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ข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม
พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (6) (ซ) แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ. 2543 สภาสถาปนิกโดยมติทป่ี ระชุม
ใหญ่ สามัญ สภาสถาปนิก ประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ แห่งสภา
สถาปนิกออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1

ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปตั ยกรรม พ.ศ. 2558”

ข้อ 2

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ข้อ 3

ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“ผู้ป ระกอบวิช าชีพ ” หมายความว่า บุ ค คลธรรมดาหรือนิ ติบุ ค คลผู้ป ระกอบวิชาชีพ สถาป ตั ยกรรมควบคุม ตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
ข้อ 5 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ผูใ้ ดฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถอื ว่าผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ผูน้ นั ้ ประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
หมวด 1
จรรยาบรรณต่อสาธารณะ
ข้อ 6 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องปฏิบตั ติ นให้เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกและบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมายอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
หมวด 2
จรรยาบรรณต่อวิ ชาชีพ
ข้อ 7

ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต

ข้อ 8 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องปฏิบตั งิ านให้ถูกต้องตามหลักปฏิบตั หิ รือวิชาการตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรมควบคุม
ข้อ 9

ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่กระทําการใดๆ ซึง่ เป็ นการเสือ่ มเสียเกียรติศกั ดิ ์แห่งวิชาชีพ

ข้อ 10 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้ความไม่ชอบธรรมเพื่อให้ตนเองหรือผูอ้ ่นื ได้รบั หรือไม่ได้รบั งานสถาปตั ยกรรม
ควบคุม
ข้อ 11 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่เรียก รับ ยอมจะรับ ให้ หรือจะให้ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อย่างใดสําหรับตนเอง
หรือผูอ้ ่นื โดยมิชอบ จากผูซ้ ง่ึ เกีย่ วข้องในงานสถาปตั ยกรรมควบคุมทีท่ าํ อยู่
ข้อ 12 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่แสดงด้วยวิธใี ดๆ ว่าเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพในงานสถาปตั ยกรรมควบคุมทีต่ นไม่ได้
ทํา ร่วมทํา ตรวจสอบ หรือควบคุม
ข้อ 13 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วานหรือยินยอมให้ผอู้ ่นื โฆษณาด้วยประการใดๆ ซึง่ การประกอบ
วิชาชีพสถาปตั ยกรรมของตนเอง เว้นแต่การประชาสัมพันธ์การประกอบวิชาชีพของตนทีไ่ ม่เกินความจริง หรือไม่เปรียบเทียบ
กับงานสถาปตั ยกรรมของผูป้ ระกอบวิชาชีพรายอื่น
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 14 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผอู้ ่นื เอาตนหรือชื่อของตนโฆษณาสินค้าหรือ
บริการทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมทัง้ ปวง
หมวด 3
จรรยาบรรณต่อผูว้ ่าจ้าง
ข้อ 15 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ละทิง้ งานสถาปตั ยกรรมควบคุมทีไ่ ด้รบั ทําโดยไม่มเี หตุอนั สมควร
ข้อ 16 ผู้ป ระกอบวิช าชีพต้องไม่เปิ ดเผยความลับของงานสถาป ตั ยกรรมที่ตนได้ทํา เว้นแต่ได้รบั อนุ ญ าตจาก
เจ้าของงานนัน้ แล้ว
ข้อ 17 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ทํางานโดยใช้รปู แบบสถาปตั ยกรรมควบคุมอย่างเดียวกับทีเ่ คยทําให้แก่ผวู้ ่าจ้าง
รายใหม่ เว้นแต่จะเป็ นการตกลงหรือยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกับผู้ว่าจ้างรายเดิม และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่นัน้ ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือเป็ นชิน้ งานทีเ่ ป็ นลิขสิทธิ ์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยตรงอยูก่ ่อนแล้ว
ข้อ 18 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ทํางานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการเปรียบเทียบ ประกวด ประมูล
หรือแข่งขัน เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจากผู้ว่าจ้างรายเดิม และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่นัน้ ทราบ
ล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรือเป็ นชิน้ งานทีเ่ ป็ นลิขสิทธิ ์ของผูป้ ระกอบวิชาชีพโดยตรงอยูก่ ่อนแล้ว
หมวด 4
จรรยาบรรณต่อผูร้ ่วมวิ ชาชีพ
ข้อ 19 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่แอบอ้างความคิดหรือผลงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมรายอื่นว่าเป็ น
ของตน
ข้อ 20 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่แสวงหางานด้วยการแข่งขันราคากับผูป้ ระกอบวิชาชีพรายอื่น
ข้อ 21 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่เข้าแย่งรับทํางานชิ้นเดียวกันและในขอบเขตงานเดียวกันจากผูเ้ สนองานหรือผู้
ว่าจ้างรายเดียวกันทีไ่ ด้วา่ จ้างผูป้ ระกอบวิชาชีพรายอื่นอยูแ่ ล้ว เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผูป้ ระกอบ
วิชาชีพรายอื่นนัน้ แล้ว หรือผูว้ า่ จ้างมีหลักฐานทีเ่ ชื่อถือได้วา่ ได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างกับผูป้ ระกอบวิชาชีพรายอื่นนัน้ แล้ว
ข้อ 22 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่ตรวจสอบงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพรายอื่น เว้นแต่เป็ นการตรวจสอบตามหน้าที่
หรือขอบเขตของงานทีร่ บั ทํา
ข้อ 23 ผู้ป ระกอบวิชาชีพ ต้องไม่ลอก หรือใช้ แบบ รูป แผนผัง ผัง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงานของผู้ป ระกอบ
วิชาชีพรายอื่นโดยไม่ได้รบั อนุ ญาต เว้นแต่เป็ นการนํางานเดิมมาใช้เพื่อการซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง ต่อเติมหรือเคลื่อนย้าย
หรือเป็ นการเผยแพร่ผลงานเพือ่ การศึกษาภายใต้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ ์
ข้อ 24 ผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องไม่กระทําการใดๆ ให้เป็ นทีเ่ สือ่ มเสียแก่ผปู้ ระกอบวิชาชีพรายอื่น
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558
รองศาสตราจารย์ยพุ ยง เหมะศิลปิน
นายกสภาสถาปนิก
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 28ง วันที ่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

กฎหมายอาคาร

