบการณ์ก ารปฏิบตั วิ ชิ าชีพเฉพาะบคุ คลตามคณ
ุ สมบัติ
ที่ปรากฏในข้อกฎหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการจรรยาบรรณ
ในอดีตที่ผ่านมาจนปัจจุบันที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วแต่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับความเชื่อถือในวงการวิชาชีพกันทุก
ท่าน ดังนั้น เนื้อหาข้อบังคับเดิมบางส่วนที่มีเนื้อหาราย
ละเอียดชัดเจนมากจนเกินไป อาจเป็นอุปสรรคต่อทั้งการ
พิจารณาของคณะกรรมการเองที่ต้องตีความและวินิจฉัย
ชีข้ าดได้เพียงตามตวั ห นังสือท ปี่ รากฎใ นขอ้ บ งั คับอ ย่างตรง
ตัว และตัวผู้ปฏิบัติวิชาชีพเองย่อมไม่สามารถกระทำการ
ใดๆ ได้เท่าใดนักเลย เนื่องจากมีข้อห้ามที่จำเพาะเจาะจง
อย่างมากมายจนดูแล้วเห็นว่าการกระทำใดๆ ก็ล้วนแล้ว
แต่เข้าข่ายหรือสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดเสียทั้งหมด
ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วผู้ถูกกล่าวหามิได้มีความตั้งใจ
หรือเจตนาจะกระทำความผิดแต่อย่างใด
ดังนั้น ในการปรับปรุงข้อบังคับใหม่ครั้งนี้ คณะกรรมการ
และอนุกรรมการจึงเห็นว่าในเนื้อหาข้อบังคับจะมีการ
ปรับแก้ให้กำหนดเป็นเพียงหลักการแห่งการกระทำความ
ผิดไว้ ซึ่งจะทำให้คณะกรรมการได้มีโอกาสใช้ดุลพินิจ
พิจารณาวินิจฉัยโดยคำนึงสาเหตุ เจตนา และผลแห่ง
การกระทำความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้มากยิ่งขึ้นและส่ง
ผลถึงโอกาสการถูกร้องเรียนและความสุ่มเสี่ยงในการ                         
กระทำความผดิ ของผปู้ ระกอบวชิ าชีพจะมแี นวโน้มลดลงได้

ปัจจุบัน ร่างข้อบังคับจรรยาบรรณฉบับใหม่นี้ อยู่ระหว่าง
การนำเสนอเพือ่ พ จิ ารณารว่ มกนั ใ นหมูส่ มาชิกจ ากสมาคม
วิชาชีพทั้ง4สาขา(ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดร่าง
ข้อบ งั คับฉ บับใ หม่น ไี้ ด้ที่ w ww.a ct.o r.th)เพือ่ น ำขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนนำเข้า
ที่ประชุมใหญ่ สภาสถาปนิกพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในระยะเวลาอันใกล้นี้ และหลังจากนี้คณะอนุกรรมการที่
เกี่ยวข้องจะได้พิจารณาปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงควรให้ความสนใจ
และใส่ใจศึกษารายละเอียดเนื้อหาร่างข้อบังคับฉบับใหม่
นี้ให้ถี่ถ้วน และนำเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ตนเองเพื่อการปรับปรุงต่อผู้รับผิดชอบหากกระทำได้ เพื่อ
ประโยชน์ของตนเองและวิชาชีพในภาพรวม รวมทั้งต้อง
ติดตามข้อมูลการประกาศบังคับใช้ข้อบังคับฉบับใหม่และ
ทำความเข้าใจเนื้อหารายละเอียดที่มีการปรับเปลี่ยนให้
เป็นข้อมูลปัจจุบัน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของสภา
สถาปนิกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งพึงระมัดระวังมิ
ให้ต นเองกระทำความผดิ ต ามเนือ้ หาขอ้ บ งั คับใ หม่ห ลังก าร
บังคับใช้โดยเคร่งครัดต่อไป

