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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยผู้เขียนได้รับความกรุณา และ
ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร .ภูมิ โชคเหมาะ อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ารับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งคอยช่วยเหลือให้
ค าแนะน าต่างๆ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนส าเร็จเรียบร้อยด้วยความเอาใจใส่
เป็นอย่างดีตลอดมา ผู้เขียนจึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ไว้ ณ ที่แห่งนี้ 
 ผู้เขียนกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่กรุณาให้เกียรติรับเป็น
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งให้ค าแนะน าต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งดร. สงขลา วิชัยขัทคะ และรองศาสตราจารย์ไพฑูรย์ คงสมบูรณ์ ที่กรุณา
ให้เกียรติเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ให้ค าปรึกษาตลอดจนข้อเสนอแนะอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งที่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ และขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน
ตลอดจนเจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา ที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือข้าพเจ้าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ฉบับ
นีจ้นส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และคุณยายของข้าพเจ้าที่คอยสนับสนุนและเป็นก าลังใจ
อันส าคัญในการศึกษาและการด ารงชีวิตของข้าพเจ้าตลอดมา   
   วิทยานิพนธ์นี้ไม่อาจจะส าเร็จลงได้ หากผู้เขียนไม่ได้รับก าลังใจสนับสนุนบรรดาญาติ
สนิทและมิตรสหายของข้าพเจ้า  ซึ่งคอยให้ก าลังใจสนับสนุน และช่วยเหลือในการจัดท า
วิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ จนส าเร็จสมความมุ่งหมาย   
 อนึ่ง หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดความรู้และข้อคิดที่มีประโยชน์อันควร
แก่การศึกษาหรือปฏิบัติงาน ผู้เขียนขอมอบความดีคร้ังนี้ด้วยความระลึกถึงคุณบิดา มารดา ครูบา
อาจารย์และผู้มีพระคุณของผู้เขียนทุกท่าน 
 สุดท้ายนี้หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใดๆ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่เพยีงผู้เดียว 
 
  

  อภิรดี เกษาพร 
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บทคัดย่อ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความส าคัญของปัญหาเกี่ยวกับการ
ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ความเป็นมา ความหมายและ
ลักษณะทั่วไปของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนมาตรการทางกฎหมาย
ในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จากการศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่า ได้มีการน า
มาตรการในการประกันภัยมาใช้เป็นหลักประกันความเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมที่ผิดพลาดบกพร่อง โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ถึงความรับผิดตามกฎหมายของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดที่เกิดขึ้น ตลอดจน
อุปสรรคข้อขัดข้องของกฎหมายและวิธีการด าเนินการกับความรับผิดเช่นว่านั้น รวมถึงการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยและต่างประเทศ ศึกษาและค้นหามาตรการทางกฎหมายที่
เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงภัยจากการให้บริการทางวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมโดยเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมและผู้ซึ่งต้องเสียหายจากการใช้บริการ โดยให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมไทยในปัจจุบัน การศึกษาค้นคว้ากระท าโดยวิธีการวิจัยเชิงเอกสารจากบทบัญญัติ
กฎหมายต่างๆ ค าพิพากษาของศาล ต ารา เอกสารและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งของประเทศไทย
ประเทศอังกฤษและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อีกทั้งได้วิจัยภาคสนามด้วยการสัมภาษณ์
เจาะลึกผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรืออาจจะได้รับผลกระทบหากมีการบังคับให้จัดท าประกันภัยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมด้วย เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นข้อสรุปและเสนอแนะ 

แม้ว่าจะมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งโดยองค์กรวิชาชีพ 
คือ สภาสถาปนิกและการที่รัฐตรากฎหมายออกมาใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติสถาปนิก 
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พ.ศ.2543 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ
ก็ตาม การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเช่นว่านี้ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ หากการประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาจต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายก าหนดหรือโทษทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งโทษที่ว่านั้นมักจะมีลักษณะเป็นการลงโทษ การจ ากัดสิทธิหรือประโยชน์
ในการประกอบวิชาชีพ แต่การชดใช้ค่าเสียหายนั้นยังคงไม่มีมาตรการใดที่สามารถเยียวยาผู้เสียหาย
ได้อย่างรวดเร็วทันท่วงที และให้ได้รับชดใช้ค่าเสียหายเท่าที่เสียหายจริงหรือให้ใกล้เคียงกับความ
เสียหายที่แท้จริงมากที่สุด 

 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่าได้มีการน าระบบประกันภัยภาคบังคับมาใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่ผู้ประกอบวิชาชีพอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บุคคลอ่ืน โดยเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและให้บริการ
ทางวิชาชีพกับบุคคลทั่วไปแล้ว ต้องมีการจัดท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
(Professional Indemnity Insurance) ที่เพียงพอและเหมาะสมทุกคน ข้อก าหนดเช่นว่านี้มีอยู่ใน
กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้เสนอแนะให้มีการน ามาตรการในการ
ประกันภัยความรับผิดในระบบบังคับ มาใช้เป็นหลักประกันความเสียหายกับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม โดยเห็นควรให้ตราข้อก าหนดเช่นว่านี้ไว้ในกฎหมายที่ควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม อันได้แก่ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ.2543 เมื่อการประกันภัยเป็น
มาตรการที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งต้องอยู่ในฐานะเสี่ยงต่อภัยอันไม่แน่นอนที่มี
ลักษณะอย่างเดียวกัน ร่วมกัน และเป็นมาตรการที่มีลักษณะโอนความรับผิดชอบหรือโอนความ
เสี่ยงภัยและความสูญเสียไปให้ผู้อ่ืน (The Risk and the Loss may be Transferred) หรือช่วยบรรเทา
ภาระความรับผิดชอบในความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไปยังบุคคลอ่ืนเฉลี่ยมากน้อยตามแต่จะได้
ตกลงกัน ดังนั้น การประกันภัยจึงเป็นมาตรการที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 
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ABSTRACT 
 

This thesis has an objective to study about importance of problems regarding 
indemnity insurance of professional architects. Background, definitions, and general 
characteristics of indemnity insurance applied to architects as well as legal measures concerning 
indemnity insurance of professional architects are covered in this thesis. From studying legal 
measures of England and Federal Republic of Germany, it was found that these countries have 
applied insurance measures as a guarantee for any damages that may happen due to mistakes or 
defects in services of professional architects. This research studied and analyzed legitimate 
responsibilities of professional architects and measures to be taken as a mean of indemnity for 
their mistakes. In addition, the study examined obstacles or problems of regulations and legal 
measures in handling such indemnity, and made a comparison on legal measures regarding 
indemnity insurance of professional architects in Thailand and in some foreign countries. The 
main focus was put on determining some appropriate legal measures that can be used as a 
guideline for solving problems of risks involving professional architecture services in order to 
enhance efficiency in protecting professional architects and suffered persons from such services 
in the context of Thai society and its current economy. The study was conducted by reviewing 
and analyzing researches involving laws and regulations of the courts concerning professional 
compulsory indemnity insurance, as well as relevant books, documents, and articles from 
Thailand, England, and Federal Republic of Germany. In addition, the research contained a field 
study, which was accomplished by conducting some in-depth interviews with relevant persons or 
those who may be affected if indemnity insurance is enforced to professional architects. The 
interview results were collected and analyzed to make conclusions and recommendations. 
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There are some control measures for professional architecture, which may be 
developed and applied by a professional organization such as the Architect Council of Thailand. 
In addition, there are legal regulations that have been enforced, such as the Architect Act B.E. 
2543, the Civil and Commercial Code, the Criminal Code, and many other laws. Control 
measures for operations of professional architects all have objectives to control professional 
architectural activities to gain high efficiency and comply with professional standards. If the 
occupational work is performed with low efficiency or does not comply with such standards, the 
professional architects in charge must be punished according to what specified in the law or in the 
code of ethics of architecture profession. Such punishments may be in a form of penalty, 
constraints of rights, or limited benefits in performing professional jobs. However, in terms of 
indemnity, there are still no measures to apply it for relieving the suffered persons in a timely 
manner. In addition, there are still no measures specifying that the reimbursement should be equal 
to the damage cost, or at least be close to the damage cost as much as possible.   
From studying legal measures of England and Federal Republic of Germany, it was found that 
they have applied compulsory insurance measures, and have enforced them with professional 
architects to become a guarantee of any damage that professional architects may cause to others. 
In those countries, when an architect has registered to become a professional architect and has 
started giving services to the public, that architect must acquire a sufficient and appropriate 
Professional Indemnity Insurance. Such requirements appear clearly in the law for controlling 
professional work in those countries. Therefore, the researcher would like to suggest adopting the 
measures regarding compulsory indemnity insurance to be a guarantee for any damages occurring 
in professional architecture work. It is highly recommended that such rule or requirement should 
be specified in the laws for controlling professional architects, such as the Architect Act 
B.E.2543. This requirement should be specified when indemnity insurance is recognized as a 
measure that combines a group of people who are at risk of uncertainty involving the same thing 
together, and as a measure that the risk and the loss may be transferred to others. Indemnity 
insurance can be a measure to relieve burden of responsibility for some expected damages, and to 
share such responsibilities to other involved persons more or less based on the agreement. 
Therefore, insurance is perceived as an appropriate measure that can be used for solving any 
problems that may occur in architecture work. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้น นับว่ามีความส าคัญต่อประเทศไทยทั้งทางตรง
และทางอ้อม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจและการลงทุน และยังเป็นส่วนต้นน้ าของ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจต่อเนื่อง โดยจะเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจการผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และท าให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น นอกจากนี้ การก่อสร้างที่มีการ
ออกแบบโดยเน้นด้านประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและความสวยงาม เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้
เกิดการยกระดับสวัสดิภาพทางสังคม อันจะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสม 

ปัจจุบันการประกอบอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพนับว่าเป็นผู้ซึ่งความเชี่ยวชาญ ความ
ช านาญและมีความสามารถเฉพาะศาสตร์ที่ตนเองได้ศึกษาและน ามาประกอบวิชาชีพนั้น ในการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพจะมีสภาวิชาชีพเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแลให้การปฏิบัติวิชาชีพ
เป็นไปตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ มีความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน เช่น วิชาชีพทนายความอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาทนายความ วิชาชีพ
บัญชีอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพบัญชี หรือวิชาชีพวิศวกรอยู่ในการควบคุมของสภา
วิศวกร และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาสถาปนิก เป็นต้น 
แต่แม้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในงานนั้นๆก็ตาม ความเสียหาย
และความผิดพลาดที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพก็ยังมีให้พบเห็นอยู่บ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
เสียหายที่เกิดกับคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ใช้บริการวิชาชีพโดยตรง หรืออาจเกิดกับประชาชนทั่วไปก็ได้ 
ยกตัวอย่างเช่น กรณีของแพทย์ซึ่งวินิจฉัยโรคผิดพลาดท าให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ไม่ถูกต้อง
ทันท่วงทีและอาจส่งผลให้คนไข้ต้องเสียชีวิต หรือกรณีวิศวกรค านวณโครงสร้างการรับน้ าหนัก
ของอาคารผิดพลาดหรือต่อเติมอาคารสิ่งปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตทั้งขาดความรู้ทางวิชาการ
ส่งผลให้ตึกถล่ม เช่น กรณีโรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นผู้ใช้วิชาชีพในการศึกษาโครงการ
ออกแบบ บริหารและอ านวยการก่อสร้าง ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษา โดยเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่พบ
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การท างานที่ผิดพลาดบกพร่องได้เช่นกัน กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับออกแบบ
อาคารหรือที่พักอาศัย แบบทางสถาปัตยกรรมดังกล่าว เมื่อน ามาก่อสร้างจริงแล้วอาจเกิดปัญหาใน
การใช้งานว่าไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้างหรือใช้งานไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ จึงต้องมีการ
แก้ไขแบบและแก้ไขงานก่อสร้างหลายคร้ังส่งผลให้ผู้ว่าจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจ านวนมาก
โดยไม่จ าเป็น ซึ่งหากในการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนั้น เป็นการออกแบบผิดพลาดในส่วนของ
โครงสร้างอาคารแล้วเกิดความเสียหายขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้
เข้าใช้บริการในอาคารดังกล่าวได้ ดังเช่นกรณีโรงแรม รอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมาถล่ม ซึ่ง
ศาลได้มีค าพิพากษาฎีกาที่ 1242/2540 ให้สถาปนิกผู้ออกแบบ ค านวณ ควบคุม วางโครงการการ
ก่อสร้าง ให้ค าปรึกษา ดัดแปลง ร้ือถอนอาคารดังกล่าว ต้องรับผิดฐานเป็นผู้มีวิชาชีพในการ
ออกแบบไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อันพึงกระท าเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนถึงแก่ความตายตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 227 ประกอบด้วยมาตรา 238 วรรคแรกด้วย หรือกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมรับเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ตามใบอนุญาตก่อสร้างที่ทางเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ออกให้หรือรับเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างต่อผู้ว่าจ้างแล้วไม่ควบคุมงานให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันการก่อสร้างอาคารมีวิวัฒนาการในรูปแบบเร่ือยมา ขนาดใหญ่ขึ้น
สวยงามขึ้น ดังนั้น ความผิดพลาดจากการท างานแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นก็ย่อมที่จะท าให้เกิดความเสียหาย
ได้มากเช่นกันซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนี้ เช่น ผู้รับเหมา วิศวกร
สถาปนิก ฯลฯ ก็จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองผู้เสียหายให้ได้รับการชดใช้เยียวยาเพื่อ
ความเสียหายอันเกิดจากการกระท าโดยประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมไว้เป็นการเฉพาะ มีเพียงกฎหมายทั่วๆไป คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย
ละเมิด อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติไว้เพียงกว้างๆ ซึ่งในการพิสูจน์ความรับผิดโจทก์ หรือผู้เสียหายมี
ภาระการพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกระท าการหรืองดเว้น
กระท าการอันใดที่จะถือได้ว่าผิดถึงขนาดที่ประมาทเลินเล่อซึ่งยากแก่การพิสูจน์ เนื่องจาก
ข้อเท็จจริงบางอย่างเป็นเร่ืองที่อยู่ในความรู้เห็นหรือเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ในส่วนของการก าหนดค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในการเยียวยาความ
เสียหายเพื่อบรรเทาผลร้ายอันเกิดจากการกระท าหรือความประมาทเลินเล่อจากการปฏิบัติวิชาชีพก็
ยังมีปัญหาเช่นกัน เนื่องจากความเสียหายที่เกิดต่อชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์สินของผู้เสียหายนั้นยาก
ที่จะน ามาตีเป็นราคาเงินได้อย่างเหมาะสม 
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นอกจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย อันได้แก่ประมวลกฎหมายอาญาและ
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จะเห็นว่ากฎหมายทั้ง 3 ฉบับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประกอบวิชาชีพมีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด หากการประกอบวิชาชีพไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานแล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจถูกจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพ เช่น ถูกพักใช้ใบอนุญาต
ตามเวลาที่ก าหนด หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ต้องรับโทษทางอาญา หรือต้องชดใช้ค่าเสียหาย
เนื่องจากผิดสัญญาหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการท าละเมิดก็ได้ แต่การบังคับใช้
กฎหมายดังกล่าวไม่สามารถช่วยให้ผู้ใช้บริการทางวิชาชีพได้รับชดใช้ค่าเสียหายอย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที ทั้งยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่ช่วยจัดการกับความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องให้รับผิด
จากการให้บริการวิชาชีพที่ผิดพลาด เมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายมาช่วยแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยที่การประกันภัยเป็นการรวมกลุ่มของบุคคลที่ต้องอยู่ในฐานะเสี่ยงภัย
อันไม่แน่นอนที่มีลักษณะเดียวกัน ร่วมกัน และเป็นมาตรการที่มีลักษณะโอนความรับผิดชอบหรือ
ความเสี่ยงภัยและความสูญเสียไปให้ผู้ อ่ืน (The Risk and Loss may be Transferred) หรือช่วย
บรรเทาภาระความรับผิดชอบในความสูญเสียที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไปยังบุคคลอ่ืนเฉลี่ยมากน้อย
ตามแต่จะได้ตกลงกัน นอกจากนี้การประกันภัยยังช่วยสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม ท าให้สังคมมี
หลักประกันความปลอดภัย และช่วยให้ผู้รับบริการวิชาชีพมีความมั่นใจว่าเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น
แล้ว ผู้ได้รับความเสียหายจะได้รับการชดใช้ได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที จึงเห็นได้ว่ามาตรการ
เร่ืองการประกันภัยภาคบังคับสามารถน ามาใช้จัดการกับปัญหาที่กล่าวมาได้ 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.  เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา แนวความคิด ความหมาย ประเภทของการประกันภัยความ
รับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

2.  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ปรากฎในกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

3.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ปรากฎในกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

4.  เพื่อเสนอแนะมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อน ามาใช้เป็แนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเสี่ยงภัยจากการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
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1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจ าวันอย่างมาก เมื่อเกิดความผิดพลาดจากการประกอบอาชีพ ต้องเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดีจากการให้บริการวิชาชีพที่ผิดพลาดนั้น  แม้จะมีมาตรการทางกฎหมายที่สามารถน ามา
บังคับใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอยู่หลายฉบับก็ตาม แต่การลงโทษทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพ การลงโทษทางอาญา หรือการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งตาม
กฎหมายในปัจจุบัน ยังไม่สามารถชดใช้เยียวยาให้กับผู้ที่ต้องเสียหายจากการรับบริการวิชาชีพได้
รวดเร็วเท่าที่ควร ดังนั้น การน ากฎหมายประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มาใช้เป็นวิธีการที่จะให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าระบบกฎหมายที่
เป็นอยู่ 
 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาถึงลักษณะทั่วไป องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และการมีมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่สามารถเยียวยาความเสียหายแก่บุคคลผ้ได้รับความเสียหาย
อย่างรวดเร็วทันท่วงที ทั้งยังช่วยจัดการกับความเสี่ยงของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 
 
1.5  วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

วิทยานิพนธ์นี้ เป็นการศึกษาค้นคว้าโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary 
Research) โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ เช่น บทบัญญัติของกฎหมาย
วิทยานิพนธ์ หนังสือ ต ารา บทความ วารสาร ตลอดจนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Data) ในเว็บไซต์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม องค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและกฎหมายว่าด้วยการประกันภัยความรับของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและวิชาชีพอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
อีกทั้งได้วิจัยภาคสนาม (Field Research) ด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (In depth Interview) ผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้บริหารบริษัทประกันวินาศภัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเกี่ยวข้อง
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กับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นข้อสรุปและ
เสนอแนะต่อไป   

 
1.6  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บ 

1.  ท าให้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา แนวความคิด ความหมาย ประเภทของการประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

2.  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ปรากฎในกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

3.  ท าให้ทราบถึงการวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมาย เกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ปรากฎในกฎหมายต่างประเทศเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย 

4.  ท าให้สามารถน ามาตรการทางกฎหมายที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 
1.7  นิยำมศัพท ์

วิชำชีพสถำปัตยกรรม หมายความว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์
สร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม หมายความว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ.2543” 

ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม หมายความว่า “บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก”  
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บทที ่2 

ประวัติ ความเป็นมา แนวความคิด ความหมาย ประเภทของการประกันภัย
ความรับผิด ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

 
การประกันภัยความรับผิด หมายถึง สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่า

สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความเสียหายอันเกิดแก่บุคคลภายนอก ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากการประท าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมายที่
จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การประกันภัยความรับผิดจึงเป็นสัญญาประกันภัยเพื่อใช้ต่า
สินไหมทดแทนตามความเป็นจริง (Indemnity Contract) ให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย
จากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด
ต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย 

บุคคลผู้ได้รับความเสียหายมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยโดยตรง
แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านั้นไม่อาจคิดเกินไปกว่าจ านวนเงินอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องชดใช้
ตามสัญญานั้น 

ผู้รับประกันภัยแม้จะได้ส่งเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัยแล้วยังไม่หลุด
พ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนั้น เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าค่าสินไหมทดแทน
นั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้กับบุคคลผู้ได้รับความเสียหายแล้ว1 

จากหลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า การประกันภัยความรับผิดเป็นการ
ประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งซึ่งมีบัญญัติอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 869 ถึง
มาตรา 882 ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปและถือว่าเป็นการเป็นการประกันภัยค้ าจุนซึ่งมีบทบัญญัติ
เฉพาะอยู่ในมาตรา 887 ถึงมาตรา 888 อาจกล่าวได้ว่า การประกันวินาศภัย คือ สัญญาซึ่งผู้
รับประกันวินาศภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนใหแก่ผู้ เอาประกันภัย เมื่อเกิดภัยตามที่รับ
ประกันภัยไว้และก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นซึ่งความเสียหายนั้นอาจประมาณเป็นราคาเงินได้ โดยผู้
เอาประกันภัยตกลงจะส่งเงินจ านวนหนึ่งซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกัน (Premium) ให้แก่ผู้รับประกันภัย
เป็นการตอบแทน แต่วัตถุประสงค์ของการประกันภัยความรับผิดไม่ใช่เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่
เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งสามารถตีราคาเป็นเงินได้ของผู้เอาประกันภัย 
                                                                        

1  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, มาตรา 887. 
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แต่มุ่งให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายในความเสียหายที่เกิดแก่ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน 
สิทธิหรือประโยชน์ของบุคคลภายนอกซึ่งได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยอัน
เป็นความรับผิดตามกฎหมายแพ่งที่ผู้ เอาประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่
บุคคลภายนอกนั้น 

การประกันภัยความรับผิดมีประวัติความเป็นมาไม่ยาวนานนัก หากเทียบกับการ
ประกันภัยประเภทอ่ืน แต่ในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของสังคมเมืองมากขึ้น 
การประกันภัยความรับผิดมีปรากฏขึ้นภายหลังจากที่มีการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง
สืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นส่งผลให้มี
ผู้ได้รับความเสียหายและบาดเจ็บมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความต้องการให้มีการ
ประกันภัยความรับผิดมากขึ้นและจากแนวคิดพื้นฐานที่ว่าความเสี่ยงภัยในความรับผิดตามกฎหมาย
เป็นความเสี่ยงภัยที่อาจโอนไปยังผู้รับประกันภัยได้และถือเป็นวินาศภัย (Non-life) เพราะความรับ
ผิดตามกฎหมายมีผลกระทบต่อความสูญเสียทางการเงิน (Financial Loss) และสามารถประมาณ
ราคาเป็นเงินได้ ส าหรับการประกันภัยความรับผิดในต่างประเทศและในประเทศไทยมีประวัติความ
เป็นมาและการเร่ิมต้นที่แตกต่างกัน 

 
2.1  ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยความรับผิดของของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในต่างประเทศ 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Liability Insurance) 
จัดเป็นประเภทหนึ่งของการประกันภัยความรับผิด อันหมายถึง สัญญาประกันภัย ซึ่งผู้ประกันภัย
ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้ เอาประกันภัย เพื่อความเสียหายอันเกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยมีความ
รับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การประกันภัยความรับผิดจึงเป็น
สัญญาประกันภัยเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเป็นจริง  (Indemnity Contract) ให้แก่
บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายจากการกระท าของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นความรับผิดตาม
กฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย 

เมื่อราวสามพันปีก่อนคริสต์ศักราช พ่อค้าชาวจีนได้คิดใช้หลักของการประกันภัยขึ้น 
โดยพ่อค้าเหล่านั้นได้ประกันต่อความเสียหายของสินค้าราคาแพงที่ขนส่งทางเรือตามล าน้ าแยงซีเกียง 
ภัยที่ประกันคือภัยจากหินใต้น้ าและกระแสน้ าเชี่ยวในแม่น้ า สินค้าดังกล่าวบางคร้ังก็เป็นทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่พ่อค้ามีอยู่ เมื่อมีความกลัวต่อความหายนะ พ่อค้าจึงได้ประกันภัยไว้โดยกระจายโอกาสที่
จะเกิดหายนะออกไป 
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นอกจากนี้ยังมีบันทึกอีกทางหนึ่งว่า ชาวบาบิโลนซึ่งอาศัยอยู่ริมแม่น้ ายูเฟรติสเมื่อ
ประมาณ ห้าพันปีล่วงมาแล้ว ได้ผลิตสินค้าออกขายและให้ลูกจ้างหรือข้าทาสไปเร่ขายสินค้าตาม
เมืองต่างๆ เมื่อการค้าขายเจริญขึ้นจึงเปลี่ยนมาใช้พ่อค้าเร่ พวกพ่อค้าเร่นี้ต้องมอบทรัพย์สิน ภรรยา
และบุตรที่อยู่ทางบ้านให้พ่อค้าเป็นประกัน โดยมีข้อสัญญากันว่าก าไรที่ได้รับนั้นพ่อค้าเร่ต้องแบ่ ง
ให้พ่อค้าเจ้าของสินค้าคร่ึงหนึ่ง  หากพ่อค้าเร่หนีไปหรือถูกโจรปล้นเอาสินค้าไปหมดบรรดา
ทรัพย์สินจะถูกพ่อค้าริบ และภรรยาและบุตรจะตกเป็นทาสไปด้วย ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวท าให้พ่อค้าเร่
เกิดความไม่พอใจและแข็งข้อขึ้น ในที่สุดจึงตกลงเงื่อนไขใหม่ว่า ถ้าความสูญเสียมิใช่ความผิดของ
พ่อค้าเร่หรือพ่อค้าเร่มิได้เพิกเฉยต่อการป้องกันรักษาสินค้าอย่างเต็มที่แล้วให้ถือว่าพ่อค้าเร่ไม่มี
ความผิด พ่อค้าเจ้าของสินค้าจะริบทรัพย์สิน ภรรยาและบุตรไม่ได้ ข้อตกลงนี้ได้ใช้มาอย่าง
แพร่หลายในการค้าสมัยนั้น นับได้ว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นการเร่ิมต้นของการประกันภัยในสมัย
โบราณ 

ต่อมาชาวกรีกได้รับเอาความคิดของชาวบาบิโลนมาใช้กับการเดินเรือของตนในราว
สามพันปีมาแล้ว คือยอมให้เอาเรือหรือสินค้าของตนเป็นประกันเงินกู้ที่ต้องกู้ยืมจากนายทุนมาใน
การจัดซื้อสินค้า โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเรือหรือสินค้าล านั้นไม่กลับท่า เจ้าหนี้จะมาเรียกร้องหนี้สินคืน
จากเจ้าของเรือไม่ได้ นับได้ว่าการประกันภัยทางทะเลได้เร่ิมในระยะนี้ ซึ่งได้ถึงกับมีการจัดตั้งเป็น
สถาบันการประกันภัยทางทะเลในกรุงเอเธนส์สมัยนั้น 

ทางด้านประกันชีวิตนี้ ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่ามีการเร่ิมกันตั้งแต่เมื่อใด ทราบกันเพียง
ว่าชาวกรีกและชาวโรมันในสมัยโบราณใช้วิธีบริจาคเงินช่วยในการท าศพด้วยการเก็บเงินจากคนที่
ไปโบสถ์ในวันอาทิตย์คนละเล็กคนละน้อยเป็นรายเดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการท าศพผู้ตาย 
และต่อมาได้จัดต้ังสมาคมรับประกันในหมู่พวกทหารขึ้น สมาชิกที่ตายจะได้เงินส าหรับท าศพ และ
จะได้รับเงินบ านาญเมื่อถึงวัยชรา เป็นต้น พฤติการณ์เหล่านี้ถือได้ว่าเป็นการเร่ิมต้นของการประกัน
ชีวิตขึ้นแล้วในสมัยโบราณ 

เหตุการณ์ต่างๆ ที่ถือว่าเป็นการเร่ิมต้นของการประกันภัยในสมัยโบราณดังกล่าว คง
เป็นวิธีการง่ายๆ ปราศจากแบบแผนหรือระเบียบที่แน่นอน จนกระทั่งได้มีกา รจัดตั้งธุรกิจ
ประกันภัยในรูปของบริษัทการค้าขึ้นเมื่อราว พ.ศ.1853 ที่เมือง Flanders ในอิตาลี และในช่วง
ศตวรรษนั้นการค้าขายทางทะเลมีความส าคัญที่สุด ได้มีสัญญาประกันภัยฉบับแรกได้ถูกบันทึกไว้
ปรากฏอยู่ สัญญาประกันภัยทางทะเลเกี่ยวกับสินค้าของเรือซานตาคาลา ที่เมืองเจนัว ในปี พ.ศ.
1890 และในปี พ.ศ.2117 พระนางเอลิซาเบธแห่งประเทศอังกฤษได้ตรากฎหมายจัดตั้งหอ
ประกันภัยขึ้นส าหรับขายกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล ท าให้ธุรกิจประกันภัยของอังกฤษได้
เจริญก้าวหน้าวิวัฒนาการเร่ือยมา เร่ิมตั้งแต่ด าเนินงานในรูปส านักงานจนเป็นสมาคม สัญญา
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ประกันภัยของอังกฤษฉบับแรกที่บันทึกไว้คือ “The Broke Sea Insurance Policy” ซึ่งเก็บรักษาไว้
ตั้งแต่ พ.ศ.21902 

ในส่วนประวัติของการประกันภัยความรับผิด มีประวัติความเป็นมาไม่ยาวนานนักเมื่อ
เทียบกับการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ เนื่องจากประกันภัยความรับผิดได้พัฒนาการเกิดขึ้นภายหลัง
จากประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ในสมัยยุคเร่ิมแรกของการประกันภัยที่ยังไม่มีการประกันภัยความรับ
ผิด อาจมีสาเหตุมาจากระบบเศรษฐกิจยังไม่ซับซ้อน ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
ยังมีไม่มากนัก ในอดีตเป็นการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันโดยการขนส่งทางทะเล  ความ
ต้องการโอนการเสี่ยงภัยจึงเกิดเฉพาะภัยธรรมชาติและโจรผู้ร้าย ท าให้ความรับผิดของผู้เอา
ประกันภัยที่มีต่อบุคคลอ่ืนตามกฎหมายยังมีไม่มากนัก สังคมในยุคนั้นจึงยังไม่ต้องการความ
คุ้มครองความเสี่ยงภัยประเภทนี้ (Need of  Liability Insurance) ประกอบกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่
มีน้อย ไม่มีบทบัญญัติที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้อย่างแพร่หลายเช่นในปัจจุบัน ในส่วนของ
ประชาชนเองก็ยังไม่ รู้จักและไม่มีจิตส านึก (Claim Consciousness) เพียงพอในการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย3 

เมื่อต้นศตวรรษที่ 18 อันเป็นระยะเวลาเดียวกับที่พระราชบัญญัติประกันภัยทางทะเล
ฉบับแรกของอังกฤษประกาศใช้ในปี ค.ศ. 1745 ได้มีผู้คิดระบบการประกันภัยต่อขึ้นใช้ในประเทศ
อังกฤษเป็นแห่งแรก เนื่องมาจากการรับประกันวินาศภัยเป็นการกระจายการเสี่ยงภัยจากผู้เอา
ประกันภัยคนหน่ึงไปยังผู้เอาประกันภัยหลายๆคน ซึ่งเสี่ยงภัยประเภทเดียวกันในวัตถุที่เอาประกัน
ที่มีสภาพคล้ายคลึงกันตามกฎของการเฉลี่ย (Law of Average) แต่การกระจายการเสี่ยงภัยดังกล่าวก็
ให้ความคุ้มครองไม่เพียงพอในกรณีที่วินาศภัยที่เกิดขึ้นนั้นวัตถุที่เอาประกันภัยมีราคาสูงมากเกิน
ความสามารถของผู้รับประกันภัยจะกระจายความเสี่ยงภัยในระหว่างผู้เอาประกันภัยได้ เช่น การรับ
ประกันภัยเรือบรรทุกสินค้าที่มีราคาหลายร้อยล้านบาท ซึ่งความรับผิดของผู้รับประกันภัยในการ
จ่ายค่าสินไหมทดแทนหากวินาศภัยตามสัญญาประกันภัยเกิดขึ้นมีจ านวนมหาศาลเกินก าลัง
ความสามารถที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายได้ ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นการกระจายความเสี่ยงภัยตาม
สัญญาที่มีจ านวนความรับผิดมากๆ ไปยังผู้รับประกันภัยด้วยกันซึ่งเรียกว่าการประกันภัยต่อ 
(Reinsurance)  หมายถึงผู้ รับประกันภัยคนแรก (Ceding Company)  ซึ่งได้ รับการประกันภัย
ทรัพย์สินที่มีราคาสูงมากไว้จากผู้เอาประกันภัย ได้ท าสัญญาประกันภัยความ รับผิดของตนตาม
สัญญาประกันภัยฉบับแรกไว้กับผู้รับประกันภัยคนต่อไป ซึ่งอาจจะเป็นคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้ 
                                                                        

2  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  (2551).  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยประกันภัย.  หน้า 6-7. 
3  พิพัฒน์  เทพย์ปฏิพัทน์.  (2537).  กำรประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อสำธำรณะชน เอกสำรกำร

สอนชุดวิชำประกันวินำศภัย 2 หน่วยที่ 9-25.  หน้า 6. 
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เห็นได้ว่าการประกันภัยต่อมีลักษณะคล้ายๆ กับการประกันภัยความรับผิด โดยผู้รับประกันภัยคน
แรก (Ceding Company) เป็นคู่สัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัยต่อเช่นเดียวกับการประกันภัย
ธรรมดาทั่วๆไป กล่าวคือ ผู้รับประกันภัยคนแรก เป็นผู้เอาประกันภัย และผู้รับประกันภัยต่อเป็น
ผู้รับประกันภัย โดยมีวัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter) เป็นความรับผิด (Liability) ที่ผู้รับ
ประกันภัยคนแรกจะต้องมีต่อผู้เอาประกันภัยเฉพาะส่วนที่ได้ รับประกันภัยต่อเหล่านั้น ผู้ เอา
ประกันภัยต่อไม่ได้ตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัย
อันเกิดขึ้นผู้รับประกันภัยรายแรก ปัจจุบันการประกันภัยต่อเป็นการประกันภัยระหว่างประเทศที่
ส าคัญซึ่งท าให้ผู้รับประกันภัยของประเทศหนึ่งกระท าธุรกิ จประกันภัยข้ามประเทศไปยังอีก
ประเทศหนึ่งด้วยรูปแบบและวิธีการที่เป็นหลักสากลของการประกันภัย อันเป็นการถ่ายเทข้อมูล
และเทคนิคการประกันภัยจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งตามมาตรฐานที่ก าหนด และเป็น
การติดต่อร่วมมือระหว่างผู้รับประกันภัยในประเทศต่างๆ ให้มีความสัมพันธ์ประสานประโยชน์ใน
ธุรกิจประกันภัยที่ตนมีความรับผิดร่วมกันอย่างใกล้ชิดยิ่งกว่าการประกันภัยประเภทอ่ืน4 

ในปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ.1840) ได้มีการออกกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิด เป็นความรับ
ผิดตามกฎหมาย ส าหรับคุ้มครองร้านค้าซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยจากการสูญเสียทางการ เงิน แต่
กรมธรรม์ชนิดดังกล่าวก็ยังไม่เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 จึง
ได้เร่ิมแพร่หลายอย่างกว้างขวาง 

จนกระทั่งในปี ค.ศ.1929 ได้เกิดคดีที่ลูกค้าได้เรียกร้องความเสียหายจากผู้ประกอบ
อาชีพขึ้น ซึ่งเป็นคดีระหว่าง Humphrey และ Bowers ในประเทศอังกฤษ โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือได้
ร้องขอให้สมาคมเรือตรวจสอบเรือของตน เพื่อจดทะเบียนเรือโดยทางสมาคมได้ส่งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบและออกหนังสือรับรองว่า เร่ือที่ตรวจสอบนั้นอยู่ในสภาพดีมีประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยสมาคมจดทะเบียนเรือเป็นประเภทชั้นหนึ่ง (A1) ซึ่งโจทก์ได้จ้างลูกเรือและตกแต่งเรือเพิ่มเติม
โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ต่อมาโจทก์พบว่าเสาเรือที่เก็บอยู่พังไม่สามารถใช้การได้ใน
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ท าให้เรือลอยออกทะเลไม่ได้ โจทก์จึงฟ้องจ าเลย (ผู้ส ารวจ) ว่าประมาท
เลินเล่อในการตรวจสอบสภาพท าให้โจทก์เสียหาย แต่โจทก์แพ้โดยมีเหตุผลว่าผู้ส ารวจเป็นลูกจ้าง
ของคณะกรรมการสมาคม ซึ่งให้อ านาจในการหาข้อมูลเพื่อการแยกประเภทเรือในการจดทะเบียน
และไม่มีสัญญาว่าจ้างหรือนิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจ าเลย ดังนั้นแม้ว่าจ าเลยไม่มีความ
ระมัดระวังหรือเลินเล่อก็ไม่มีความผิดต่อโจทก์ 

                                                                        
4  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2529).  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรประกันภัย.  หน้า 166-168. 
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ต่อมาในปี ค.ศ.1939 คดีระหว่าง Oldgate Estimate Ltd. และ Tophis and Harding and 
Russell โจทก์ได้ซื้ออาคารห้องพักมา 1 หลัง ต้องการน ามาแบ่งขาย โจทก์จึงให้จ าเลยประเมินราคา
ทรัพย์สินซึ่งต่อมา ปรากฎว่าการประเมินราคาของจ าเลยผิดพลาดท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย 
โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายเป็นจ านวนมากส าหรับความประมาทเลินเล่อในการประเมินราคาของ
จ าเลยแต่โจทก์แพ้ ด้วยเหตุผลว่าไม่มีสัญญาจ้าง ดังนั้น จ าเลยไม่ต้องรับผิดชอบในความผิดพลาด
ของตน 

ในปี ค.ศ.1951 คดีระหว่าง Candler และ Crane Christmas จ าเลยได้ให้สมุห์บัญชีและผู้
ตรวจสอบบัญชีของตนจัดเตรียมบัญชีและงบดุล เพื่อจุดประสงค์จะขายบริษัท โจทก์ได้มาซื้อบริษัท
จ าเลยโดยเชื่อหลักฐานตามบัญชีและงบดุลมี่จ าเลยจัดเตรียมให้ ต่อมาโจทก์พิสูจน์ได้ว่า บัญชีที่
จัดเตรียมมาให้นั้นค านวณผิดพลาด ท าให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อ
สมุห์บัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแต่โจทก์แพ้ โดยเหตุผลว่า สมุห์บัญชีจัดท าข้อมูลให้บริษัทจ าเลยไม่
มีหน้าที่ระมัดระวังให้โจทก์ 

จากเหตุการณ์คดีที่ผ่านมา พอสรุปได้ว่า ความรับผิดที่ผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องรับผิด
นั้นจะต้องเกิดจากการผิดสัญญาซึ่งอธิบายได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องกระท าโดยมีเหตุผล
ระมัดระวังตามสมควรแห่งวิชาชีพตน หากประมาทหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้วท าให้เกิดความ
เสียหายต่อลูกค้า ลูกค้าจึงสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ 

ในปี 1963 เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในขบวนการยุติธรรม จากการตัดสินของสภาลูกขุน
ของอังกฤษคดีระหว่าง Hedley Byrne and Co., Ltd. และ Hesser and Partuer Ltd. โดยตัดสินว่า 
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพได้ขยายรวมไปถึงบุคคลภายนอก ซึ่งแม้ว่าจะไม่มีสัญญาต่อกันก็
ตาม โดยให้เหตุผลว่า ผู้ประกอบวิชาชีพเป็นบุคคลซึ่งเชี่ยวชาญในอาชีพของตนและต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบต่อบุคคลอ่ืนๆ จากการให้ค าแนะน าให้ข้อมูลในการด าเนินธุรกิจปกติหรือตามวิชาชีพ
ของตนจะต้องรับผิดหน้าที่ตามกฎหมายในการระมัดระวังการให้ค าตอบหรือการกระท าดังกล่าว 
เพราะเขาเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจเชื่อถือตามความสามารถหรือความช านาญพิเศษหรือค าตัดสิน
ของเขาได้รับความเชื่อถือย่อมอ้างอิงได้และหน้าที่ดังกล่าวยังคงมีอยู่แม้ว่าจะไม่มีสัญญาระหว่างกัน 
ดังนั้น หากคดี Crane Christmas เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้ว สมุห์บัญชีจะต้องชดใช้ความเสียหายจาก
หลักค าตัดสินดังกล่าวซึ่งใช้เป็นพื้นฐานในปัจจุบัน5 

 
 

                                                                        
5  สากล  ธนสัตยาวิบูล.  (2535).  เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ หลักกำรประกันภัย.  หน้า 234-237. 

DPU



 12 

2.2  ประวัติและความหมายของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย 
เมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมในต่างประเทศแล้วในหัวข้อต่อไปผู้เขียนจะได้น าเสนอประวัติความเป็นมา
ของวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 

2.2.1  ประวัติความเป็นมาของวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย 
ในอดีตกาลงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทยเกิดขึ้นจากความคิดและฝีมือของ “ช่าง” 

ผู้ท าหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากความรู้ทางการก่อสร้าง ร่วมกับความคิดในการออกแบบ คน
ไทยทั่วไปในอดีตมีความเป็นช่างอยู่ในสายเลือด คนส่วนใหญ่มีความรู้ในทางช่างไม้ และการปลูก
สร้างบ้านเรือน ถ้ามีฝีมือและมีความช านาญพอก็สามารถท าการก่อสร้างและยึดถือเป็นอาชีพได้ 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีชาวต่างประเทศเข้ามาด าเนิน
กิจการด้านการค้าและอุตสาหกรรมที่มีการก่อสร้างโรงงาน โรงสี โรงเลื่อย อู่ต่อเรือ ห้างร้าน และที่
พักอาศัยของชาวตะวันตก รวมทั้งมีการก่อสร้างอาคารของทางราชการและพระราชวังที่มีรูปแบบ
ตะวันตกขึ้นทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 

การประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมในช่วงนั้นจึงมีข้อจ ากัดขึ้น มิใช่เป็นวิชาชีพที่ใครๆก็ท า
ได้เสมอไปดังเช่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ต้องการผู้ซึ่งมีความรูเ้ฉพาะในด้านการออกแบบและด้าน
เทคนิคที่เป็นสากลมากขึ้น เร่ิมมีการแยกหน้าที่รับผิดชอบกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกร เร่ิมมีผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นตัวเป็นตนให้เห็นชัดเจนมากขึ้น 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการติดต่อค้าขายกับประเทศ
ตะวันตกอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง ช่างไทยในช่วงเวลานั้นส่วนมากเป็นผู้ร่วมงานหรือปฏิบัติงาน
ภายใต้การด าเนินของช่างชาวตะวันตกท าให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความช านาญทางการ
ออกแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมแบบสากลจากช่างชาวตะวันตก ด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
ช่วงเวลานั้นค่อนข้างเป็นที่ รู้จักกันพอสมควรในกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง เร่ิมมีการบัญญัติค าว่า 
“สถาปัตยกรรม” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานค าแปลจากค าว่า 
“Architecture” ส่วนค าว่า Architect พระราชทานค าว่า “สถาปก” และต่อมาเปลี่ยนเป็น “สถาปนิก” 

ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีนักเรียนไทยออกไปศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม  ณ ประเทศอังกฤษและ
ฝร่ังเศสด้วยทุนรัฐบาลหรือทุนส่วนตัว เมื่อส าเร็จการศึกษาก็กลับเข้ามารับราชการในหน่วยงานที่
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เกี่ยวกับการออกแบบแทนที่สถาปนิกต่างชาติ รวมทั้งได้มีการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็น
การส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น6 

การศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์สมัยใหม่ในประเทศไทยเร่ิมต้นขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2473 
หลังจากอาจารย์นารถ โพธิประสาท ส าเร็จการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรมจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล 
ประเทศอังกฤษ และเดินทางกลับมาเป็นอาจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่โรงเรียนเพาะช่าง 
จนพัฒนามาเป็นแผนกสถาปัตยกรรมในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก่อตั้ง
เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ สถาบันเดิมในที่สุด7 

ในพ.ศ.2479 เร่ิมมีพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง เพื่อใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร
ต่างๆ ให้ได้ผลทางด้านความมั่นคงแข็งแรง การอนามัย การสุขาภิบาล การป้องกันอัคคีภัยและการ
วางผังเมือง นอกจากนั้นยังมี เทศบัญญัติเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร เร่ือง ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารพุทธศักราช 2483 ออกตามมาเพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างในเขตเทศบาล 
แต่ถึงแม้จะมีพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารประกาศใช้ไปแล้ว วิชาชีพสถาปนิกก็ยังเป็น
วิชาชีพที่ ไม่ถูกควบคุมตามกฎหมาย  จนถึงปี  พ .ศ.2508 จึงได้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 ประกาศใช้ เพื่อควบคุมการท างานของสถาปนิกไทยทั่วประเทศ และการ
พัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้เป็นไปอย่างมีระบบ รัฐบาลได้ประกาศบังคับใช้ กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 4 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อก าหนดมารยาทแห่งวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมขึ้น เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมมาโดยตลอดเป็นเวลา 23 ปี จนเมื่อถึงปี พ.ศ. 2534 รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย
ได้ยกเลิกกฎกระทรวงนี้ใหม่โดยประกาศ กฎกระทรวงฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2534) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติฉบับข้างต้นขึ้นทดแทน ซึ่งมีเนื้อหาหลักเพื่อก าหนดมารยาทแห่งวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้รวม 17 ข้อ โดยตัดเนื้อหาที่ระบุว่า ห้ามสถาปนิกกระท า
การรับเหมาก่อสร้าง จากเดิมออก เพื่อให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมวิชาชีพซึ่งนับเป็น
การแก้ไขเพียงคร้ังเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น สถาปนิกทั้งหลายได้ใช้มารยาทแห่งวิชาชีพนี้เป็น
กรอบปฏิบัติวิชาชีพมาอย่างต่อเน่ือง ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) 

จนกระทั่งปี พ.ศ.2543 ได้มีการประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
พ.ศ.2508 และให้ใช้พระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ.2543 ขึ้นแทน พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
                                                                        

6  ไตรวัฒน์ วิริยศิริ.  (2553).  เอกสารการอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
“การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและจรรยาบรรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม.”  หน้า 1-2. 

7  ฐนิธ  กิตติอ าพน.  (2549).  20 ค ำถาำมกับจรรยำบรรณสถาำปนิก.  หน้า 5-6. 
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วัตถุประสงค์ส าคัญที่จะให้มี การควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกในสาขา
สถาปัตยกรรมควบคุมต่างๆ 4 สาขา ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันเอง เพื่อให้
สถาปนิกได้มีโอกาสก ากับดูแลการท างานของคนในวิชาชีพเดียวกันอย่างอิสระให้เจริญก้าวหน้า
ยิ่งๆ ขึ้นไป องค์ประกอบของคณะกรรมการสภาสถาปนิกจะได้มาจากการเลือกตั้งทั่วไปจ านวน 15 
ท่านประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ประกอบวิชาชีพ 4 สาขาจ านวน 10 ท่าน และตัวแทนจากคณาจารย์
จากสถาบันการศึกษาอีก 5 ท่าน นอกจากนี้ยังมีกรรมการสภาสถาปนิกซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
กระทรวงมหาดไทยอีกจ านวน 5 ท่าน จึงครบองค์ประกอบตามกฎหมาย 

2.2.2  ความหมายของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย 
ความหมายของค าว่าวิชาชีพและค าว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีความหมายดังนี้ 
2.2.2.1  ความหมายของวิชาชีพ 
ค าว่า “วิชาชีพ” มาจากค าว่า “Profession” ในภาษาอังกฤษซึ่งมาจากค ากริยา “to 

profess” ในภาษาละติน Pro + fateri แปลว่ายอมรับหรือยอมรับว่าเป็นของตน Oxford Advanced 
Dictionary ให้ค าแปล Profession ว่า “อาชีพโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องมีการศึกษาชั้นสูง และการศึกษา
อบรมเป็นพิเศษ เช่น กฎหมาย สถาปัตยกรรม แพทย์ การศาสนา” หรือหมายความถึง กลุ่มบุคคลซึ่ง
ประกอบวิชาชีพใดโดยเฉพาะก็ได้ Webster Dictionary ให้ค าแปล Profession ว่า “อาชีพซึ่งต้องมี
การอบรมชั้นสูงในศิลปศาสตร์ (Liberal Art) หรือวิทยาศาสตร์ (Science) ซึ่งโดยปกติเป็นงาน
ในทางความคิด (Mental) มากกว่าก าลังกาย (Manual) เช่น การสอนวิศวกรรม การเขียนบทความ 
โดยเฉพาะวิชาแพทย์ กฎหมาย การศาสนา ซึ่งเคยเรียกว่าวิชาชีพของผู้รู้ (the learned profession) 
หรือผู้คงแก่เรียน” ซึ่งหมายความรวมสรุปว่าเป็นการหาเลี้ยงชีพด้วยการใช้ความรู้ที่ต้องศึกษาอบรม
ทางความคิดเป็นพิเศษ8 

เมื่อประมาณกว่า 50 ปีก่อน กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ แปลค าว่า “Profession” ว่า 
“อาชีวปฏิญาณ” แต่ค าแปลนี้ไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ในปัจจุบันมีค าแปลที่รู้จักกันแพร่หลาย
ได้แก่ค าว่าวิชาชีพ 

วิชาชีพ ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 25429 หมายความ
ว่า วิชาที่จะน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ เช่น วิชาชีพแพทย์ วิชาช่างไม้และวิชาช่างยนต์ 

                                                                        
8  พนารัตน์  เฉลิมวุฒิศักดิ์.  (2543).  ควำมรับผิดทำงแพ่งเนื่องจำกกำรประกอบวิชำชีพของสถาำปนิก

และวิศวกรในโครงกำรก่อสร้ำง.  หน้า 55-56. 
9  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  (2542).  หน้า 1073. 
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Oxford English Dictionary ได้ให้ความหมายของค าว่า “วิชาชีพ” หมายถึง อาชีพ
(Vacation)ที่อาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากการศึกษาในด้านในด้านหนึ่งมาใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบวิชาชีพภายใต้ศิลปวิทยาการที่ได้ศึกษามานั้น10 

ใ น  Law Dictionary ข อ ง  Jame A. Ballentine11 ไ ด้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ค า ว่ า 
“profession”12 ไว้ว่า ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความรู้โดดเด่นเป็นพิเศษแตกต่างจากผู้มีทักษะ
ทั่วๆไปการปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยู่กับการเรียนการปฏิบัติที่แตกต่างกับการเรียนการสอนโดยทั่วๆไป 
และน าความรู้น้ันมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพกับบุคคลอ่ืนๆ เพื่อวัตถุประสงค์ของการประกอบ
อาชีพนั้นๆ 

อาจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ได้ให้ความหมายของค าว่า “วิชาชีพ” หมายถึง งานที่ต้องใช้
ความรู้พิเศษทางวิชาการในส่วนความคิด ไม่ใช่ในทางก าลังกาย มีลักษณะอาชีพที่ผูกขาดซึ่งท าได้
แต่บุคคลผู้มีคุณสมบัติอันศึกษาอบรมโดยเหมาะสม เช่น แพทย์ กฎหมาย บัญชี ทนายความ รวมถึง
วิชาชีพอ่ืนๆ ด้วย เช่น นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร เป็นต้น13 

อาจารย์บัญญัติ สุชีวะ กล่าวว่า “วิชาชีพ” (Profession) หมายถึง อาชีพที่ต้องมีการศึกษา
ชั้นสูง มีการอบรมเป็นพิเศษ และมีเจตนาเพื่อรับใช้ประชาชน วิชาชีพนั้นมีหลายประเภทด้ วยกัน 
เช่น กฎหมาย แพทย์สถาปัตยกรรม วิศวกรรม เป็นต้น 

นอกจากนี้มีค าพิพากษาของศาลต่างประเทศที่ผู้พิพากษาผู้ตัดสินคดีได้ให้ค าจ ากัดความ
ของค าว่า “วิชาชีพ”  ไว้ เช่น คดี Carr V. Inland Revenue Commissions ผู้พิพากษา Du Pracq L.J. 
กล่าวว่า ผู้ที่จะประกอบ “วิชาชีพ” ได้นั้น ต้องเป็นผู้มีทักษะ ความสามารถหรือมีคุณสมบัติพิเศษ ที่
ได้มาจากการฝึกฝนจนมีประสบการณ์และต้องมีความระมัดระวังในการท างาน เพราะบุคคทั่วไป
ย่อมต้องการผู้ประกอบวิชาชีพที่มีทักษะ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการท างาน ทั้งนี้ จะ
เห็นได้ว่าวิชาชีพนี้มิใช่ว่าบุคคลทั่วไปจะสามารถประกอบอาชีพได้14 

ดังนั้น ความหมายของค าว่า “Profession” จึงหมายถึง อาชีพที่ต้องผ่านการฝึกฝนอบรม
เป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นเวลานานหลายปี วิชาชีพเหมือนกับอาชีพอ่ืนในแง่

                                                                        
10  Oxford English Dictionary.  (Reprinted 1991).  SECOND EDITION Volume XII.  p.573. 
11  Jame A. Ballentine.  (1948).  Law Dictionary.  p.1028. 
12  Profession.  The word implies professed attainment in special knowledge as distinguished from 

mere skill. A practical dealing with affairs as distinguished from mere study or investigation, and an application 
of such knowledge to uses for others as a vacation, as distinguished from its pursuit for its own purposes. 

13  จิตติ  ติงศภัทิย์.  (2523).  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยอำญำภำค 2 ตอน 1.  หน้า 1722. 
14  Rupert M. Jackson. (1982). Professional Negligence. p. 1-2.  
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ที่ว่าเป็นอาชีพเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความถึงการท ามาหากินอย่ างเดียวแต่อาจหมายถึงงาน
ประจ าชีวิตก็ได้ 

ลักษณะพิเศษที่ท าให้เห็นว่าเป็นวิชาชีพ (Profession) ได้จะต้องประกอบไปด้วย
ลักษณะส าคัญ 4 ประการ ดังนี ้

1)  ลักษณะทั่วไปของการท างานต้องอาศัยทักษะ ฝีมือและความช านาญ เป็นส่วนส าคัญ
ในการท างาน โดยต้องผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝนทั้งทฤษฎีและทางปฏิบัติก่อนที่จะมาปฏิบัติงานจริง 

2)  การประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องอยู่ในกรอบจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ โดยต้องมีต่อทั้งผู้มาใช้บริการ ต่อชุมชนหรือต่อสังคม 

3)  มีการรวมตัวกันเป็นสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพ มีการวางระเบียบแบบแผนมีการ
ก าหนดมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

4)  สถานภาพของผู้ประกอบวิชาชีพมักมีสถานภาพสูงในสังคม บุคคลใดจะเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพได้ต้องผ่านการรับรองสถานภาพโดยองค์กรของรัฐก่อน15 

ในสมัยต่อมาความหมายของค าว่า Profession ขยายขอบเขตกว้างขึ้น หมายความรวมถึง 
อาชีพอ่ืนๆ ที่ต้องมีการร่ าเรียนเป็นวิชาชีพชั้นสูง และใช้เวลาในการศึกษาอบรมกันเป็นเวลานานปี 
เช่นวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม และบัญชีชั้นสูง ซึ่งวิชาชีพดังกล่าวนี้ก็มีการเรียกกันว่าเป็น
วิชาชีพเหมือนกัน ซึ่งสาขาวิชาชีพเหล่านี้ก็พยายามเลียนแบบจรรยาบรรณของแพทย์และนัก
กฎหมาย ตลอดจนมีการพัฒนาขนบธรรมเนียมในการประกอบวิชาชีพ และบัญญัติมาตรฐานความ
ประพฤติส าหรับวิชาชีพของตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพื่อให้มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับวิชาชีพดั้งเดิมทั้ง
สาม ซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและถือว่าเป็นวิวัฒนาการของสังคมอย่างหนึ่ง16 

2.2.2.2  ความหมายของวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
เนื่องจากวิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพควบคุม จึงมีกฎหมายควบคุมการประกอบ

วิชาชีพ ดังนั้นในการศึกษาถึงความหมาย ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้น สามารถพิจารณาได้จากพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

                                                                        
15  Ibid. 
16  ธนะชัย มีผดุง.  (2538).  ค ำอธิบำยหลักเกณฑ์กำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำม

พระรำชบัญญัติวิชำชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505.  หน้า 1-2. 
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ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ. 254317 ได้ให้ความหมายของค าว่าวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมไว้ว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่
ก าหนดในกฎกระทรวง” 

ปัจจุบันได้มีกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 254918 ซึ่งประกาศ
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ.  2543 โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวได้แบ่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมออกเป็น 4 สาขา และได้ให้ก าหนดค านิยามไว้ ดังนี้ 

1)  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร 
ส่วนประกอบอาคาร และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร 

2)  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
ชุมชนเมือง ชุมชน และโครงการกลุ่มอาคารที่มีการใช้งานประเภทเ ดียวกันหรือหลายประเภท 
รวมถึงการวางผังเพื่อก าหนดกิจกรรม พื้นที่ ขนาด ความหนาแน่น ความสูง ที่โล่งหรือที่ว่างระหว่าง
อาคาร และโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกล่าว 

3)  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ใน
การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์
ในชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับอาคาร 

4)  สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้จะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิกด้วย 

 
 
 
 

                                                                        
17  พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543,  มาตรา 4. 
18  กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549. 
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2.3  ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยความรับผิดของของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในประเทศไทย 

การประกันภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นมีประวัติยาวนาน โดยปรากฏขึ้นสมัย
รัตนโกสินทร์ ประมาณปี  พ.ศ. 2368 สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  3 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งยังทรงผนวชอยู่ ได้ทรงสั่งซื้ อเคร่ืองพิมพ์จากประเทศ
อังกฤษ และโดยที่เกรงว่าจะเกิดความเสียหายขึ้นระหว่างทาง จึงได้สั่งให้เอาเคร่ืองพิมพ์ดังกล่าว
ประกันภัยระหว่างการขนส่งในนามของพระองค์เอง แต่ทั้งนี้การประกันภัยที่ควรจะนับว่าได้
เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยตรงได้เร่ิมจากสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา คือในรัชกาลนี้มีฝร่ังเข้ามาตั้ง
ห้างค้าขายมาก ห้างฝร่ังเหล่านี้ปรากฏว่าบางห้างได้เป็นตัวแทนของบริษัทประกันภัยต่างประเทศ
ด้วย19 

การประกันภัยความรับผิดที่เกิดในประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นภายหลังจากประกันภัย
ประเภทอ่ืนจากหลักฐานที่สามารถค้นพบว่าได้มีการออกกรมธรรม์ประเภทนี้ใน พ.ศ. 2433 ส าหรับ
คุ้มครองความรับผิดของร้านค้า วัตถุประสงค์ของการออกกรมธรรม์เพื่อคุ้มครองผู้เอาประกันภัย
จากการสูญเสียทางด้านการเงิน (Financial Loss) เนื่องจากความรับผิดตามกฎหมาย แต่ถึงกระนั้นก็
ตามกรมธรรม์ประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมและแพร่หลาย จนกระทั่งสงครามโลกคร้ังที่ 2 หรือ
ประมาณทศวรรษที่ 1950 การประกันภัยนี้จึงค่อยๆ ได้เร่ิมแพร่หลายกว้างขวางขึ้นพร้อมกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส าหรับประเทศไทยมีกฎหมาย
บัญญัติต้ังแต่ปี พ.ศ. 2472 ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 และมาตรา 888 ว่าด้วย
ประกันภัยค้ าจุน แต่การประกันภัยดังกล่าวแทบจะไม่มีใครรู้จักเนื่องจากเดิมประเทศไทยเป็น
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม ความรู้และความต้องการในการคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยประเภทนี้จึง
แทบจะไม่มีเลย แต่ต่อมาประเทศไทยได้มีความก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นก็เป็น
เศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมและมีบทบาทเข้าไปถึงภาคการเกษตรกรรม และได้มีการติดต่อท า
การค้ากับต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น มีการลงทุนและน าเม็ดเงินไปลงทุนกับต่างชาติมากมายมหาศาล20 

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทยเร่ิมปรากฏเมื่อประเทศ
ไทยมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น การใช้บริการทางวิชาชีพจากบุคคลทั่วไปเร่ิมมี
จ านวนมากขึ้น และมีบางกรณีที่การให้บริการมีความผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ใช้บริการเองหรือบุคคลภายนอก ผู้ได้รับความเสียหายเร่ิมมีความต้องการที่จะเรียกร้อง
                                                                        

19  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  เล่มเดิม.  หน้า 10. 
20  นิยุทธ์  เนติฤทธิ์.  (2550).  กำรประกันภัยควำมรับผิดในวิชำชีพกฎหมำย.  หน้า 9-12. 
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ค่าเสียหายจากผู้ประกอบวิชาชีพมากขึ้น และค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องมีจ านวนที่สูงมากเนื่องจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีลักษณะค่อนข้างจะรุนแรง ดังนั้น บริษัทผู้รับประกันภัยจึงมีการพัฒนา
กรมธรรม์ประกันภัยมาช่วยบรรเทาภาระความเสี่ยงจากการถูกเรียกร้องดังกล่าวให้กับบรรดาผู้
ประกอบวิชาชีพ 

ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพนี้เกิดขึ้น
หลังจากการประกันภัยประเภทอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยทางทะเล การประกันชีวิต หรือการ
ประกันวินาศภัยประเภทอ่ืนๆ21 

ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 วรรคแรก บัญญัติว่า “อันว่า
ประกันภัยค้ าจุนน้ัน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนาม
ของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบ” จะเห็นได้ว่า ประกันภัยค้ าจุนเป็นประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง แต่มิได้มีวัตถุในการ
ประกันภัยเป็นทรัพย์สินเหมือนการประกันวินาศภัยธรรมดาแต่เป็นการประกันภัยความรับผิด 
(Liability Insurance) ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องช าระหนี้ให้แก่ผู้อื่น22 

การประกันภัยความรับผิดน้ันมีวัตถุที่เอาประกันเป็นความรับผิดตามกฎหมายซึ่งอาจจะ
เป็นความรับผิดอันเนื่องมาจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก 
อันมีลักษณะเป็นความรับผิดในทางละเมิด (Tort Liability) และความรับผิดดังกล่าวอาจจะเป็น
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคู่สัญญาที่มีลักษณะเป็นความรับผิดที่เกิดขึ้นตามสัญญา (Contractual 
Liability) ความรับผิดทั้งสองประเภทนี้ เป็นความรับผิดตามกฎหมายที่ถือว่าเป็นส่วนได้เสียที่
สามารถเอาประกันได้ การประกันภัยในรูปแบบเช่นนี้จึงเรียกว่าการประกันภัยความรับผิด23 
 
2.4  แนวคิดในเร่ืองการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 

การด ารงชีวิตของมนุษย์ย่อมมีการเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลา แม้ในขณะการเดินทางด้วย
ยานพาหนะ เช่น เคร่ืองบิน รถยนต์ เรือ หรือเดินด้วยเท้า อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นเมื่อใดก็ได้ซึ่งไม่มีผู้ใด
คาดการณล์่วงหน้าได้ ความเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายก็เป็นความเสี่ยงภัยที่คร่าชีวิตมนุษย์เป็นจ านวนมาก
ในแต่ละปี หากหัวหน้าครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งต้องมาเสียชีวิตลงก่อนวัยอันควรก็ย่อมส่งผล

                                                                        
21  วัจน์พล  ศรชัย.  (2550).  มำตรกำรทำงกฎหมำยในเรื่องกำรประกันภัยควำมรับผิดของผู้ประกอบ

วิชำชีพทนำยควำม.  หน้า 17. 
22  ไชยยศ  เหมะรัชตะ.  เล่มเดิม.  หน้า 292. 
23  สิทธิโชค  ศรีเจริญ.  (2532).  “การประกันภัยความรับผดิ”. วำรสำรกฎหมำยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ปีที่ 

1, ฉบับที่ 1.  หน้า 67-68. 
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กระทบโดยตรงต่อสมาชิกของครอบครัวที่ยังอยู่ ในทางด้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่ประกอบการค้า 
ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้ท าให้ต้องสิ้นเนื้อประดาตัว หรือการท ากสิกรรมของเกษตรกรที่มี
ความเสี่ยงต่อดินฟ้าอากาศหรือภัยธรรมชาติ ส่วนเจ้าของรถยนต์มีความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการ
โจรกรรม หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน เมื่อเป็นเช่นนี้มนุษย์จึงคิดหาวิธีการเพื่อบรรเทาความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการประกอบวิชาชีพก็เช่นกัน เช่น วิชาชีพศัลยแพทย์ด้านศัลยกรรมเสริม
ความงามก็มีความเสี่ยงอย่างมากและหากเกิดการผิดพลาดท าให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการผู้
ประกอบวิชาชีพศัลยแพทย์เสริมความงามเองก็ได้รับความเดือนร้อนต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้ใช้บริการเป็นจ านวนเงินไม่น้อย ดังนั้น วิธีการหนึ่งที่จะจ ากัดความเสี่ยงภัยคือ การประกันภัย
นั่นเอง24 

เน่ืองจากโดยทั่วไปเงื่อนไขส าคัญของการประกันภัยในการก่อให้เกิดสัญญาประกันภัย
ระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย คือ ความเสี่ยงภัย (Risk) และความสูญเสีย (Loss) เพราะ
หากไม่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องท าประกันภัย ผู้เอาประกันภัยย่อมไม่มี
ความจ าเป็นที่จะต้องเอาประกันภัย และผู้รับประกันภัยก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องรับประกันภัยอีก
เช่นกัน จึงเป็นที่ยอมรับกันว่าความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ใด เวลาใด ก็ยังคงมี
ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และเมื่อเกิดความเสี่ยงภัยขึ้นก็ต้องได้รับความสูญเสียทุกคร้ังไม่
มากก็น้อยไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ประสบภัยนั้น ในเร่ืองการเสี่ยงภัย
นั้นมีแนวคิดมาจากที่ว่าการเสี่ยงภัยเกิดจากความไม่แน่นอนและการที่มนุษย์ขาดความรู้เกี่ยวกับ
อนาคตว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตนเองอย่างไร ถ้าเรารู้แน่นอนว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นก็
ไม่ได้มีความเสี่ยงภัย ในเร่ืองความเสี่ยงภัยนั้นได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “ความเสี่ยงภัย” (Risk) 
ไว้หลายท่านดังนี้ 

ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ อธิบายความหมายของการเสี่ยงภัย (Risk) ไว้คือ “โอกาส
อันไม่แน่นอนที่อันตรายอาจเกิดขึ้นแก่ร่างกายหรือทรัพย์สิน” 

Frederick G.Crane กล่าวว่า ความเสี่ยงภัย หมายถึง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต
หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงการไม่สามารถคาดการณ์เหตุการณ์หรือขนาดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น 

Robert I.Mehr ให้ความหมายว่า ความเสี่ยงภัย หมายถึง ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ
ความสูญเสีย หรือให้หมายความง่ายๆ ก็คือ ต้องประกอบด้วยความไม่แน่นอนและความสูญเสีย ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการประกันภัยมาก ดังนั้น ความเสี่ยงภัยจึงเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 
และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสีย 

                                                                        
24  พรชัย  สุนทรพันธ์ุ.  (2545).  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะประกันภัย.  หน้า 5. 
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Mark S.Dorman ได้กล่าวถึงความเสี่ยงภัยว่าต้องประกอบด้วยค าในความหมายต่อไปนี้ 
1)  ความเสี่ยงภัย (Risk) คือโอกาสที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
2)  ภัย (Peril) คือ สาเหตุที่ท าให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย 
3)  สภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดความเสียหาย (Hazard) คือ สภาพเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุให้

เพิ่มความสูญเสียบ่อยขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้น สภาวะดังกล่าวจึงเป็นตัวก าหนดอัตราค่าเบี้ย
ประกันภัยให้สูงหรือต่ าได้เพราะหากสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดความเสียหายมีมากค่าเบี้ยประกันภัยก็
สูง แต่หากสภาวะที่ส่งเสริมให้เกิดความเสียหายมีน้อยค่าเบี้ยประกันภัยก็ต่ า 

ค า 3 ค า ดังกล่าวนี้ จึงมีความเกี่ยวข้องกันเสมอ เพราะภัยนั้นก่อให้เกิดความเสี่ยงภัย 
และความเสี่ยงภัยก่อให้เกิดความต้องการที่จะท าประกันภัย 

จากการให้ความหมายของค าว่า “ความเสี่ยงภัย” (Risk) จากหลายท่านที่กล่าวมาข้างต้น 
สรุปได้ว่าค าว่า “ความเสี่ยงภัย” (Risk) คืออันตรายที่เกิดแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินต่างๆ สามารถ
เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโดยไม่เลือกวันหรือสถานที่ต่างๆที่จะเกิดขึ้นท าให้เกิดความเสียหายยากต่อการ
ป้องกัน 

ส่วนความสูญเสีย (Loss) หมายถึง การลดลงหรือการสิ้นสูญไปซึ่งมูลค่า อันเกิดขึ้นจาก
เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือโดยปราศจากการเจตนาจงใจ ความสูญเสียไม่จ าเป็นต้องเป็นความ
สูญเสียทางกายภาพของวัตถุ (Loss of Physical Article) แต่อาจเป็นความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับความ
รับผิดต่อผู้อ่ืน (Liability Loss) ซึ่งผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต้องมีความรับผิดตามกฎหมาย เช่น 
ความสูญเสียที่เกิดจากความประมาท ความเสี่ยงภัย (Risk) และความสูญเสีย (Loss) จึงเป็นแนวคิด
พื้นฐานของการประกันภัยโดยทั่วไป การประกันภัยความรับผิดก็เป็นการประกันภัยประเภทหนึ่ง 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองความสูญเสียทางด้านการเงิน (Financial Loss) ให้แก่ผู้ เอา
ประกันภัย ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกระท าให้บุคคลอ่ืนได้รับความเสียหายอันเป็นความรับผิดตาม
กฎหมายซึ่งไม่ใช่ความรับผิดทางศีลธรรม (Moral Obligation) หรือผู้เอาประกันภัยรู้สึกรับผิดชอบ
เองต่อผู้เสียหายโดยไม่มีกฎหมายรองรับ การกระท านั้นอาจเป็นอุบัติเหตุ (Accident) หรือเหตุการณ์ 
(Incident) จากความประมาทเลินเล่อหรือไม่ก็ได้ และผลของการกระท านั้นก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่บุคคลอ่ืน ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องมีความรับผิดตามกฎหมายและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลผู้
ได้รับความเสียหายนั้น ซึ่งถือเป็นการสูญเสียทางการเงินของผู้เอาประกันภัย25 

จะเห็นได้ว่าจากแนวคิดเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพข้างต้น ผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องตกอยู่ในความเสี่ยงตลอดเวลาที่จะปฏิบัติหน้าที่ 

                                                                        
25  นิยุทธ์  เนติฤทธิ์.  (2550).  เล่มเดิม.  หน้า 10. 
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นอกจากนี้ สิ่งที่กระตุ้นให้มีผลิตภัณฑ์การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
มาจากค าตัดสินในคดีระหว่าง Donoghue V. Stevenson ในปี 1932 และคดีระหว่าง Hedley Byrne 
& Co. Ltd V. Heller & Partner Ltd ในปี 1945 

คดีระหว่าง Donoghue V. Stevenson ได้ให้ความหมายของ “Professional” หรือ “ผู้
ประกอบวิชาชีพ” ว่าผู้ประกอบวิชาชีพต้องรับผิดต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการทาง
วิชาชีพถ้าปรากฎว่าผู้ประกอบวิชาชีพ 

1.  มีหน้าที่ใช้ความระมัดระวัง เอาใจใส่เยี่ยงบุคคลที่ประกอบวิชาชีพ 
2.  ได้กระท าการฝ่าฝืนหรือละเลยต่อหน้าที่ดังกล่าว 
3.  มีบุคคลได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบทางกายภาพเป็นอันตรายต่อชีวิต 

ร่างกาย ทรัพย์สิน และผู้ที่ละเลยหรือท าผิดหน้าที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ26 
ตัวอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(Architects) คือ คดี Begot V. Stevens & Co. Ltd (1996) 27 และตั้งแต่กลางปี 1970 เป็นต้นมา ความ
รับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพก็ได้รับการขยายขอบเขตออกไป โดยศาลได้ตัดสินให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพต้องรับผิดทั้งทางในสัญญาและละเมิดต่อลูกค้าของเขาในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพฝ่าฝืน
หน้าที่ (Breach Of Duty) นอกจากความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพต่อลูกค้าของเขาดังกล่าว
มาแล้วนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพอาจต้องรับผิดทางละเมิดต่อบุคคลที่สามด้วยในกรณีที่การละเมิดของ
ผู้ประกอบวิชาชีพก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ดังจะเห็นได้จากความรับผิดของ
ทนายความต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวความของเขา28 และความรับผิดของสถาปนิกต่อบุคคลที่สาม
นอกจากลูกค้าของเขา เช่น เจ้าของอาคารในภายหลัง (Subsequent Owners) และผู้ใช้อาคาร ซึ่ง
บุคคลเหล่านี้ต่างก็มีผลประโยชน์ร่วมกับลูกค้าของเขาในการที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้
อาคาร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ความปลอดภัยของพวกเขาขึ้นอยู่กับความช านาญและความ
ระมัดระวังของสถาปนิก ดังนั้น คดีส่วนมากจึงได้รับการตัดสินว่าสถาปนิกต้องรับผิดต่อบุคคลที่
สาม29 ทั้งนี้มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวัง (Duty Of 

                                                                        
26  วัจน์พล  ศรชัย.  (2550).  เล่มเดมิ.  หน้า 10.  
27  1.Q.B.197. 
28  Rupert M. Jackson and John L. Powell.  Professional Negligence.  p.13. 
29  Ibid. 
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Care)30 ต่อทุกคนผู้ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะได้รับผลกระทบจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของ
เขา31 ในระบบกฎหมายจารีตประเพณี แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดในการประกอบ
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ตั้งอยู่บนเกณฑ์ของความผิดในความประมาทเลินเล่อ ถือว่าการ
ประกอบวิชาชีพท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ “มีหน้าที่” ที่จะต้องใช้ความระมัดระวัง แม้ผู้ประกอบ
วิชาชีพจะมีข้อผูกพันตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม ความรับผิดทางละเมิดก็ยังคงมีอยู่โดยทุกกรณีหรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ หลักพื้นฐานแห่งความรับผิด (Base of liability) ของผู้ประกอบวิชาชีพในการ
ประกอบวิชาชีพโดยประมาทเลินเล่อ (Professional Negligence) นั้นอยู่บนพื้นฐานแนวความคิด
ที่ว่าการกระท าโดยปราศจากความระมัดระวังก่อให้เกิดความรับผิดได้ก็ต่อเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพ
เป็นผู้ผิด  (Violation of a duty of care gives rise to liability only if the Professional Acted with 
fault) 

 
2.5  ประเภทของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 

ในเบื้องต้นควรทราบความหมายของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
เสียก่อนว่ามีความหมายอย่างไร โดยต าราทางวิชาการรวมถึงพจนานุกรมกฎหมายประกันภัยได้ให้
ความหมายไว้ ดังนี ้

พจนานุกรมกฎหมายประกันภัย (Dictionary of Insurance Law) ได้ให้ความหมายของ
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึง การประกันภัยประเภทหนึ่งที่มีผลกระทบ
กับบุคคลหลายประเภท อาทิเช่น ทนายความ นักบัญชี นายหน้า สถาปนิก จากการเรียกร้องให้รับ
ผิดในการช าระค่าเสียหายให้แก่ลูกค้าจากความประมาทเลินเล่อในการท างานตามหน้าที่ของผู้
ประกอบวิชาชีพ32 

ต าราทางกฎหมายประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional 
Indemnity Insurance Law) ได้ให้ความหมายของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
หมายถึง สัญญาที่ท าขึ้นระหว่างผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพและผู้รับประกันภัย โดยที่

                                                                        
30  หลัก Duty of Care คือ หลักการใช้ความระมัดระวังในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของแพทย์ในกฎหมาย

ระบบ Common Law โดยถือว่าหากแพทย์มิได้มีความระมัดระวังในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในระดบัแพทย์วิญญู
ชนแล้วย่อมต้องรับผดิฐานะกระท าโดยประมาทเลิยเล่อต่อผูป้่วย 

31  Rupert M. Jackson and John L. Powell.  Op.cit. p. 13. 
32  Professional Indemnity Insurance. A type of insurance effected by various person e.g. solicitors, 

accountants, brokers, architects, against their liability to pay damages to their clients by reason of negligence in 
the performance of their professional duty. 
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ผู้รับประกันภัยสัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพจากการถูกเรียกร้องเช่นว่านั้น
จากลูกค้า หรือบุคคลที่สามซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการของผู้
ประกอบวิชาชีพ การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการ
ประกันภัยเพื่อบุคคลที่สาม33 

ตามความเห็นของศาสตราจารย์พิเศษจ ารัส เขมะจารุ เห็นว่าการประกันภัยค้ าจุนมิได้มี
วัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินเหมือนอย่างประกันวินาศภัยแบบอ่ืน หากแต่การประกันภัยค้ าจุน
เป็นการประกันภัยส าหรับความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งความจริงน่าจะ
เรียกชื่อการประกันภัยแบบนี้ว่า การประกันภัยส าหรับความรับผิด จะเข้าใจได้ง่ายกว่าที่เรียกว่า
ประกันภัยค้ าจุน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจ ารัส เขมะจารุ ได้ให้ความหมายของการประกันภัยค้ าจุน
หรือการประกันภัยความรับผิด ไว้คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหม
ทดแทนส าหรับความวินาศภัยที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอกและวินาศภัยนั้นผู้เอาประกันภัยจะต้อง
รับผิดชอบ34 

การประกันภัยค้ าจุนหรือการประกันภัยความรับผิด ตามความเห็นของรองศาสตราจารย์
สรพล สุขทรรศนีย์ คือ การที่ผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอก
ผู้เสียหายจากการกระท าของผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด35 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการประกันภัยความรับผิด ถือเป็นการประกันวินาศภัยอย่างหนึ่งซึ่ง
ประเภทของการประกันวินาศภัยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี ้

ประเภทที่  1. การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล สามารถแบ่งออกเป็น การประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับ
บุคคลและกลุ่มทั่วไป (Travel Accident Insurance) การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลส าหรับ
ผู้โดยสารเรือโดยสารรับจ้าง (Boat Carrier) การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางส าหรับธุรกิจน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ (Travel Accident Insurance for Tour operators and guides) และการประกัน
สุขภาพ (Health Insurance) 

                                                                        
33  A Profession Indemnity Insurance Policy is a contract between the insured professional and the 

insurer in which the insurer promises to indemnify the Professional against claims against it by clients or person 
affected by the professional’s activity 

34  จ ารัส  เขมะจารุ.  (2530).  ค ำอธิบำยประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ลักษณะประกันภัย.  หน้า 146-
147. 

35  สรพล  สุขทรรศนีย์.  (2533).  ค ำอธิบำยกฎหมำยลักษณะประกันภัย : ศึกษำแบบเรียงมำตรำ.  หน้า 
106. 
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ประเภทที่ 2. การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้อีก 4 ประเภท คือ 
การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance) การประกันภัยส าหรับการขนส่งสินค้า  (Marine Risks 
Insurance) การประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous 
Insurance) 

ประเภทที่ 3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (Liability Insurance) เป็น
การประกันภัยที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย ที่เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัย 
บุคคลในครอบครัว หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่ท าให้บุคคลอ่ืนเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ 
เจ็บป่วย หรือทรัพย์สินเสียหาย เช่น เจ้าของอาคารห้างสรรพสินค้าต้องรับผิดกรณีอาคารเกิดไฟไหม้
จนเป็นเหตุให้ลูกค้าเสียชีวิต นายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้าง ถ้าขณะที่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้าง
แล้วท าให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน บิดา มารดา ต้องรับผิดจากการกระท าของบุตรที่เป็นผู้เยาว์ 
เจ้าของสัตวต์้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ของตนไปกัดผู้อ่ืน เป็นต้น 

ดังนั้น จึงสามารถแบ่งประเภทการประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายได้ ดังนี้ 
1)  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก (Public Liability Insurance) 
2)  การประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) 
3)  การประกันภัยความรับผิดจากการประกอบวิชาชีพ (Professional Liability 

Insurance) 
4)  การประกันภัยเงินทดแทนคนงาน (Worker’s Compensation Insurance) 
5)  การประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง (Employer’s Liability Insurance) 
6)  การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่  (Directors and Officers 

Liability Insurance) 
7)  การประกันภัยอิสรภาพ (Bail Bond Insurance)36 
ในเร่ืองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Liability) 

นั้นให้ความคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ จักษุแพทย์ ศัลยแพทย์ เภสัชกร วิศวกร สถาปนิก 
ผู้สอบบัญชีและทนายความ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพมาแล้ว ในกรณีที่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อวิชาชีพ ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการ
ประกอบวิชาชีพของตน เป็นการประกันภัยอุบัติเหตุของผู้ใช้วิชาชีพในขณะปฏิบัติงานอาชีพของ
บุคคลต่างๆ การประกันภัยประเภทนี้แบ่งออกได้ดังนี้ 

                                                                        
36  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจ าปี 2548-2550.  (2548).  คู่มือวิชำกำรประกันภัย.  

หน้า 61-71. 
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1)  ความรับผิดชอบของแพทย์ ศัลยแพทย์ และทันตแพทย์ต่อคนไข้ กรมธรรม์ลักษณะ
นี้ให้ความคุ้มครองแก่แพทย์ ศัลยแพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งรวมทั้งพยาบาลและผู้ช่วยแพทย์ที่ท า
ตามค าสั่งแพทย์ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่คนไข้ เนื่องมาจากความบกพร่องพลั้งพลาดไม่ว่าการ
ปฏิบัติจะอยู่ต่อหน้าแพทย์หรือไม่ก็ตาม รวมทั้งความเสียหายที่ท าให้คนไข้ต้องสูญเสียรายได้ด้วย 
ผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้ค่าสินไหมทดแทน 

ข้อยกเว้น ผู้รับประกันจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการกระท า
ของแพทย์ พยาบาล หรือผู้ช่วยแพทย์ที่กระท าตามค าสั่งของแพทย์ เมื่อเมาสุราหรือขณะที่ติด
ยาเสพย์ติด 

2)  ความรับผิดชอบของเภสัชกรต่อผู้ซื้อยา กรมธรรม์ลักษณะนี้ให้ความคุ้มครองแก่
เภสัชกรเมื่อผู้ซื้อยาได้รับความเสียหาย เนื่องจากรับประทานยาที่ผสมผิดสัดส่วน หรือรับประทาน
ยาที่ผู้ขายหยิบให้ผิดประเภท ไม่ว่าการเสียหายจะเกิดขึ้นทันทีหรือภายหลังจากใช้ยานั้นติดต่อ
สืบเนื่องมาเป็นระยะเวลานานก็ตาม และการเสียหายนี้ต้องเกิดขึ้นในระหว่างสัญญามีผลบังคับใช้ 
ซึ่งผู้รับประกันก็รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ 

ข้อยกเว้น ผู้รับประกันจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายเนื่องมาจากการกระท าที่ขัดต่อ
กฎหมายขายยา 

3)  ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลต่อคนไข้ กรมธรรม์ลักษณะนี้ให้ความคุ้มครอง
โรงพยาบาลในการดูแลรักษาคนไข้รวมถึงการให้อาหาร อันเนื่องมาจากความประมาทเลินเล่อของ
แพทย์ พยาบาล หรือคนงานประจ าโรงพยาบาลหรือคลินิก ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดภายในหรือ
ภายนอกโรงพยาบาลก็ตาม ผู้รับประกันก็จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้ 

ข้อยกเว้น ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายเนื่องมาจาการกระท าที่เป็น
อาชญากรรม 

4)  ความรับผิดชอบของจักษุแพทย์ต่อคนไข้ กรมธรรม์ลักษณะนี้ให้ความคุ้มครอง
ความบกพร่อง ประมาทเลินเล่อ ในการปฏิบัติหน้าที่ของจักษุแพทย์เท่านั้น ไม่รวมการกระท าของ
ลูกจ้าง 

5)  ความรับผิดชอบของร้านเสริมสวยต่อลูกค้า กรมธรรม์ลักษณะนี้ให้ความรับผิดชอบ
ในความประมาทเลินเล่อของร้านเสริมสวยหรือความเสียหายบาดเจ็บที่เกิดแก่ลูกค้าในการใช้ยา
หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากร้านเสริมสวย 

ข้อยกเว้น ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายเนื่องมาจากการตกแต่งอัน
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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6)  ความรับผิดชอบของผู้ท าบัญชีและผู้สอบบัญชีต่อผู้ว่าจ้าง กรมธรรม์ลักษณะนี้ให้
ความคุ้มครองในความประมาทเลินเล่อของผู้ท าหรือสอบบัญชี ในการก่อให้เกิดการเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง 

ข้อยกเว้น ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อการกระท าของผู้ท าหรือสอบบัญชีที่ส่อ
เจตนาทุจริตหรือฉ้อโกง37 

 
2.6  ระบบและความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

ในหัวข้อนี้จะได้ท าการศึกษาถึงรายละเอียดของระบบของการประกันภัยความรับผิด
ของผู้ประกอบวิชาชีพว่าเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพที่มีการท าในปัจจุบันว่ารายละเอียดของความคุ้มครองเป็นอย่างไรบ้าง โดยจะได้
กล่าวโดยล าดับต่อไปนี้ 

2.6.1  ระบบของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
จากการศึกษาพบว่าระบบของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพมี 2 

ระบบ คือระบบสมัครใจ (Voluntary) และระบบบังคับ (Compulsory) ในการพิจารณาว่าจะน า
ระบบใดมาใช้เพื่อให้ความคุ้มครองกับผู้เสียหายนั้น จะต้องพิจารณาว่าระบบการประกันแบบใดจะ
เหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและยังประโยชน์ให้แก่ผู้เสียหายมากที่สุด  และใน
ขณะเดียวกันจะต้องไม่เป็นภาระของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมากเกินความจ าเป็นด้วย 

(1)  การประกันภัยในระบบสมัครใจ (Voluntary) 
การประกันภับระบบสมัครใจ คือ สัญญาที่ผู้เอาประกันมีความสมัครใจในการเข้าท า

สัญญา โดยการที่ผู้เอาประกันภัยตกลงโอนความเสี่ยงภัยในความรับผิดตามกฎหมายของตนไปให้
ผู้รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยตกลงรับโอนความเสี่ยงภัยในความรับผิด
ตามกฎหมายนั้นไว้ หากเกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกเนื่องจากความรับผิดของผู้เอาประกัน
แล้ว ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกในนามของผู้เอาประกันภัย 
ในการประกันภัยที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เอาประกันภัยจริงๆ นั้น มีน้อยมาก ดังนั้นการ
ประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในระบบสมัครใจอาจเป็นเร่ืองที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจาก
การประกันภัยคือแผนการเฉลี่ยร่วมกัน (Co-operative risk sharing plan) ซึ่งเป็นหลักส าคัญประการ
หนึ่งของการประกันภัย เพราะหากมีภัยเกิดขึ้น ความสูญเสียมีเท่าใดจะเฉลี่ยไปในระหว่างผู้เสี่ยงภัย
นั้นเอง ในกรณีของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีจ านวนไม่มาก ปัจจุบันผู้ได้รับ

                                                                        
37  สุธรรม พงศ์ส าราญ และคณะ.  (2539).  หลักกำรประกันวินำศภัย.  หน้า  242-243. 
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ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีอยู่จ านวน 16,947 คน38 ความสูญเสียที่เฉลี่ยกัน
ไปนี้จะแสดงในรูปของเบี้ยประกันภัย (Premium) หากการประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมมีจ านวนผู้เอาประกันภัยน้อยกรณีจึงไม่เป็นไปตามกฎของสิ่งจ านวนมาก 
(The Law of Law number) ตามหลักการกระจายเสี่ยงภัยในระบบประกันภัยนี้จะด าเนินไปได้ยาก 
เน่ืองจากมีผู้ท าประกันภัยน้อย 

ปัจจุบันบริษัท ประกันภัยที่จ าหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพมีอยู่ทั้งหมด 9 บริษัท คือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท คิวบีอีประกันภัย 
(ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด 
(มหาชน) บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จ ากัด บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด บริษัท วิริยะประกันภัย 
จ ากัด บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จ ากัดและบริษัท เอซ อินชัวรันส์ จ ากัด โดยอัตราเบี้ย
ประกันภัยอยู่ระหว่าง 0.01-10% หรือ 10-10,000 บาทต่อจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 100,000 บาท 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาชีพ ประสบการณ์ของผู้เอาประกันภัย39 

(2)  การประกันภัยในระบบบังคับ (Compulsory)  
เนื่องจากในการกระท าของบุคคลบางประเภทอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความเสียแก่ผู้ได้รับความเสียหาย
โดยตรงแล้วยังอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมทาง อ้อมอีกด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น ความรับผิดที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกจากจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 
ร่างกายและทรัพย์สินของคู่กรณีแล้ว ยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ประสบภัยด้วย เพื่อ
หลักประกันความมั่นคงแก่ประชาชน รัฐจึงจ าเป็นต้องเข้ามาควบคุมสวัสดิการทางสังคมโดยมีการ
ตรากฎหมายออกมาใช้บังคับโดยจัดให้มีมาตราการเยียวยาความเสียหายที่รวดเร็วและทันท่วงที 
โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักในการพิสูจน์ความเสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินคดี ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ไม่ทันต่อการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นได ้

จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันประเทศไทย มีกฎหมายที่ก าหนดให้มีการจัดท าประกันภัย
ในระบบบังคับ ยกตัวอย่างเช่น 

1)  การประกันภัยรถยนต์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 253540 
เรียกสั้นๆว่า “การประกันภัย พ.ร.บ.”41 ที่ก าหนดให้บุคคลที่เป็นเจ้าของรถทุกคันต้องท าประกันภัย

                                                                        
38  สุรัตน์ พุ่มผล.  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและใบอนุญาต สภาสถาปนิก.  สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์

2555. 
39  http://www.oic.or.th สืบค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2555 
40  พระราชบัญญัตคิุ้มครองผูป้ระสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535. 
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ส าหรับความเสียหายต่อบุคคลที่สามอันเกิดจากรถ เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนทุกคน ซึ่งได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเพราะเหตุประสบภัยจากรถให้
ได้รับการแก้ไขเยียวยา โดยให้ได้รับค่าเสียหายเพื่อน าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในกรณี
ได้รับอันตรายแก่กายหรืออนามัยหรือให้ได้รับเงินช่วยเหลือเป็นค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็น
เกี่ยวกับการจัดการศพในกรณีเสียชีวิตโดยเร็วที่สุด หลังจากที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถโดยไม่ต้องรอ
การพิสูจน์ความรับผิด เพื่อเป็นหลักประกันให้กับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะ
ได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอย่างแน่นอนและรวดเร็ว 
เมื่อได้รับผู้ประสบภัยจากรถเข้ารักษาตัว และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัย
เข้ามามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระค่าเสียหาย ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ประสบภัยและครอบครัว ทั้งยังจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการต่อทะเบียนรถ มิฉะนั้นจะมีโทษ
ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเจ้าของรถคันใดไม่จัดท าประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ กรมการขนส่งทางบกจะไม่รับจดทะเบียนหรือต่อทะเบียนให้ 

2)  การประกันภัยความเสียหายจากอาคารตามกฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภท
ของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการต้องท าการประกันภัยความรับ
ผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.254842 ที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามความในมาตรา 5 (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2543 เป็นการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่บังคับให้เอกชนที่เป็นเจ้าของ
อาคาร ผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ด าเนินการในอาคารตามประเภทที่ก าหนด เช่น อาคารสูงตั้งแต่ 23 
เมตรขึ้นไป อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุมนุมคนที่มี
พื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปหรือชุมชนคนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป เช่น คอนโดมิเนียม 
หอประชุม ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น โรงมหรสพ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม สถาน
บริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจาก
พื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 เมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือ
ดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่  25 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องท า
ประกันภัยความรับผิตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

                                                                                                                                                                                                             
41  คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกันภัย ประจ าปี 2548-2550.  เล่มเดิม.  หน้า 65. 
42 กฎกระทรวงก าหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือ

ผู้ด าเนินการต้องท าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.
2548. 
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3)  การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพร่องของผู้ตรวจสอบ
อาคาร ตามกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน
และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.254843  
ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 8 (13) (14) และ (15) และมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 กฎกระทรวงฉบับดังกล่าว
บังคับให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารจะต้องจัดส่งสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะต้องเป็นการประกันภัยความรับผิดที่เกิดจาก
ความบกพร่องของผู้ขอขึ้นทะเบียนในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบ
ตามกฎหมายในฐานะผู้ตรวจสอบ โดยจะต้องมีจ านวนเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อคร้ัง
และไม่น้อยกว่าสองล้านบาทต่อปีและมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี ซึ่งหากสัญญาประกันภัย
ได้สิ้นอายุคุ้มครองลงไม่ว่าด้วยเหตุใดแล้ว กรณีเป็นเหตุให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจสั่ง
เพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง 
ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และ
การสถาปัตยกรรม 

4)  การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี  ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 มาตรา 11 (1) ได้ก าหนดให้นิติบุคคลซึ่งประกอบกิจการ
ให้บริการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการท าบัญชีหรือให้บริการวิชาชีพบัญชีด้านอ่ืนตามที่ก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา ต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชีและนิติบุคคลนั้นต้องจัดให้มีหลักประกัน
เพื่อประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ตามประเภท จ านวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

นอกจากนี้ในต่างประเทศก็มีการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพในระบบ
บังคับเช่นกัน คือ ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย บังคับส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและ
นายหน้าประกันภัย (Professional Indemnity for Lawyer and Insurance Broker)44 

 
 

                                                                        
43  กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548. 
44  อรรถพล  พิบูลธนพัฒนา.  (2546,พฤษภาคม).  “ธุรกิจประกันภัยเอเชียในปี 2545.” วำรสำรประกันภัย, 

ปีที่ 28, ฉบับที่ 110. หน้า 36-42. 
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2.6.2  ความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ  
ความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพตามที่ปรากฏ ใน

ปัจจุบันมีลักษณะและรายละเอียดของการคุ้มครองดังต่อไปนี้ 
(1)  ขอบเขตของความคุ้มครอง 
โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ จะชดใช้ค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อผู้เอาประกันภัยตามจ านวนความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้อง จ่ายค่า
ทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกใดๆ ส าหรับ 2 กรณี คือ 

1) ความสูญเสียทางการเงินใดๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการท างานหรือให้บริการทาง
วิชาชีพ 

2) ความบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดจากการ
ด าเนินงานในวิชาชีพ 

ความบาดเจ็บต่อร่างกายหรือทรัพย์สินที่เสียหายดังกล่าวนี้ จะต้องมีสาเหตุจากความ
ผิดพลาดซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ด าเนินการภายใต้ขอบเขตการประกอบวิชาชีพของตน 

นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องชดใช้ให้แก่บุคคลภายนอกแล้ว 
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพยังให้ความคุ้มครองถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ใน
การต่อสู้คดีของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้รับประกันภัยได้ให้ความยินยอมในการต่อสู้ คดีนั้นๆ 

(2)  เงื่อนไขบังคับของความคุ้มครอง 
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสามารถ

แบ่งได้เป็น 3 ช่วงเวลา คือ 
1)  ณ เวลาที่เกิดความผิดพลาดขึ้นในการประกอบวิชาชีพ 
2)  ณ เวลาที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด 
3)  ณ เวลาที่เกิดการเรียกร้องค่าเสียหายจากสาเหตุดังกล่าว 
จะเห็นได้ว่า ช่วงระยะเวลาระหว่างการเกิดข้อผิดพลาดขึ้นจนถึงเกิดความเสียหายที่

เรียกร้องภายใต้การประกันภัยอาจใช้เวลานานมากเป็นปีๆ กรมธรรม์ประกันภัยที่คุ้มครองความ
เสียหาย อาจจะต้องใช้เวลานานในการจัดการค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ระยะเวลาเอาประกันภัย
มีระยะเวลาสั้น เช่น 1-5 ปี อาจเกิดกรณีที่ระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์สิ้นสุดลงก่อนที่จะท า
การเรียกร้องค่าเสียหายได้ ดังนั้น จึงมีการพัฒนากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพให้มีลักษณะเป็น “Claim Made Basis” เพื่อลดปัญหาดังกล่าวข้างต้นในกรณีที่มีความ
เสียหายเกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้มีการแจ้งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย 
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กรมธรรม์ในลักษณะ “Claim Made Basis” จะให้ความคุ้มครองแบบย้อนหลัง เมื่อมี
การท าประกันภัยประเภทนี้ โดยจะคุ้มครองถึงเหตุหรือข้อผิดพลาดของผู้เอาประกันภัยอันเป็นที่มา
ของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นก่อนระยะเวลาตามกรมธรรม์ แต่ได้มาเกิดการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์หรืออีกนัยหนึ่งกรมธรรม์แบบ 
“Claim Made Basis” จะให้ความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน
ระยะเวลาที่เอาประกันภัยแม้ว่าข้อผิดพลาดจะเกิดขึ้นก่อนระยะเวลาการประกันภัยก็ตาม แต่ในกรณี
ที่เหตุแห่งการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาแห่งความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์ แต่มิได้มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลาดังกล่าว กรณีเช่นนี้ จะไม่ได้
รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย ตัวอย่างเช่น ทนายความปล่อยให้คดีของลูกความ
หมดอายุความและเป็นเหตุให้ลูกความเกิดความเสียหาย ทนายความผู้นี้จะได้รับความคุ้มครองตาม
กรมธรรม์เฉพาะเมื่อลูกความได้เรียกร้องค่าเสียหายในระหว่างเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ โดยไม่
ต้องค านึงว่าข้อผิดพลาดของทนายความจะได้ประมาทเลินเล่อภายในระยะเวลาของการคุ้มครอง 
ตามกรมธรรม์ประกันภัยหรือไม่ 

อย่างไรก็ตาม หากเกิดสถานการณ์ซึ่งผู้เอาประกันภัยคาดหมายได้ว่า จะเกิดข้อเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนขึ้นได้ และได้แจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามเงื่อนไขของ
กรมธรรม์แล้ว ให้ถือว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนซึ่งอาจเกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาประกันภัย
นั้นได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาประกันภัยนั้น 

กล่าวโดยสรุป คือ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ประกอบวิชาชีพแบบ 
“Claim Made Basis” จะให้ความคุ้มครองดังนี ้

“กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองข้อเรียกร้องของผู้เสียหายตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากความ
ประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาการประกันภัยหรือ ณ เวลาใดก่อน
ระยะเวลาการประกันภัย เว้นแต่จะมีเงื่อนไขบังคับระยะเวลาการย้อนหลังของเหตุการณ์”45 

(3)  จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพ 

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปจะก าหนดจ านวนเงิน
ที่จะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ านวนเงินที่จ ากัดความรับผิดสูงสุดส าหรับการชดใช้
ภายใต้เหตุการณ์เรียกร้องหนึ่งคร้ัง และอาจจะมีจ านวนเงินจ ากัดสูงสุดส าหรับการเรียกร้องทุกราย
รวมกันภายในระยะเวลาการประกันภัย (Aggregate Limit) นอกจากจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่
                                                                        

45  ทัศนีย์วรรณ ศิริขนัธ์แสง.  มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรประกันภัยควำมรับผิดของผู้ประกอบ
วิชำชีพ :  ศึกษำเฉพำะกรณีผู้ประกอบวิชำชีพบัญชี.  หน้า 14-15. 
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ได้รับการชดใช้แล้ว ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภทนี้ยังให้ความคุ้มครองเพิ่มขึ้น 
ถึงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการต่อสู้คดี หรือค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตกลงเพื่อชดใช้ค่า
สินไหมทดแทน 

โดยทั่วไป ขนาดของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้ เอา
ประกันภัยและผู้รับประกันภัย แต่ในบางประเทศสมาคมวิชาชีพได้แนะน าหรือก าหนดแนวทางให้ผู้
ประกอบวิชาชีพท าประกันภัยความรับผิดโดยมีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดตามสภาพการณ์ 
ของประเทศนั้นๆ 

(4)  อาณาเขตของความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
โดยปกติแล้วผู้ประกอบวิชาชีพต้องการให้ความคุ้มครองการประกันภัยครอบคลุม

ตลอดอาณาเขตที่ตนประกอบอาชีพอยู่  เช่น ส านักงานของผู้ เอาประกันภัย คลินิก หรือ 
สถานพยาบาลที่ให้บริการ ดังนั้น อาณาเขตความคุ้มครองตามที่ปรากฎในกรมธรรม์ประกันภัยจะ
ก าหนดให้ครอบคลุมถึงสถานที่ดังกล่าว ข้อพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ อาณาเขตของศาลและ
กฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งก็คือ อาณาเขตศาลและกฎหมายของประเทศที่สถาน
ประกอบการของผู้เอาประกันภัยตั้งอยู่ อย่างไรก็ตาม ผู้เอาประกันภัยอาจจะขอให้มีอาณาเขตการ
คุ้มครองขยายออกไปถึงนอกประเทศของตนและให้รวมถึงประเทศอ่ืนซึ่งผู้เอาประกันภัยได้ ไปท า
กิจกรรมต่างๆ เช่น การท างานโครงการก่อสร้างข้ามชาติ ซึ่งผู้รับประกันภัยเองอาจจะต้องท าความ
เข้าใจถึงกฎหมายและวิธีปฏิบัติทางกฎหมายในประเทศอื่นซึ่งได้ขยายความคุ้มครองไปถึง 

(5)  ข้อยกเว้นของความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
ส าหรับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพทุกประเภทจะมีเงื่อนไข

ข้อยกเว้นที่ส าคัญและเหมือนกันประการหนึ่ง คือ การที่ผู้เอาประกันภัยละเมิดต่อวิชาชีพของตน
โดยมิได้ท าตามหน้าที่รับผิดชอบตามวิชาชีพโดยเจตนา การกระท าเช่นนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ ส าหรับข้อยกเว้นอ่ืนๆ จะแตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของวิชาชีพนั้นๆ ตัวอย่างเช่น 

สถาปนิกและวิศวกรที่ปรึกษา หากมีส่วนร่วมในการท างานก่อสร้างหรือ เคร่ืองจักร
โดยตรงหรืองานที่ด าเนินการโดยบริษัทในเครือของตนก็ดี กรมธรรม์จะยกเว้นไม่คุ้มครอง
เฉพาะงานที่ด าเนินการโดยบริษัทในเครือ เนื่องจากผู้รับประกันภัยไม่สามารถแยกความเสียหายได้
ว่าเกิดจากข้อผิดพลาดของแบบหรือเป็นข้อผิดพลาดจากการด าเนินการตามโครงการ นอกจากนี้ยังมี
ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ซึ่งไม่คุ้มครองถึงความผิดพลาดจากการประเมินราคาโครงการ หรือการไม่
สามารถท างานให้เสร็จตามเวลาก าหนด 
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ทนายความและผู้ตรวจสอบบัญชี ข้อยกเว้นของวิชาชีพทั้ง 2 วิชาชีพนี้โดยเฉพาะ คือ 
การหมิ่นประมาทหรือการท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงต่อลูกความหรือลูกค้าของตน นอกจากนี้
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 2 วิชาชีพนี้ ยังยกเว้นความเสียหายที่เกิด
จากการทุจริตโดยผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 

แพทย์และสถานพยาบาล ข้อยกเว้นส าหรับการประกันภัยความรับผิดชอบของผู้
ประกอบวิชาชีพนี้ ได้แก่ การกระท าที่เป็นอาชญากรรมหรือละเมิดต่อกฎหมายใดๆ การประกอบ
หน้าที่ในวิชาชีพขณะที่มีอาการเมาสุราหรือยา เฉพาะกรณีทันตแพทย์ การให้การรักษาในขณะที่
ผู้ป่วยมีอาการอักเสบและมีข้อห้ามทางแพทย์ก าหนดไว้  และการรักษาพยาบาลอย่างอ่ืนที่ไม่ใช่การ
รักษาอาการเจ็บป่วยของคนไข้ เช่น การท าศัลยกรรมตกแต่ง 

(6)  การขยายความคุ้มครองของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ 
โดยข้อจ ากัดทั่วไปและข้อยกเว้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ

วิชาชีพ ผู้เอาประกันภัยอาจจะขอให้ผู้รับประกันภัยพิจารณาขยายความคุ้มครองได้ในกรณีต่อไปนี้  
1.  การขยายอาณาเขตความคุ้มครอง 
2.  การขยายขอบเขตของศาล 
3.  การขยายความคุ้มครองกรณีหมิ่นประมาท 
4.  การขยายความคุ้มครองกรณีทุจริตโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย 
5.  การขยายความคุ้มครองการสูญเสียหรือสูญหายของเอกสาร 
6.  การขยายความคุ้มครอง รวมถึงส าหรับหุ้นส่วนหรือกรรมการบริษัทผู้เอาประกันภัย

ที่ลาออกไปหรือเข้ามาใหม่ 
(7)  เงื่อนไขท่ัวไปและความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย 
กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปจะก าหนด เงื่อนไข

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1.  หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบทันที่เกิดการเรียกร้อง

ค่าเสียหายจากบุคคลภายนอก 
2.  เงื่อนไขบังคับไม่ให้ผู้เอาประกันภัยด าเนินการเจรจาต่อรองชดใช้ค่าเสียหายโดย

ไม่ไดรั้บความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน 
3.  เงื่อนไขก าหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเอกสาร หรือ

หลักฐานอ่ืนๆ เพื่อให้ผู้รับประกันภัยสามารถใช้ต่อสู้คดีได้ หากเป็นกรณีจ าเป็น 
ส่วนความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัยนั้น ผู้ เอาประกันภัยจะต้องรับผิดใน

จ านวนเงินส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทนที่ถูกเรียกร้องโดยบุคคลภายนอก เพื่อเป็นเงื่อนไขให้ผู้
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เอาประกันภัยใช้ความระมัดระวังในการจัดการกับกรณีการเรียกร้องของบุคคลภายนอกโดยมีส่วน
ร่วมรักษาผลประโยชน์ของผู้รับประกันภัย และอีกเหตุหนึ่ง ก็คือ เป็นการตัดกรณีค่าสินไหม
ทดแทนที่มีจ านวนไม่สูง เพื่อไม่ให้ผู้รับประกันต้องเข้ามามีส่วนรับผิดชอบมากรายเกินไป และเป็น
จ านวนค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถรับผิดชอบเองได้ จ านวนความรับผิดส่วนแรกของผู้เอา
ประกันภัย จะเป็นเท่าไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับประเภทวิชาชีพและรายได้ของผู้เอาประกันภัยเอง ใน
กรณีทั่วไปแล้ว จ านวนร้อยละ 1 ของรายได้ต่อปีของผู้เอาประกันภัยจะถูกก าหนดให้เป็นความ
รับผิดชอบส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย 

(8)  การพิจารณารับประกันภัย 
ในการพิจารณารับประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น ผู้รับประกันภัย ได้

ตระหนักถึงสภาวะการให้ความคุ้มครองส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ แม้แต่การสูญเสียหรือหายที่
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้เอาประกันภัยมีข้อบกพร่องในความรู้ตามคุณสมบัติของประกอบวิชาชีพนั้นหรือ
การขาดการอบรมที่ดีเพียงพอส าหรับพนักงานลูกจ้างของผู้ประกอบวิชาชีพหรืออาจจะเกิดจาก 
ความประมาทผิดพลาดหรือบกพร่องในการบริหารส านักงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ขาดการดูแล 
เอาใจใส่ในการบริหารงานและให้บริการที่ดีพอ องค์ประกอบต่างๆ ที่กล่าวมานี้ นับเป็นความเสี่ยง
ภัยของการประกันภัยประเภทนี้ โดยทั่วไปการพิจารณารับประกันภัย ผู้รับประกันภัยจะพิจารณา
จากข้อมูลในใบค าขอเอาประกันภัยพร้อมทั้งข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมจากผู้เอาประกันภัยใน
รายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1.  รายละเอียดคุณสมบัติทางวิชาชีพของผู้เอาประกันภัย 
2.  ประสบการณ์ในทางวิชาชีพ 
3.  กิจกรรมที่ผู้ประกอบวิชาชีพด าเนินอยู่ รวมทั้งหากผู้ เอาประกันภัยมีกิจกรรมใน

ฐานะผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาชีพนั้น 
4.  หุ้นส่วนหรือกรรมการที่ ร่วมด าเนินธุรกิจ ทั้งรายละเอียดของคุณสมบัติและ

ประสบการณ์ 
5.  จ านวนพนักงานและลูกจ้างภายในส านักงาน 
6.  รายได้ต่อปีของผู้เอาประกันภัย 
7.  ประวัติการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ผ่านมา 
8.  ข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนๆ เฉพาะวิชาชีพต่างๆ ซึ่งศึกษาได้จากตัวอย่างใบค าขอเอา

ประกันภัยแต่ละวิชาชีพ46 
                                                                        

46  พิพัฒน์ เทพปฏิพัธน์ และคณะ. (2537).  เอกสำรกำรสอนชุดวิชำกำรประกันวินำศภัย 2 หน่วยที่ 9-15. 
หน้า 124-129. 

DPU



 
 

 
บทที ่3 

มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิด 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในต่างประเทศ 

เปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

แม้ว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพจะเกิดขึ้นภายหลังการประกันภัย
ประเภทอ่ืนๆ แต่ปัจจุบันการฟ้องร้องเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพมี
จ านวนเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าประเทศไทยในปัจจุบันวิชาชีพสถาปัตยกรรมจะเป็นวิชาชีพที่ยังพบสถิติ
การฟ้องร้องไม่มากแต่ปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยรวมถึงของ
ต่างประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว งานด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจึงเข้ามามี
บทบาทในการธุรกิจการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การให้
ค าปรึกษาในโครงการก่อสร้างต่างๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้น การท างานของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจึงมีความเสี่ยงและมีความผิดพลาดสูงขึ้นและยังส่งผลกระทบถึง
สาธารณะด้วย การฟ้องร้องเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพ มักจะเรียกร้องในจ านวนเงินที่สูงมาก 
การท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพจึงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะน ามาใช้กระจาย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและสามารถชดเชยให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายได้ทันท่วงที ดังนั้น 
เพื่อให้การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ จึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความ
รับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในต่างประเทศว่ามีหลักเกณฑ์และรายละเอียด
อย่างไร เพื่อให้สามารถพิจารณาแนวทางการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยที่เหมาะสมต่อไป 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในต่างประเทศ 

เพื่อเป็นการพิเคราะห์กฎหมายของต่างประเทศที่กล่าวถึงการประกันภัยความรับผิดของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักการของการประกันภัย
ผู้รับบริการจากการที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกระท าการโดยประมาทเลินเล่อท าให้
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ผู้รับบริการได้รับความเสียหายอันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากความไม่รู้ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความ
ผิดพลาดในการให้ค าแนะน า การให้บริการออกแบบ ควบคุมงาน หรือให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิด
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใน 2 ประเทศ คือ ประเทศอังกฤษ และประเทศ
สหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมันนี ทั้งนี้ ผู้เขียนได้เน้นศึกษาในเนื้อหาของประเทศอังกฤษเนื่องจากเป็น
ประเทศที่มีระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common Law) ใกล้เคียงกับของประเทศไทย โดยจะได้
กล่าวเป็นล าดับ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1  มาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษ 
แม้ประเทศอังกฤษมีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (Common Law) ซึ่งยึดถือค า

พิพากษาของศาลเป็นหลักมากกว่าตัวบทกฎหมายก็ตาม แต่ในการควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของประเทศอังกฤษนั้น ได้มีการตราพระราชบัญญัติสถาปนิก ค .ศ.
1997 (Architect Act 1997)1 ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
คุ้มครองผู้บริโภคควบคู่ไปกับการรักษาเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยมีคณะกรรมการ
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลและควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ ด้วยการก าหนดกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นในรูปของประมวลข้อบังคับต่างๆ (Code) เช่น ประมวล
จริยธรรม (Code of Conduct) เป็นต้น 

ก่อนที่จะได้ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษว่าเป็นอย่างไรนั้น ควรจะได้ท าการศึกษาถึง
ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษเสียก่อน คือ 

3.1.1.1  ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 มาตรา 4 ก าหนดให้คณะกรรมการจดทะเบียน

สถาปนิก (Architects Registration Board: ARB) เป็นองค์กรเดียวในประเทศอังกฤษที่มีหน้าที่รับจด
ทะเบียนและรับรองคุณสมบัติ ตลอดจนมีหน้าที่ในการก าหนดคุณสมบัติและประสบการณ์การ
ประกอบวิชาชีพของผู้ซึ่งประสงค์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใน
ประเทศอังกฤษ นอกจากนี้ตามมาตรา 4 (1) (b) คณะกรรมการจดทะเบียนสถาปนิก (ARB) ยังมี
หน้าที่ในการรับรองผู้ขอขึ้นทะเบียนที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถได้
มาตรฐานตามความเห็นของคณะกรรมการเทียบเท่ากับผู้ซึ่งจบการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการ

                                                                        
1  Architect Act 1997. 
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รับรองก็ได้ โดยมาตรา 4 (2) บัญญัติให้คณะกรรมการอาจก าหนดให้ผู้ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 4 
(1) (b) นั้นจะต้องเข้ารับการทดสอบทางสถาปัตยกรรมก็ได้ 

อนึ่ง สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสถาปนิก (ARB) ตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 ได้แก่2 

1)  The Robert Gordon University, Aberdeen 
2)  Scott Sutherland School 
3)  University of Bath Department of Architecture and Civil Engineering 
4)  Queen's University Belfast School of Architecture 
5)  University of Ulster School of Architecture 
6)  Birmingham City University Birmingham School of Architecture 
7)  The Arts University College at Bournemouth School of Design 
8)  University of Brighton School of Architecture and Design 
9)  University of the West of England School of Planning and Architecture 
10)  University of Cambridge Department of Architecture 
11)  University of Kent at Canterbury Kent School of Architecture 
12)  University for the Creative Arts Canterbury School of Architecture 
13)  Cardiff University Welsh School of Architecture 
14)  University of Dundee School of Architecture 
15)  University of Edinburgh Edinburgh College of Art School of Architecture 
16)  University of Edinburgh Edinburgh College of Art – Edinburgh School of 

Architecture & Ladscape Architecture 
17)  University of Edinburgh Department of Architecture 
18)  Architects Professional Examinations Authority in Scotland Limited (APEAS) 
19  University of Glasgow Glasgow School of Art Mackintosh School of Architecture 
20)  University of Strathclyde, Glasgow Department of Architecture 
21)  University of Huddersfield Department of Architecture 
22)  Leeds Metropolitan University Leeds School of Art, Architecture and Design 
23)  Hull School of Art and Design 

                                                                        
2   www.arb.org.uk/schools-and-institutions-of-architecture. สืบค้นเมื่อ 17 กรกฎาคม 2555 
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24)  De Montfort University Leicester School of Architecture 
25)  University of Lincoln School of Architecture 
26)  University of Liverpool Liverpool John Moores University Centre for 

Architecture 
27)  RIBA North West Regional Office 
28)  Kingston University School of Architecture 
29)  London Metropolitan University School of Architecture and Interior Design 
30)  Royal College of Art Department of Architecture 
31)  The Royal Institute of British Architects 
32)  University College London The Bartlett School of Architecture 
33)  University of the Arts London Central Saint Martins College of Art and Design 
34)  University of Westminster Department of Architecture 
35)  Architectural Association, London School of Architecture 
36)  London South Bank University, London Division of Architecture 
37)  University of Greenwich School of Architecture and Construction 
38)  University of East London School of Architecture 
39)  University of Manchester 
40)  Manchester Metropolitan University 
41)  Manchester School of Architecture 
42)  University of Newcastle School of Architecture, Planning and Landscape 
43)  Northumbria University School of Built Environment 
44)  University of Nottingham Institute of Architecture 
45)  NottinghamTrent University School of the Built Environment 
46)  Oxford Brookes University Department of Architecturee 
47)  University of Plymouth Plymouth School of Architecture 
48)  University of Portsmouth School of Architecture 
49)  University of Central Lancashire School of Built and Natural Environment 
50)  University of Sheffield School of Architecture 
60)  Sheffield Hallam University School of Environment and Development 
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3.1.1.2  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ในประเทศอังกฤษมีองค์กรหลักที่มีความส าคัญในการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมอยู่ 2 องค์กรหลัก ได้แก่ 
1)  Architects Registration Board (ARB) หรือคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ 
ในอดีตนั้นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษ จะต้องขึ้น

ทะเบียนกับสภาสถาปนิกแห่งสหราชอาณาจักร (Architects Registration Council of the United 
Kingdom: ARCUK) ซึ่งตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงทะเบียนของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ค.ศ.1931 (Architects (Registration) ACT, 1931) แต่ปัจจุบันพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้ว โดยได้มีการปรับปรุงและประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ. 
1997 (Architect Act 1997) ขึ้นมาแทน โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคม ค.ศ.1997 เป็นต้น
มา3 คณะกรรมการก ากับดูแลที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ. 1997 ได้แก่ 

(1)  คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (Architects Registration Board:ARB) มีจ านวน
ทั้งสิ้น 15 ท่าน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบวิชาชีพที่มาจากการเลือกตั้งจ านวน 7 ท่านและมาจากการ
แต่งตั้งจากสภาองคมนตรี (Privy Council) จ านวน 8 ท่าน โดยด ารงต าแหน่งวาระละ 3 ปี และจะ
ด ารงต าแหน่งติดกัน 2 วาระไม่ได้ เว้นแต่ระยะเวลาได้ผ่านไปจ านวน 3 ปีแล้ว4  

หน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ได้แก่ 
ก)  รับรองคุณสมบัติของผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ข)  รับจดทะเบียนให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศอังกฤษ 

ทั้งนี้ ผู้ขอจดทะเบียนดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) รับรองและผ่านการทดสอบหรือมีประสบการณ์การ
ท างานในด้านดังกล่าวตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ก าหนด 

ค)  ดูแล ควบคุมการปฏิบัติวิชาชีพของสภาปนิกผู้ขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

ง)  สืบสวนการร้องเรียนเกี่ยวกับความสามารถและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

จ)  สอดส่องดูแลการกระท าที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 

                                                                        
3  http://en.wikipedia.org/wiki/Architects_(Registration)_Acts,_1 9 3 1 _to_1 9 3 8 .  สื บ ค้ น เ มื่ อ  17 

กรกฎาคม 2555 
4  Architect Act 1997.  SCHEDULE 1.  The Board and it Commitees Part 1. 
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ปัจจุบันมีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการสภา
สถาปนิกอังกฤษ (ARB) ประมาณกว่า 30,000 คน5 

(2)  คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (Professional Conduct Committee:PCC) มีจ านวน
ทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบไปด้วยคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ที่มาจากการเลือกตั้ง
จ านวน 4 ท่านโดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศสก๊อตแลนด์ และคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ที่มาจากการแต่งตั้งจ านวน 3 คน และทนายความที่นายกสภา
ทนายความแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพอีกจ านวน 2 คน6  

คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) มีอ านาจพิจารณาและวินิจฉัยกรณีที่มีการ
ร้องเรียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (Code of Conduct) หรือประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมโดยไม่มี
ความสามารถในส่วนที่เป็นสาระส าคัญอย่างเพียงพอ 

เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพมีการ
กระท าผิดตามที่ถูกร้องเรียนจริง คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) มีอ านาจใช้ดุลยพินิจการ
ลงโทษตามอัตราโทษที่บัญญัติในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 

2)  สถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (The Royal Institute of British Architect: 
RIBA) ถือเป็นสถาบันที่เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งแรกในยุโรป ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ.1837 มี
ลักษณะเป็นสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศอังกฤษ ตามที่กล่าวมาแล้วว่าผู้
ที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศอังกฤษทุกรายจะต้องขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการจด
ทะเบียนสถาปนิก (ARB) แต่บุคคลดังกล่าวไม่จ าต้องเป็นสมาชิกของสถาบันสถาปนิกแห่ง
ราชอาณาจักร (RIBA) ก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นสมาชิกของสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA) และมี
คุณสมบัติครบถ้วนสามารถที่จะใช้ชื่อว่าเป็น “สถาปนิกรับอนุญาต” (Chartered Architects) ได้โดย
ชอบ อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษหรือผู้ที่
แสดงตนโดยใช้ชื่อว่ า  “สถาปนิก” (Architect) ในประเทศอังกฤษจะต้องจดทะเบียนกับ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ด้วย 

 
 

                                                                        
5  http://www.arb.org.uk/ สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม 2555. 
6  Architect Act 1997.  SCHEDULE 1.  The Board and it Commitees Part 2. 

DPU

http://www.arb.org.uk/


42 
 

วัตถุประสงค์ของสถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA) ได้แก่7 
(1)  ระบุพยานหลักฐานที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและสถาปนิกเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจของลูกค้าและสาธารณะ 
(2)  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ถึงผลประโยชน์จากสถาปัตยกรรมที่ ดีที่จะน ามาสู่

สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
(3)  ก าหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
(4)  สนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
(5)  ก าหนดและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมชั้นน าระดับโลก

ส าหรับสมาชิกสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA) 
(6)  เสริมสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน สมาชิกและหุ้นส่วนในการท างานร่วมกันเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังมีองค์กรที่มีความส าคัญมากอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดท าประกันภัยความรับ

ผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของประเทศอังกฤษ ได้แก่ ส านักงานตัวแทน
ประกันภัยของสถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA Insurance Agency: RIBAIA)8 RIBAIA 
เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA) 
ในการจัดหาประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่
คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ก าหนดไว้ 

3.1.1.3  ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามที่ได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ในประเทศอังกฤษหรือผู้ที่แสดงตนโดยใช้ชื่อ (Title) ว่า “สถาปนิก” (Architect) ในประเทศอังกฤษ
จะต้องจดทะเบียนกับคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ด้วย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก ค.ศ.1997 มาตรา 20 (1) ที่บัญญัติว่า “ห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ
ด าเนินธุรกิจโดยใช้ชื่อ ลักษณะ หรือนามที่ประกอบไปด้วยค าว่าสถาปนิก เว้นแต่จะได้จดทะเบียน
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติน้ี” ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดทาง
อาญาและถูกปรับ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 21 (1) 

                                                                        
7  http://www.architecture.com/TheRIBA/AboutUs/Strategicpurposeandcoreaims.aspx. สืบค้นเมื่อ 31 

กรกฎาคม 2555. 
8  http://www.architectspi.com/Pages/default.aspx. สืบค้นเมื่อ 15 ธันวาคม 2555. 
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ส่วนผู้ที่จดทะเบียนประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกับคณะกรรมการสภา
สถาปนิกอังกฤษ (ARB) จะถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 สามารถใช้ชื่อหรือแสดงตนว่าเป็น “สถาปนิก” (Architect) ได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ในการปฏิบัติวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้รับ
อนุญาตนั้นจะต้องเป็นไปตามประมวลจริยธรรม (Code of Professional Conduct) ด้วย โดย
คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมได้ให้บริการวิชาชีพเป็นไปตามประมวลจริยธรรมหรือไม่ โดยรวมถึงเร่ืองมี
การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ด้วย แม้ว่าสถานการณ์หรือ
ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีจะแตกต่างกันก็ตาม 

จริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้รับอนุญาต มีทั้งสิ้น 12 ข้อ 
มีใจความส าคัญ ดังนี้คือ9 

1)  ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
2)  ต้องประกอบวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ 
3)  ส่งเสริมการปฏิบัติวิชาชีพของตนด้วยความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
4)  ต้องด าเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ 
5)  ต้องพิจารณาผลกระทบจากการปฏิบัติวิชาชีพอย่างรอบด้าน 
6)  ต้องด าเนินงานที่ได้รับด้วยความสุจริตและตั้งใจ 
7)  ปฏิบัติตนให้มีความน่าเชื่อถือและดูแลผลประโยชน์ของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง 
8)  ต้องจัดท าประกันภัยที่เหมาะสม 
9)  รักษาชื่อเสียงของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
10)  จัดการกับปัญหาและข้อขัดแย้งอย่างเหมาะสม 
11)  ให้ความร่วมมือในความต้องการเกี่ยวกับกฎระเบียบและการส ารวจ 
12)  ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน 
ในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประพฤติผิดจริยธรรม 

ก่อนที่คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) จะตัดสินว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ประพฤติผิดจริยธรรมนั้น คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) จะต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ร้องเรียนโดยย่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้รับทราบทั้งต้องให้โอกาสในการ
โต้แย้งหรือแสดงเหตุผลด้วย ตามมาตรา 14 (4) 

                                                                        
9  Code of Conduct 2010. 
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ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 มาตรา 15 (1) “คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ 
(PCC) จะพิจารณาลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้เมื่อ 

1)  เมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนแล้วได้ความชัดว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ควบคุมมีความผิดเพราะไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมวิชาชีพหรือประกอบวิชาชีพโดยไร้ความสามารถ
ในส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 

2)  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมกระท าผิดในคดีอาญา ยกเว้นการกระท า
ผิดที่ไม่สามารถหาพยานหลักฐานที่ปรากฏได้ว่าไม่เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

โดยโทษที่คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PCC) สามารถลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมมี 4 สถาน ตามมาตรา 15 ดังนี้คือ 

1)  ตักเตือน 
2)  ลงโทษ 
3)  พักใช้ใบอนุญาตตามเวลาที่ก าหนดไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้ตามมาตรา 17 
4)  เพิกถอนใบอนุญาต 
3.1.1.4  สาระส าคัญของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม 
ในประเทศอังกฤษนั้นวิชาชีพสถาปนิกมีความส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของประชาชน

อยู่ค่อนข้างมาก ในการสร้างอาคารบ้านเรือนนั้นเมื่อเป็นการก่อสร้างที่อยู่ในงานที่เป็นวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้ว ต้องใช้บริการจากสถาปนิกที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเท่านั้น ตาม 
Building Act 1984 ก าหนดให้ต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ทั้งนี้ ในประเทศอังกฤษนั้นหาก
ไม่ใช่สถาปนิกผู้มีใบอนุญาตแล้วไม่สามารถกล่าวอ้างหรือใช้ชื่อว่า “Architect” ได้ มิฉะนั้นจะถือว่า
มีทางอาญา เมื่อวิชาชีพได้สงวนไว้แก่ผู้ที่มีความรู้ความช านาญโดยเฉพาะแล้ว ประชาชน
ผู้ใช้บริการจึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจสถาปนิกที่ตนได้ว่าจ้างค่อนข้างมากและเชื่อใจในการตัดสินใจ
ของสถาปนิก เพราะเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้มีประสบการณ์ แต่ทั้งนี้ก็อาจพบ
ปัญหาอันเกิดจากการท างานของสถาปนิกได้บ่อยคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นการท างานโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
การออกแบบแล้วไม่สามารถขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้  การไม่สามารถรักษา
ผลประโยชน์ทางการค้าหรือการปกปิดความลับให้แก่ผู้ว่าจ้างได้ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้า 
เป็นต้น10อันน าไปสู่การเรียกร้องกับสภาวิชาชีพและฟ้องร้องต่อศาลจ านวนมาก 

                                                                        
10  www.arb.org.uk/. สืบค้นเมื่อ 4 พฤษภาคม 2555 
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เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ คณะกรรมการสภาสถาปนิก
อังกฤษ (ARB)  จึงได้อาศัยอ านาจตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก ค .ศ.1997 
คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ได้มีการประกาศใช้ประมวลจริยธรรม (Code of 
Professional Conduct) เพื่อก าหนดมาตรฐานทางด้านจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพของผู้ที่ได้
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกับคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) 
โดยประมวลจริยธรรมฉบับปัจจุบันได้แก่ Code of Conduct 201011 ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  1 
มกราคม พ.ศ.2553 แทนที่ฉบับเดิมที่ประกาศเมื่อปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ในการแก้ไขประมวล
จริยธรรมฉบับใหม่นั้นมีการแก้ไขให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ทั้งเป็นการปรับปรุงโดยก าหนดมาตรฐานที่
เกี่ยวข้องกับทั้งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและผู้บริโภค 

ในประมวลจริยธรรม (Code of Conduct 2010) ได้ก าหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทุกคนจะต้องท าประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ 
(Professional Indemnity Insurance) ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายในกรณีที่มีการเรียกร้อง
ให้ต้องรับผิดทั้งที่เกิดจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อต่อผู้รับบริการ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก ค.ศ.1997 มาตรา 14 หากคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ (PPC) ตรวจสอบพบว่าผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่มีการประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่เพียงพอและ
เหมาะสม ถือว่าเป็นการกระท าผิดจริยธรรมวิชาชีพด้วย 

ตาม Standard 812 ของประมวลจริยธรรม (Code of Conduct 2010) ได้ก าหนดให้ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ว่าจะท าในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล จะต้องไม่

                                                                        
11  Code of Conduct 2010.  Standard 8. 
12  Standard 8.  Architects should not undertake professional work without adequate and appropriate 

professional indemnity insurance cover 
8.1 The need for cover extends to professional work undertaken outside an Architect's main 

professional practice or employment and to work undertaken by employees of an Architect. 
8.2 Employed Architects should, as far as possible, ensure that professional indemnity insurance cover 

or other appropriate cover is provided by their employer. 
8.3 Without limiting an Architect's duty to maintain professional indemnity cover which is adequate 

and appropriate for the work the Architect is undertaking, Architects must maintain, in any event, minimum 
cover in accordance with the Board's guidelines on professional indemnity insurance issued from time to time, 
and provide such evidence in such form as the Board may require demonstrating compliance with this Standard. 
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รับท างานด้านสถาปัตยกรรมโดยปราศจากประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่เพียงพอและ
เหมาะสม โดยให้หมายรวมไปถึง 

1)  การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่นอกเหนือไปจากการปฏิบัติวิชาชีพหลักของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม การว่าจ้างและการกระท าในฐานะพนักงานด้วย 

2)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมซึ่งเป็นพนักงานควรที่จะต้องมั่นใจว่า
ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่นายจ้างจัดหานั้นเพียงพอและเหมาะสม 

3)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีหน้าที่รักษาประกันภัยความรับผิดทาง
วิชาชีพให้เพียงพอและเหมาะสมส าหรับการท างานของตนเองโดยไม่มีข้อจ ากัด ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องรักษาประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพในอัตรา
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ าตามที่คณะกรรมการได้ออกประกาศซึ่งจะประกาศเป็นคร้ังคราว 
และจะต้องจัดหาหลักฐานตามรูปแบบที่คณะกรรมการก าหนดเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานนีแ้ล้ว 

ทั้งนี้ ข้อแนะน าของคณะกรรมการเกี่ยวกับวงเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ าส าหรับการ
ชดใช้ค่าเสียหาย ในประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมนั้น คือ 250,000 
ปอนด์ ส าหรับทุกๆการเรียกร้อง13 

ด้วยคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ได้ตระหนักว่าการให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมนั้นมีความเสี่ยงอาจก่อความเสียหายต่อสังคมและความเสียหายนั้นมีจ านวน
เงินสูงมาก จึงควรมีเคร่ืองมือมาเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ 
(ARB) จึงเห็นว่าการประกันภัยวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมนั้นเป็นการกระจายความเสี่ยงภัยที่ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องประสบอยู่และยังช่วยสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ
ให้แก่ประชาชนเมื่อเกิดความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายจ านวนมาก ทั้งประชาชนเองก็ยังได้รับการ
ชดใช้ในเบื้องต้นได้ทันท่วงทีด้วย 

                                                                        
13  Architects Registration Board PII Guidance. “The Board recommends that the minimum limit of 

indemnity provided by PII should be £250,000 for each and every claim. It is important to note that architects 
should maintain sufficient cover to enable them to meet claims arising from professional practice and bear in 
mind that claims may arise from personal injury as well as loss, damage, delay and additional costs. Even those 
Architects with limited turnover or engaged in private works (outside of their main employment) need to 
maintain a minimum level of cover, and professionals should be wary of the problems any restrictions of cover 
may cause.” 
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ดังนั้น คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) จึงได้ก าหนดรูปแบบการประกันภัย
วิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยได้พิจารณา
ร่วมกับส านักงานตัวแทนประกันภัยของสถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA Insurance 
Agency: RIBAIA) ที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร 
(RIBA) ในการจัดหาประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ก าหนดไว้ ทั้งนี้ RIBAIA ได้ก าหนดรูปแบบ
กรมธรรม์ (Insurance Policy) การท าประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เพียงพอและเหมาะสมของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษ โดยมีรายละเอียดใน ในสาระส าคัญ
ดังต่อไปนี้ คือ14 

1)  พื้นฐานของสัญญาประกันภัยความรับผิด   
เกิดจากการที่ผู้เอาประกันภัยเสนอรายละเอียดเงื่อนไขในการขอรับประกันภัยต่างๆต่อ

ผู้รับประกันภัย และจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยแก่ผู้ รับประกันภัย โดยผู้รับประกันภัยตกลงชดใช้
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขตามข้อตกลง ข้อจ ากัดความรับผิด ตลอดจนข้อตกลงยกเว้น
ความรับผิดต่างๆ 

ความหมายของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ หมายถึง สัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเฉพาะที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศอังกฤษที่คุ้มครอง
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้ก่อความเสียหายต่อบุคคลที่สาม 

2)  ผู้เอาประกันภัย (Insured)  
ผู้เอาประกันภัยของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมตาม RIBA Architects Premier Policy ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 ไม่ว่าจะประกอบวิชาชีพในลักษณะบุคคลคนเดียวหรือการ
รวมกลุ่มกันในลักษณะเป็นนิติบุคคล 

3)  วัตถุที่เอาประกัน (Subject Matter of Insurance) 

                                                                        
14 RIBA Insurance Agency. PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE. RIBA Architects 

Premier policy.  สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2556, จาก http://www.architectspi.com/PI-
Insurance/Pages/RIBA%20Policy%20Wording.pdf 
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วัตถุที่เอาประกันภัยตาม RIBA Architects Premire Policy คือ ความรับผิดตามกฎหมาย
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีต่อบุคคลที่สามซึ่งได้รับความเสียหายจากการ
ให้บริการทางวิชาชีพ 

4)  ขอบเขตของความคุ้มครอง 
ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพที่ผิดพลาดของผู้เอา

ประกันซึ่งอยู่ในข้อตกลงและไม่อยู่นอกเหนือข้อจ ากัดในการชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นในช่วงที่
การประกันภัยมีผล และเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษจ านวน 250,000 ปอนด์ต่อทุกการเรียกร้องและอยู่
ในส่วนที่เกินจากค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) 2,500 ปอนด์ ในทุกการเรียกร้อง 

ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งและค่าใช้จ่าย ในการด าเนินคดีต่างๆให้แก่ผู้
เอาประกันภัย ในระหว่างที่ได้มีการท าประกัน 

ผู้รับประกันภัยจะช าระเงินคืนแก่ผู้ เอาประกันภัย ในกรณีที่มีการอ้างพยานผู้เชี่ยวชาญ
ในการพิจารณาคดีในศาลหรืออนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5)  ข้อยกเว้นทั่วไป  
ในการท าประกันภัยความรับผิดตาม RIBA Architects Premire Policy ดังกล่าวนั้นจะ

ไม่รวมการชดใช้ค่าเสียหาย ดังต่อไปนี้ 
(1)  ค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ก าหนดในกรมธรรม์ 
(2)  การเรียกร้องที่เกิดจากการให้บริการวิชาชีพที่ด าเนินการโดยผู้เอาประกันในการ

กระท าอันเกิดจากการร่วมทุน หรือกิจการร่วมค้า เว้นแต่มีการลงนามรับรองในเร่ืองดังกล่าว
โดยเฉพาะ 

(3)  ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง 
(4)  การเรียกร้องที่เกิดจากการบาดเจ็บ ป่วยหรือเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่ท างาน

ภายใต้สัญญาจ้างงาน 
(5)  การเรียกร้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการให้บริการทางการเงินอันควบคุมโดย

สถาบันการเงินที่มีอ านาจหน้าที่ 
(6)  การเรียกร้องที่เกิดจากการสูญเสียทางการค้า 
(7)  การกระท าอันเกิดจากการฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ 
(8)  ความเสียหายทางอาญา 
(9)  ความเสียหายอันเกิดจากระเบิดนิวเคลียร์หรือการสงคราม 
(10)  การเรียกร้องความสูญเสียที่เกิดจากการด าเนินการทางคอมพิวเตอร์ 
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(11)  การเรียกร้องอันเกิดจากการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ การติดตั้งและบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมหรือแก้ไขความบกพร่องของสินค้า 

(12)  การก่อการร้าย 
(13)  การเรียกร้องที่เกิดจากความรับผิดในฐานะพนักงาน กรรมการหรือผู้ดูแล 
(14)  ความรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน 
6)  เงื่อนไขทั่วไป (General Condition) 
ในการท าประกันภัยความรับผิดตาม RIBA Architects Premire Policy นั้น ผู้เอาประกัน

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดดังต่อไปนี้จึงจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย 
ก่อนที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหาย ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรายงาน

ความเสียหายโดยละเอียดถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์อันก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวแก่ผู้
รับประกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องแจ้งให้ผู้รับประกันภัยทราบในทันทีหรือโดยเร็วที่สุด
ภายในระยะเวลาประกันภัยนั้น 

การส ารวจหรือการตีราคาค่าเสียหายนั้นจะต้องกระท าโดยบุคคลที่ได้รับการรับรอง 
ยกตัวอย่างเช่น หุ้นส่วนผู้จัดการหรือพนักงานในบริษัทของผู้เอาประกันซึ่งเป็นสมาชิกของ RIBA 
(Royal Institute of British Architects) หรือเป็นสมาชิกของ RICS (Royal Institute of Chartered 
Surveyors) หรือสถาปนิกผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ซึ่ง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ ากว่า 1 ปีในการส ารวจหรือการประมาณราคาเกี่ยวกับโครงสร้าง เป็น
ต้น  

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ยอมรับความรับผิด ยอมรับข้อเสนอหรือยอมรับการช าระ
ค่าเสียหายใดๆ โดยปราศจากความยินยอมของผู้รับประกันภัยหรือโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้รับประกันภัยก่อน 

หากค าขอในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ เป็นเท็จหรือเกิดจากการหลอกลวง ให้ถือว่า
ข้อตกลงเป็นโมฆะ หากได้มีการช าระค่าเสียหายไปแล้วย่อมจะถูกเรียกคืน 

หากผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อตกลงรับประกันภัยจะถูกยกเลิกทันที 
เว้นแต่ ผู้รับประกันภัยจะใช้ดุลยพินิจเป็นอย่างอื่น 

(1)  สิทธิของผู้รับประกันภัย  
ผู้รับประกันภัยอาจใช้สิทธิแทนผู้เอาประกันในนามของผู้เอาประกันภัยโดยเป็นตัวแทน

ในการสืบสวนสอบสวนหรือการต่อสู้คดีได้ ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้รับ
ประกันภัยในกรณีดังกล่าว โดยต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ 
เพื่อให้ผู้รับประกันภัยสามารถใช้ต่อสู้คดีได้ หากเป็นกรณีจ าเป็น 
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ในการชดใช้ค่าเสียหายนั้น ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะได้รับค าแนะน าจากที่ปรึกษา
กฎหมายหรือทนายความของผู้รับประกันภัยเพื่อความรอบคอบ ผู้รับประกันภัยมีสิทธิที่จะชดใช้
ค่าเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยตามจ านวนเงินที่จ ากัดความรับผิดหรือตามจ านวนเงินที่ ได้รับการ
ประเมินจากการเรียกร้องนั้นๆ ก็ได้ (แล้วแต่ว่าจ านวนใดจะน้อยกว่า) เพื่อปลดเปลื้องความรับผิดทั้ง
มวลที่มีต่อผู้เอาประกันภัย ให้ถือว่าการชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวเป็นการชดใช้ค่าเสียหายที่สมบูรณ์
ตามข้อตกลงของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย หากผู้รับประกันภัยได้ช าระเงินดังกล่าวให้ 
RIBAIA 

ผู้ รับประกันภัยจะไม่ เข้ารับช่วงสิทธิของพนักงานหรืออดีตพนักงานของผู้ เอา
ประกันภัย เว้นแต่ ผู้รับประกันภัยจะได้ช าระเงินเพื่อสนับสนุนการกระท าหรือละเว้นการกระท า
ดังกล่าวของพนักงานหรืออดีตพนักงานของผู้เอาประกันภัย 

ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ในเบื้องต้นที่จะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) ให้แก่ผู้รับ
ประกันภัยก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะได้ชดใช้ค่าเสียหาย 

(2)  สิทธิของบุคคลที่สาม 
แม้จะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญญา (สิทธิของบุคคลที่สาม) ในปีค.ศ.

1999 แล้ว หรือถึงแม้ไม่มีก็ตามก็เป็นที่ตกลงกันตามสัญญาฉบับนี้ว่า 
กรมธรรม์นี้มิได้มุ่งหมายให้สิทธิแก่บุคคลที่สามใดๆ 
คู่สัญญาสามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สาม 
ในกรณีที่บุคคลที่สามด าเนินการตามกฎหมายกับผู้รับประกันภัยที่ได้ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขในกรมธรรม์ฉบับนี้ ถ้าการด าเนินการตามกฎหมายนั้นมีสาเหตุมาจากผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประกันภัยต้องพร้อมรับการด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าว โดยวิธีการป้องกันและการชดเชยไม่
ว่าจะเป็นเร่ืองใดๆซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมโดยวิธีการป้องกันและการชดเชยไว้แล้ว 

ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบและคัดลอกค่าใช้จ่ายของตนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา
ของการประกันภัยรวมทั้งเอกสารข้อมูลอ่ืนๆ  

7)  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล 
ผู้เอาประกันภัยตกลงว่าข้อมูลต่างๆ ของผู้เอาประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รวบรวม

เพื่อจัดท าประกันหรือการชดใช้ค่าเสียหายนั้น เป็นของผู้รับประกันภัยภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลข่าวสาร ค.ศ.1998 ซึ่งอาจมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก 

เมื่อได้พิจารณารูปแบบกรมธรรม์  (Insurance Policy) การท าประกันภัยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศอังกฤษแล้ว เห็นว่า  ผู้ที่
ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเมื่อได้ขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิกอังกฤษแล้ว 
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ก็จ าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องจัดท าประกันภัยวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมด้วย มิฉะนั้นจะ
ถือว่ามีความผิดทางจริยธรรมวิชาชีพและส่งผลให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ ดังนั้นการท า
ประกันภัยวิชาชีพดังกล่าวจึงเป็นเร่ืองที่ส าคัญและบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ในประเทศอังกฤษต้องจัดท า การท าประกันภัยดังกล่าวผู้ประกอบวิชาชีพจะด าเนินการจัดหา
กรมธรรม์จากบริษัทที่ได้รับการรับรองจากส านักงานตัวแทนประกันภัยของสถาบันสถาปนิกแห่ง
ราชอาณาจักร (RIBA Insurance Agency: RIBAIA) ซึ่งได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก
สถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA) และคณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) โดย
กรมธรรม์ดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขข้อตกลงเป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ 
(ARB) ก าหนดด้วยจึงจะถือว่าเป็นการจัดท าประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น วงเงินจ ากัด
ความรับผิดขั้นต่ าส าหรับการชดใช้ค่าเสียหายจะต้องไม่ต่ ากว่า  250,000 ปอนด์ ส าหรับทุกๆการ
เรียกร้อง เป็นต้น แต่หากผู้เสียหายได้รับความเสียหายที่มากกว่า 250,000 ปอนด์แล้ว ผู้เสียหายก็
จะต้องไปด าเนินการกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมโดยใช้สิทธิทางศาลเอง เนื่องจาก
การชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยความรับผิดนั้นเป็นเพียงการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้น
หรือเรียกได้ว่าเป็นการก าหนดวงเงินค่าเสียหายไว้เป็นขั้นต่ า เท่านั้น นอกจากนี้ การจัดเก็บอัตราค่า
เบี้ยประกันนั้น ก็จะจัดเก็บในจ านวนที่ไม่มากนักเพื่อไม่ให้เกิดภาระกับผู้ประกอบวิชาชีพมาก
จนเกินไป เพราะเป็นกรณีที่สภาวิชาชีพก าหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบวิชาชีพต้องกระท าโดยไม่ได้
สมัครใจ  

3.1.2  มาตรการทางกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีปกครองในรูปแบบสหพันธ์สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ระบบการปกครองของเยอรมนีมีพื้นฐานจากเอกสารรัฐธรรมนูญในปี 
พ.ศ. 2492 ซึ่งเรียกว่า Grundgesetz (กฎหมายหลัก) เยอรมนีแบ่งการปกครองในระบบสหพันธรัฐ มี
ทั้งหมด 16 รัฐ โดยแต่ละรัฐจะมีรัฐบาลท้องถิ่นเป็นของตัวเองและจะมีกระทรวงการปกครอง
บริหารสูงสุดกระทรวงจะดูแลรัฐทุกรัฐของเยอรมนี  โดยมีเมืองหลวงคือ เบอร์ลิน มีพื้นที่ 892 
ตารางกิโลเมตร และมีประชากร 3,400,000 คน15 

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนจะได้ท าศึกษามาตรการทางกฎหมายของรัฐเบอร์ลิน อัน
เป็นเมืองหลวงของประเทศสหพันธสาธาณรัฐเยอรมันนี โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 
 

                                                                        
15  http://th.wikipedia.org/wiki สืบค้นเมื่อ 2 สิงหาคม 2555 
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3.1.2.1  ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในรัฐเบอร์ลินนั้น 

บัญญัติไว้ในกฎหมายของรัฐที่ประกาศโดยสภาผู้แทนราษฎร คือ พระราชบัญญัติสถาปนิกและ
สมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน (Berliner Architekten-und Baukammergesetz : ABKG)16 ประกาศ ณ 
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 674) ตามมาตรา 1 ได้บัญญัติถึงความรับผิดชอบต่อวิชาชีพของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมไว้ โดยแบ่งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมออกเป็น 4 
สาขา และก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ ได้แก่ 

1)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  มีบทบาทคือ 
สร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคนิค สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจในการตั้งถิ่นฐานของ
เมือง 

2)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายใน มีบทบาทคือ 
สร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม ทางเทคนิค สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจของการตกแต่ง
ภายในและการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงภายในอาคาร 

3)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม มีบทบาทคือ การ
แสดงผลงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม ทางเทคนิค สภาพแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิของที่ดิน 
ชุมชน ในพื้นที่เปิดโล่งตลอดจนสวนหย่อม ทั้งมีส่วนร่วมในบริบทของการวางผังเมือง 

4)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง มีบทบาทคือ
วางแผนความคิดสร้างสรรค์ทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ การวางแผนท้องถิ่นและภูมิภาคเศรษฐกิจ
และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเมือง 

3.1.2.2  องค์กรที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
องค์กรที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศสหพันธ์สาธาณรัฐ

เยอรมนี ได้แก่ สภาสถาปนิกแห่งชาติ (Bundesarchitektenkammer) ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีผลต่อทั้งนักการเมืองและประชาชน โดยสมาชิกมาจาก
ทั้ง 16 รัฐของประเทศสหพันธ์สาธาณรัฐเยอรมนี17 
                                                                        

16  Berliner Architekten-und Baukammergesetz : ABKG. สืบค้นเมือ่ 5 สิงหาคม 2555, จาก
http://www.bak.de/userfiles/Justitiariat/Architektengesetze%20Berufsordnungen%20Berufshaftpflicht/Berliner
%20Architekten-%20und%20Baukammergesetz.pdf 

17  http://www.bak.de/site/163/default.aspx สืบค้นเมือ่ 5 สิงหาคม 2555 
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ส่วนองค์กรที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของรัฐเบอร์ลิน ได้แก่ 
สภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลิน (Architektenkammer Berlin) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก
และสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน (Berliner Architekten-und Baukammergesetz :ABKG) สมาชิก
สภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลิน ประกอบไปด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา
ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง รวมจ านวน 7,600 คน18 

สภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลิน (Architektenkammer Berlin) ประกอบไปด้วยผู้แทนจาก
สภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการ โดยผู้แทนจากสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นที่สามารถเป็นคณะ
กรรมการบริหารได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 10 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิกและสมาคม
ก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน 

วัตถุประสงค์และหน้าที่ของสภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลิน ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 มี
สาระส าคัญคือ 

1)  ส่งเสริมและดูแลอาคารสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา ผังเมืองและภูมิทัศน์ 
2)  ก าหนดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติวิชาชีพของสมาชิก ควบคุม ดูแล ตลอดจน

ตรวจสอบให้มีการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการปฏิบัติวิชาชีพของสมาชิกที่ได้ก าหนดไว้ 
3)  รักษาผลประโยชน์ทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
4)  ส่งเสริมการศึกษาและการฝึกอบรม 
5)  ให้ความเห็นและให้ค าแนะน าทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมแก่รัฐบาล ตลอดจนมีส่วน

ร่วมในการร่างกฎหมาย 
6)  ก าหนดค่าธรรมเนียม และค่าบริการวิชาชีพพื้นฐาน 
7)  ระงับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติวิชาชีพระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิก

กับบุคคลภายนอก 
8)  ในกรณีมีการจัดซื้อบริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม สภาสถาปนิกเบอร์ลินมีหน้าที่

ควบคุมดูแลเกี่ยวกับระบบการแข่งขันทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน และให้ค าแนะน าแก่รัฐในเร่ือง
ดังกล่าว 

9)  แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตกรรม ได้แก่ สถาปนิกและสถาปนิกผังเมือง 
10)  ร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพในการส่งเสริมสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 

                                                                        
18  http://www.ak-berlin.de/publicity/ak/internet.nsf/tindex/de.htm สืบค้นเมือ่ 8 สิงหาคม 2555 
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3.1.2.3  ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ชนิดของงานและการก าหนดความรับผิดชอบในงานของผู้ประกอบวิชาชีพ ในรัฐ

เบอร์ลิน ตลอดจนการก าหนดเงื่อนไขที่ผู้ประกอบวิชาชีพควรด าเนินการ ได้ถูกบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสถ าปนิกและสมาคมก่ อส ร้ า งแห่ ง เบอ ร์ลิน  (Berliner Architekten-und 
Baukammergesetz :ABKG) กฎหมายฉบับนี้ได้กล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้ง
สถาปนิกและวิศวกรเอาไว้ด้วยกัน โดยในส่วนที่ 1 จะบัญญัติถึงวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และ
ในส่วนที่ 2 บัญญัติถึงวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในที่นี้จะขอกล่าวถึงวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ดังนี ้

ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิกและสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน บัญญัติ
ว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา ตามมาตรา 1 ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นนั้นจะต้องปฏิบัติวิชาชีพ
เพื่อให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมวิชาชีพ 

ทั้งนี้ในมาตรา 27 (2) บัญญัติว่าประมวลจริยธรรมวิชาชีพจะต้องมีบทบัญญัติที่ก าหนด
ในเร่ืองดังต่อไปนี้ คือ 

1)  การปฏิบัติวิชาชีพด้วยความตั้งใจ 
2)  การก าหนดจริยธรรมวิชาชีพต่อกลุ่มลูกค้า ผู้ประกอบการ ผู้รับเหมา คนงานก่อสร้าง

และเพื่อนร่วมงานหญิง 
3)  ต้องมีการอบรมวิชาชีพ 
4)  การก าหนดระดับการอนุญาตให้โฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเชิงพาณิชย์ใน

ภาคการก่อสร้าง 
5)  การก าหนดลักษณะการโฆษณาเปรียบเทียบที่ได้รับอนุญาต 
6)  การก าหนดให้มีการประกันภัยวิชาชีพ 
7)  การก าหนดหน้าที่และความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใน

กรณีเข้าร่วมการประกวด 
8)  หน้าที่ในการให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อคณะกรรมการ 
นอกจากนี้ ในประมวลจริยธรรมวิชาชีพจะต้องมีบทบัญญัติในเร่ืองการปฏิบัติตนให้

เหมาะสมในแต่ละกรณี โดยรวมถึงกรณีที่เป็นเร่ืองนอกเหนือในการปฏิบัติวิชาชีพ หากเป็นเร่ืองที่
ส่งผลกระทบต่อความเคารพและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติวิชาชีพหรือชื่อเสียงของมาตรฐาน
วิชาชีพสถาปัตยกรรมอีกด้วย 
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3.1.2.4  สาระส าคัญของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่ามาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิกและสมาคม
ก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่อยู่ภายใต้บังคับ
พระราชบัญญัติดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมวิชาชีพ ซึ่งก าหนดให้ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องท าประกันภัยความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้น ในพระราชบัญญัติสถาปนิกและสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน มาตรา 19 บัญญัติให้ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดในการประกอบวิชาชีพ 
โดยมีเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบบริษัทจ ากัด ตามมาตรา 7 และผู้ประกอบวิชาชีพใน
รูปแบบหุ้นส่วนตามมาตรา 7a จะต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
(Berufshaftpflichtversicherung) เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงรับผิดจากการท างานของตนส าหรับ
การบาดเจ็บของบุคคลและความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียทางการเงิน การท าประกัน
จะต้องให้มีผลตลอดเวลาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตฯ  และยังจะต้องก าหนดให้มี
ความรับผิดโดยอ้อมของผู้รับประกันหรือการใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อผู้รับประกันภัย ต่อไปอีกเป็นเวลา
อย่างน้อย 5 ปีหลังจากการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย 

2)  การท าประกันภัยจะต้องท าประกันภัยกับบริษัทประกันภัยในประเทศที่ได้รับ
อนุญาตและได้รับจดทะเบียนให้ประกอบธุรกิจบริษัทประกันภัย ภายใต้เงื่อนไขการประกันทั่วไป 
โดยจ านวนวงเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ าของผู้ท าประกันแต่ละรายคือ 1,500,000 ยูโร และวงเงิน
จ ากัดความรับผิดกรณีบาดเจ็บต่อร่างกาย ความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียทางการเงิน คือ 
250,000 ยูโร  

นอกจากมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิกและสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลินจะ
ได้บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องท าประกันภัยความรับผิดในการประกอบ
วิชาชีพแล้ว การประกันภัยความรับผิดในการประกอบวิชาชีพยังได้ระบุไว้ในประมวลจริยธรรม
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแห่งรัฐเบอร์ลิน (Berufsordnung der Architektenkammer Berlin)19 
อีกด้วย ซึ่งได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่  11 ธันวาคม พ.ศ.2552 โดยในมาตรา 1 ข้อ 5 เป็น

                                                                        
19  Berufsordnung der Architektenkammer Berlin. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2555, จาก 

http://www.bak.de/site/163/default.aspx 
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บทบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย เ ร่ื อ ง ก า รท า ก า รป ระ กั นภั ย ค ว า ม รั บ ผิ ด ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อบ วิ ช า ชี พ
(Berufshafpflichtversicherung) ได้ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดไว้ ดังต่อไปนี้ 

1)  สมาชิกสภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลินที่ท างานอิสระ จะต้องจัดท าประกันภัยกับบริษัท
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินธุรกิจประกันภัยภายในประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงใน
การรับผิดจากการท างานของตนอย่างเพียงพอ 

2)  สมาชิกสภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลิน อาจเลือกท าประกันภัยเป็นรายปีอย่างต่อเนื่อง
หรือท าประกันภัยทรัพย์สินกับบริษัทประกันภัยก็ได้ 

3)  วงเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ าของผู้เอาประกันภัยจะแตกต่างจากพระราชบัญญัติ
สัญญาประกันภัย พ.ศ. 2550 (Versicherungsvertragsgesetz :VVG) มาตรา 114 (1)20 คือจะต้องไม่ต่ า
กว่า 1,500,000 ยูโร ส าหรับการบาดเจ็บหรือ 250,000 ยูโร ส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินและ
การสูญเสียทางการเงิน 

4)  การชดเชยค่าเสียหายสูงสุดส าหรับความเสียหายที่เกิดในช่วงปีที่มีการท าประกันภัย 
จะต้องมีมูลค่าอย่างน้อย 2 เท่าของวงเงินประกันภัยขั้นต่ าที่ผู้รับประกันภัยก าหนดทุนประกัน
ส าหรับความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียทางการเงิน 

5)  ในกรณีที่ท าประกันภัยส าหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินและการสูญเสียทางการเงิน
จ านวนวงเงินความคุ้มครองขั้นต่ า คือ 250,000 ยูโร ทั้งนี้ทุนประกันจะต้องมีมูลค่าเป็น 2 เท่าของ
สินทรัพย์ที่มีอยู่ 

6)  สัญญาประกันภัยจะต้องก าหนดให้มีความรับผิดโดยอ้อมของผู้รับประกันหรือการ
ใช้สิทธิไล่เบี้ยต่อผู้รับประกันภัย ต่อไปอีกเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากการสิ้นสุดของสัญญา
ประกันภัย 

7)  ในกรณีที่ลูกค้าก าหนดให้ท าประกันภัยตนเอง การจัดท าสัญญาประกันภัยจะต้องท า
เป็นข้อตกลงกับบริษัทประกันภัย 

8)  สมาชิกสภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลินซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบบริษัทจ ากัด 
ตามมาตรา 7 และผู้ประกอบวิชาชีพในรูปแบบหุ้นส่วนตามมาตรา 7a แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก
และสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน ต้องจัดท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรา 
19 แห่งพระราชบัญญัตสิถาปนิกและสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน 

                                                                        
20  Versicherungsvertragsgesetz :VVG. สืบค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2555, จาก 

http://www.justice.gov.uk/lawcommission/ 
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในรัฐเบอร์ลิน จะต้อง
มีการขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิกแห่งเบอร์ลิน โดยการปฏิบัติวิชาชีพจะต้องเป็นไปตามประมวล
จริยธรรมวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแห่งรัฐเบอร์ลินอีกด้วย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม เช่น ไม่จัดท า
ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพจะถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้น
ประพฤติผิดจริยธรรม 

 
3.2  มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในประเทศไทย 

เมื่อได้ทราบจากหัวข้อที่แล้วว่า มาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิด
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในต่างประเทศมีรายละเอียดอย่างไรแล้ว จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงมาตรการที่ปรากฏในกฏหมายไทย เพื่อที่จะได้ทราบถึงข้อเหมือนและข้อ
แตกต่าง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของรูปแบบของการประกันภัยความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมใน
ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม 

ก่อนที่จะได้ท าการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการประกันภัยความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจถึงวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จึงควรท าการศึกษาถึงลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยก่อนว่ามีรายละเอียดอย่างไร 

3.2.1  ลักษณะทั่วไปของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
วิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นการค้าบริการประเภทหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ และเป็น

แหล่งจ้างงานที่ส าคัญโดยเฉพาะบุคลากรระดับวิชาชีพ และคาดว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นตัวแปร
ที่ส าคัญทางเศรษฐกิจของโลก ซึ่งในปัจจุบัน วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นหัวข้อหนึ่งของบริการทาง
ธุรกิจที่อยู่ในกรอบการเจรจาของ WTO ด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจึง
นับว่ามีความส าคัญต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ
และการลงทุน โดยจะเชื่อมโยงไปถึงธุรกิจการผลิตและค้าวัสดุก่อสร้าง ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และ
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ และท า
ให้เกิดการจ้างงานที่มากขึ้น นอกจากนี้ การก่อสร้างที่มีการออกแบบโดยเน้นด้านประโยชน์ใช้สอย 
ความปลอดภัยและความสวยงาม เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการยกระดับสวัสดิภาพทางสังคม 
อันจะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 
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ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นผู้ใช้วิชาชีพในการศึกษาโครงการ 
ออกแบบ บริหารและอ านวยการก่อสร้าง ตรวจสอบ และให้ค าปรึกษาในการใช้ศาสตร์และศิลป์
สร้างสรรค์อาคาร กลุ่มอาคาร องค์ประกอบทางกายภาพของอาคาร ส่วนประกอบอาคาร และ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องปฏิบัติวิชาชีพบน
รากฐานของการประกอบวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล จะต้องมีทั้งความรู้ความช านาญอันจ าเป็นต่อ
การพัฒนาอันยั่งยืนของสภาพแวดล้อมและความผาสุกของส่วนรวมนั้นออกสู่สังคม โดยมีแนว
ปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ ทั้งในรูปแบบตัวบทกฎหมาย จรรยาบรรณและกฎระเบียบต่างๆ 

โดยจะได้อธิบายโดยละเอียดในหัวข้อต่อไป ดังนี้ 
3.2.1.1  ความหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ .ศ.2542 ได้ให้ความหมายของค าว่า 

“สถาปัตยกรรม” หมายถึง ศิลปและวิทยาเกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยศิลปลักษณะ และได้
ให้ความหมายของค าว่า “สถาปนิก” หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิในการสร้างสรรค์ทางออกแบบ
ก่อสร้าง21 

นอกจากนี้ในการอบรมผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสภา
สถาปนิก22 ได้ให้ความหมายค าว่า “สถาปนิก” ไว้หมายความว่า “ผู้ที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย
ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพและวิชาการ พร้อมที่จะท างานสถาปัตยกรรมควบคุม 
ได้รับใบอนุญาตให้มีสิทธิในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยตามขอบเขตที่
ก าหนด โดยรับผิดชอบที่จะสร้างสรรค์พัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพ และส่งเสริมสังคมที่งดงาม
ยั่งยืนและแสดงออกถึงวัฒนธรรมการด ารงชีวิตทางสังคม และบริบททางประวัติศาสตร์โดยผ่านใน
มิติของที่ว่างและรูปทรง” 

ทั้งนี้  เมื่อพิจารณากฎหมายและข้อบังคับที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม อันได้แก่ พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 ซึ่งถูกยกเลิกแล้ว
โดยพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ. 2543 และข้อบังคับสภาสถาปนิกที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 แล้ว จะเห็นได้ว่าไม่ปรากฏนิยามค าว่า “สถาปนิก” เอาไว้แต่
อย่างใด มี เพียงนิยามของ ค าว่า  “ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม”ปรากฎตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มาตรา 4 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้ให้
ความหมายเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไว้ดังนี้ 

                                                                        
21  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.  เล่มเดิม. หน้า 1193. 
22  ไตรวัฒน์ วิริยศิริ.  เล่มเดิม.  หน้า 1-7. 
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“วิชาชีพสถาปัตยกรรม” หมายความว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์
สร้างสรรค์ สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอ่ืนๆ 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

“วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า “บุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก” นอกจากนี้ในมาตรา 45 ได้บัญญัติ
ไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่า
ตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้น
จากสภาสถาปนิก” ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตราดังกล่าว จะมีโทษตามมาตรา 71 

เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมข้างต้น
แล้ว จะเห็นได้ว่า บัณฑิตผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในสาขาที่เกี่ยวกับการออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมนั้น หากประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากองค์กรควบคุมวิชาชีพคือ
สภาสถาปนิกเสียก่อน ซึ่งหากผู้ใดประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้ว 
ย่อมถือเป็นการกระท าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มาตรา 45 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน 

ในปัจจุบัน “วิชาชีพสถาปัตยกรรม” มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 สาขา โดยได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.254923 ซึ่งประกาศโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้แบ่ง “วิชาชีพสถาปัตยกรรม” ออกเป็น 4 สาขา ได้แก่ 

1)  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์
ในการออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอาคาร 
ส่วนประกอบอาคาร และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับอาคาร 

2)  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ในการออกแบบวางผังเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมือง 
ชุมชนเมือง ชุมชน และโครงการกลุ่มอาคารที่มีการใช้งานประเภทเพียวกันหรือหลายประเภท 

                                                                        
23  กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549. 
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รวมถึงการวางผังเพื่อก าหนดกิจกรรม พื้นที่ ขนาด ความหนาแน่น ความสูง ที่โล่งหรือที่ว่างระหว่าง
อาคาร และโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกล่าว 

3)  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ใน
การออกแบบวางผังบริเวณเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพของสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์
ในชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับอาคาร 

4)  สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมที่
ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์องค์ประกอบทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร 

3.2.1.2  ลักษณะของงานผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ลักษณะของงานผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะเกี่ยวข้องกับกระบวนการ

งานก่อสร้าง (Construction Process) ในการเร่ิมโครงการก่อสร้างนั้น จะมีแนวคิดมาจากเจ้าของ
โครงการซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นในภาคเอกชนเป็นหลัก เมื่อเจ้าของ
โครงการมีความคิดริเร่ิมจะลงทุนในโครงการก่อสร้าง หลังจากได้ศึกษาด้านการลงทุนขั้นต้นแล้วก็
จ าเป็นต้องปรึกษาผู้ออกแบบ ที่เจ้าของโครงการให้ความไว้วางใจในผลงานและประสบการณ์ 
ผู้ออกแบบจะเป็นผู้แปลความคิด ความต้องการของเจ้าของโครงการออกมาเป็นรูปธรรม ภายใต้
เงื่อนไขของกฎหมายควบคุมอาคารและสภาพแวดล้อมรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ทั้งนี้ผู้ออกแบบจะจัดท า
แบบร่างเพื่อให้เจ้าของได้ศึกษาในขั้นรายละเอียดมากขึ้น เมื่อเจ้าของโครงการได้ศึกษาข้อมูลการ
ประมาณราคาเบื้องต้นซึ่งผู้ออกแบบได้จัดเตรียมให้เพื่อประกอบกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ใน
การลงทุนที่ละเอียดขึ้น จนมั่นใจว่าโครงการจะสามารถด าเนินไปได้ ทั้งด้านการตลาด ผลตอบแทน
การลงทุน แหล่งเงินสนับสนุนด้านการลงทุน ตลอดจนผลกระทบทางด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึง
จะด าเนินในขั้นต่อไป ในการเร่ิมงานก่อสร้าง จะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 
เจ้าของโครงการ (Owner) ผู้ออกแบบและที่ปรึกษา (Architect/Engineer) ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก 
(Contractor) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) ผู้บริหารงานก่อสร้าง (Professional Construction 
Manager)24 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้าแล้วว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรม” นั้นแบ่งออกเป็น 4 
สาขาได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรมและสาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ โดยผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

                                                                        
24  วิสูตร  จิระด าเกิง.  (2541).  ผู้ประมาณการก่อสร้าง ส าหรับวิศวกร สถาปนิกและผู้ที่เกี่ยวข้องในงาน

ก่อสร้าง.  หน้า 1-1. 
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จะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก
ด้วย 

ดังนั้น ในกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วผู้ที่จะ
ประกอบวิชาชีพย่อมไม่ต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกแต่อย่างใด ส่วนอย่างไรจึงจะเรียกว่า
เป็นการประกอบ “วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมแต่ละสาขานั้น จะต้อง
พิจารณาจากกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 2 และข้อ 3 ประกอบ
กัน กล่าวคือ ในกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 3 จะกล่าวถึง 
“ชนิดงาน” ว่าชนิดงานใดบ้างที่เป็นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แต่ทั้งนี้ต้อง
พิจารณาประกอบกับข้อ 2 ด้วยซึ่งกล่าวถึง “ขนาดงาน” ว่าในงานแต่ละชนิดงานซึ่งจะเป็นวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมนั้นจะต้องมีขนาดงานตั้งแต่เท่าใดจึงจะต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตเท่านั้นที่จะ
สามารถท าได้ 

เมื่อกล่าวถึงผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะ
เข้าใจว่า หมายถึงผู้ออกแบบเท่านั้น แต่ความจริงแล้วการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้
ขยายครอบคลุมออกไปในชนิดงานอีกหลายด้านด้วยกัน เช่น การเป็นผู้ให้ค าปรึกษาในโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ชนิดงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขา ซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมปฏิบัติวิชาชีพในการให้บริการแก่ประชาชนและสาธารณะ
นั้น มีจ านวน 5 ชนิดงาน ได้แก่ งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอ านวยการ
ก่อสร้าง งานตรวจสอบ และงานให้ค าปรึกษา ตามที่ก าหนดไว้กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 3 ดังต่อไปนี้ 

1)  งานศึกษาโครงการ หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนด
ความต้องการและข้อจ ากัดเป็นโครงการย่อ การจัดท าวาระความต้องการส าหรับการออกแบบโครง
ร่างของโครงการ การจัดท าแผนงาน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

2)  งานออกแบบ หมายถึง การก าหนดรายะเอียดโครงการ การก าหนดแนวความคิดใน
การออกแบบและวางผัง การพัฒนารูปแบบ การจัดท าแบบและเอกสารการก่อสร้าง การก าหนด
รูปแบบและรายการวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาก่อสร้าง และการตรวจสอบรูปแบบระหว่างการ
ก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรือ
อนุรักษ์ 

3)  งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง หมายถึง การบริหารจัดการและจัดท าแผนการ
บริหารโครงการ การก าหนดหลักเกณฑ์โครงการ การค านวณราคาและควบคุมค่าก่อสร้าง การ
ควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไป
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ตามรูปแบบรายการและสัญญา การวินิจฉัยแผนงานและวิธีการก่อสร้าง การรับรองผลการทดสอบ
วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และให้หมายความรวมถึงการวางแผนการด าเนินงาน การ
บ ารุงรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินอาคารในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่  ดัดแปลง 
ร้ือถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ 

4)  งานตรวจสอบ หมายถึง การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ รวมทั้ง
การหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจสอบรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบ
ของอาคาร ระบบสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหารจัดการ
เพื่อความปลอดภัยในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยใน
อาคารในด้านสถาปัตยกรรมควบคุม รวมทั้งงานระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง และการออกเอกสาร
รับรองผลการตรวจสอบ 

5)  งานให้ค าปรึกษา หมายถึง การให้ข้อเสนอแนะ หรือการตรวจสอบเพื่อให้ค าปรึกษา
ในงานตาม 1) 2) 3) หรือ 4) 

เมื่อได้ทราบแล้วว่า “ชนิดงาน” ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมี 5 ชนิดงาน ขั้นตอน
ต่อไปจึงพิจารณาว่า ชนิดงานนั้นๆอยู่ใน “ขนาดงาน” ที่ควบคุมหรือไม่ ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 2 ว่า “วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม” ได้แก่ วิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขา ดังต่อไปนี้ 

1)  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ในงานตามข้อ 3 ยกเว้นการออกแบบวางผังอาคารที่อยู่
อาศัยส่วนบุคคลพื้นที่รวมกันไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารเพื่อการเกษตรพื้นที่ไม่เกิน 400 
ตารางเมตร 

2)  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ในงานตามข้อ 3 ที่เกี่ยวกับการวางผังส าหรับพื้นที่หรือ 
กลุ่มอาคาร ดังต่อไปนี้ 

(1)  พื้นที่ที่มีการใช้บังคับผังเมืองรวมและจัดท าผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมือง 

(2)  พื้นที่ที่มีการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
(3)  พื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน 
(4)  พื้นที่อนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(5)  พื้นที่ในเขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ

และอุบัติภยัตามที่กฎหมายก าหนด 
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(6)  นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ
พื้นที่พัฒนาพิเศษตามที่กฎหมายก าหนด 

(7)  กลุ่มอาคารที่ประกอบด้วยอาคารขนาดใหญ่ อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
สาธารณะ อาคารสูง และอาคารพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 
30,000 ตารางเมตรขึ้นไป 

2)  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ในงานตามข้อ 3 ส าหรับพื้นที่หรือบริเวณ ดังต่อไปนี้ 
(1)  พื้นที่สาธารณะ หรือบริเวณอาคารสาธารณะ 
(2)  พื้นที่ที่ให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้สอยได้ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ

ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป 
(3)  พื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ยกเว้นพื้นที่ 

เกษตรกรรมและพื้นที่พักอาศัยส่วนบุคคล 
3)  สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในงานตามข้อ 3 ส าหรับพื้นที่ภายใน

อาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป 
ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเพื่อประกอบค าอธิบายเพื่อท าความเข้าใจง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 

ในการออกแบบวางผังอาคารที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 250 ตารางเมตรจะต้องใช้ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมหลักเป็นผู้ให้บริการ โดยผู้ที่ไม่ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่สามารถให้บริการงานดังกล่าวได้ ซึ่งหากฝ่า
ฝืนก็จะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มาตรา 71 แต่หากเป็นการออกแบบวางผัง
อาคารที่อยู่อาศัยส่วนบุคคลพื้นที่ใช้สอยรวมกัน 149 ตารางเมตรซึ่งไม่เกิน “ขนาดงาน” ที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 ข้อ 2 แล้วย่อมไม่ต้องใช้บริการ
จากผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและประชาชนทั่วไปก็สามารถท าได้ เป็นต้น 

3.2.1.3  คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ในเบื้องต้นผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้จะต้อง

สมัครเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิกเสียก่อนจึงจะมีสิทธิขอใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
มาตรา 49 วรรค 2 บัญญัติว่า “ผู้ขอรับใบอนุญาตที่เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือ
สมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิกและถ้าขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุด
ลง” 
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ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มาตรา 1125 ได้แบ่งประเภทสมาชิกของสภา
สถาปนิกไว้ 3 ประเภทคือ 

1)  สมาชิกสามัญ 
2)  สมาชิกวิสามัญ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและมี

คุณสมบัติเเละไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 
3)  สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั้ง 
ตามมาตรา 1226 ได้ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกประเภทต่างๆ ไว้

ดังต่อไปนี้คือ 
1)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
2)  มีสัญชาติไทย 
3)  มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือ วุฒิบัตรในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรอง 
4)  ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสีอมเสียเกียรติศักดิ์แห่ง

วิชาชีพตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 
5)  ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในคดีที่เป็นการประพฤติผิด

จรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภา
สถาปนิก 

6)  ไม่เป็นผู้มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคที่ก าหนดในข้อบังคับสภา
สถาปนิก 

นอกจากนี้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของ
สภาสถาปนิก พ.ศ.2544 และข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภา
สถาปนิก พ.ศ.2544 อีกด้วย 

ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ก าหนดให้สภาสถาปนิกมีอ านาจหน้าที่ในการ
รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมทุกสาขา ดังนั้น เมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกแล้ว จะต้องพิจารณาว่าผู้ที่ประสงค์
จะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นส าเร็จการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่สภาสถาปนิก

                                                                        
25  พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543,  มาตรา 11. 
26  พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543,  มาตรา 12. 
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รับรองหรือไม่ เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรการศึกษานั้นๆ สอดคล้องและได้
มาตรฐานที่สภาสถาปนิกก าหนดไว้ในมาตรฐานวิชาการของสภาสถาปนิก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการให้ศึกษาด้านสถาปัตยกรรมนั้น ตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงและเหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพมีพื้นฐานการศึกษาและประสบการณ์ที่ได้มาตรฐาน
เท่าเทียมกัน27 ซึ่งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรอง
ปริญญาและอนุปริญญาและประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 
254528 โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
พ.ศ.254429 ด้วย 

ในข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ.255230 ได้ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ในหมวด 2 

ปัจจุบันสภาสถาปนิกมีสมาชิกจ านวน 19,822 คน และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้ง 4 สาขา จ านวน 16,947 คน31 

3.2.2  องค์กรที่ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
ปัจจุบันวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นเป็นอาชีพที่อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรที่

จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพของสถาปนิกในประเทศไทย  
โดยมีรายละเอียดดังน้ีคือ  

3.2.2.1  สภาสถาปนิก (Architects Council of Thailand) 

                                                                        
27  ไตรวัฒน์ วิริยศิริ.  เล่มเดิม.  หน้า 2-3. 
28  ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญาและอนุปริญญาและประกาศนียบัตร ในการ

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2545. 
29  ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2544. 
30  ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรอง
การได้รับใบอนุญาต พ.ศ.2552. 

31  สุรัตน์ พุ่มผล.  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติและใบอนุญาต สภาสถาปนิก.  สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 
2555. 
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ในอดีตการควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้น อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการภายใต้
สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ .ศ.2508 บังคับใช้ใน
ขณะนั้น ต่อมา จึงได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 มีเหตุผลในการประกาศ อันเป็นหมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ คือ เนื่องด้วย
วิทยาการด้านสถาปัตกรรมมีการพัฒนาในเนื้อหาและวัตถุประสงค์แตกต่างจากเดิมจนครอบคลุม
การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมให้มีประโยชน์ใช้สอย ความงาม และมั่นคง เพื่อ
สนองความต้องการทางเศรษฐกิจ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ท าให้มีภาระ
ที่ต้องควบคุมดูแลมากกว่าเดิม และการรวมตัวของสถาปนิกในการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพก็ได้ด าเนิน
มาจนมั่นคงเป็นที่ประจักษ์ผลงานแล้ว สมควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมรวมตัวกันตั้ง
องค์กรวิชาชีพเพื่อช่วยรัฐในการควบคุมดูแลมาตรฐานความรู้และการประกอบวิชาชีพให้สามารถ
ด าเนินการควบคุมได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จึงได้จัดตั้ง “สภาสถาปนิก” ขึ้นเป็นองค์กรอิสระมีฐานะเป็นนิติ
บุคคล โดยจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ภายใต้การก ากับดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับการถ่ายโอนอ านาจของรัฐบางส่วนในการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เช่น การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม การ
เพิกถอนหรือการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นต้น โดยท าหน้าที่
แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ก.ส.) แต่พระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ.2543 ยังคงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ก ากับดูแลการด าเนินงานของสภา
สถาปนิก 

วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิกมีวัตถุประสงค์ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 คือ 
1)  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
2)  ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก 
3)  ส่งเสริมสวัสดิการเเละผดุงเกียรติของสมาชิก 
4)  ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
5)  ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และ 

องค์กรอ่ืนในเร่ืองที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 
6)  ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้าน

สถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี 
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7)  เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย 
8)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
อ านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก 
สภาสถาปนิกมีอ านาจหน้าที่ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 8 ดังต่อไปนี้ 
1)  ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
2)  พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
3)  รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมควบคุม 
4)  รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
5)  เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม 
6)  ออกข้อบ้งคับสภาสถาปนิกว่าด้วย 
(1)  การก าหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (6) 
(2)  การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียก

เก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(3)  การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32 
(4)  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาตการเพิกถอนใบอนุญาต 

และการรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(5)  คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจตาม มาตรา 

20 วรรคสอง 
(6)  หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา 46 
(7)  คุณสมบัติเเละลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49 
(8)  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ

น ามา ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
(9)  มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(10)  การประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
(11)  การใดๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
สภาสถาปนิก ประกอบไปด้วยคณะกรรมการจ านวน 2 คณะ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่แตกต่าง

กัน ดังนี้ คือ 
1)  คณะกรรมการสภาสถาปนิก  
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สภาสถาปนิกด าเนินกิจการภายใต้การบริหารและก ากับดูแลของคณะกรรมการสภา
สถาปนิกประกอบไปด้วยกรรมการจ านวน 20 คน กรรมการให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งได้คราวละ 3 
ปี โดยกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจะด ารงต าแหน่งเกิน 2 วาระไม่ได้ ตามมาตรา 28 โดยมาตรา 24 
ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกอบด้วย 

(1)  กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ด ารงต าแหน่ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาจ านวน 10 คน 

(2)  กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ และด ารงต าแหน่ง
คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาจ านวน 5 คน 

(3)  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสมาชิกสามัญ โดยการเสนอชื่อของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจ านวน 5 คน 

โดยกรรมการทั้ง 20 ท่าน จะเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่ง นายกสภาสถาปนิก อุป
นายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง ต าแหน่งละหนึ่งคน และให้นายก
สภาสถาปนิกเลือกกรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งเลขาธิการ เหรัญญิก ต าแหน่งละหนึ่งคนและอาจเลือก
กรรมการเพื่อด ารงต าแหน่งอ่ืนได้ตามความจ าเป็น ให้นายกสภาสถาปนิกแต่งตั้งหัวหน้าส านักงาน
สภาสถาปนิกเพื่อควบคุม รับผิดชอบงานทั่วไปของสภาสถาปนิก นอกจากนี้ นายกสภาสถาปนิก 
ซึ่งท าหน้าที่ประธานของคณะกรรมการสภาสถาปนิกแล้ว ฯพณฯนายกรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ยังมีหน้าที่เป็นสภานายกพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงาน
ของสภาสถาปนิกตามกฎหมาย 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก บัญญัติไว้ในมาตรา 33 คือ 
(1)  บริหารและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสภาสถาปนิก 
(2)  สอดส่องดูแลและด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี 
(3)  ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการใดๆ ตามที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการ ในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่ที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมอบหมาย 
(4)  ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก 
(5)  วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ ซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาตอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ ตามมาตรา 62 
2)  คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 คณะกรรมการจรรยาบรรณมี

อ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย กรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
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สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.254532 โดยมาตรา 53 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ประกอบไปด้วยประธานกรรมการจรรยาบรรณคนหนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจ านวนที่
คณะกรรมการก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน ในการพิจารณาคดีการร้องเรียนการประพฤติผิด
จรรยาบรรณมวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด
ลงโทษหรือยกข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ.2543 นั้นมาตรา 61 บัญญัติว่า 
“คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้” 

(1)  ยกข้อกล่าวหา 
(2)  ตักเตือน 
(3)  ภาคทัณฑ์ 
(4)  พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี 
(5)  เพิกถอนใบอนุญาต 
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 61 (2) (3) (4) 

หรือ (5) อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้งค า
วินิจฉัย ตามมาตรา 62 

จากวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิกดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท าให้
สถาปนิกผู้ที่ยังคงท าการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมอยู่นั้นจึงต้องขึ้นต่อสภาสถาปนิกทุกคน และ
ยังต้องเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิกโดยการสมัครและต้องช าระค่าธรรมเนียมรักษาสมาชิกภาพไว้
ด้วย ตามมาตรา 49 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ทั้งนี้เพื่อการรักษาสิทธิและ
หน้าที่ในการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่พระราชบัญญัติระบุไว้ 

กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยแก่
สาธารณะตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 สามารถแบ่งการด าเนินงานได้เป็น 3 ด้าน
ส าคัญๆ ดังนี้33 

1)   ความ รู้ความสามารถ สภาสถาปนิกจะใช้อ านาจในการรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (Accreditation) เป็นเคร่ืองมือ
ในการควบคุมคุณภาพของสถาปนิก โดยการรับรองสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สภาสถาปนิกเห็นว่า
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานตรงตามที่สภาสถาปนิกก าหนดและใช้

                                                                        
32  ข้อบังคบัสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545. 
33  กองงาน ก.ว. และ ก.ส. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.  (2543).  คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543.  หน้า 7-8. 
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อ านาจในการวางหลักเกณฑ์ในเร่ืองหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการปฏิบัติ ตลอดจนหลักเกณฑ์
และมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ ส าหรับการก าหนดมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม เช่น เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ (Code of Practices) และเกณฑ์มาตรฐานการ
บริการวิชาชีพ (Code of Conduct) 

2)  ด้านความประพฤติ ในการประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ ไม่ว่าแพทย์ ทนายความ 
วิศวกร สถาปนิก ฯลฯ องค์กรควบคุมวิชาชีพจะต้องมีมาตรฐานความประพฤติในการประกอบ
วิชาชีพของตนหรือที่เรียกว่าจรรยาบรรณ (Ethics) ไว้เป็นเคร่ืองก ากับความประพฤติหรือพฤติกรรม
ของหมู่ผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกันเองทุกองค์กรวิชาชีพ และตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสภาสถาปนิกที่จะต้องวางข้อบังคับในเร่ืองจรรยาบรรณให้มวลหมู่
สมาชิกประพฤติปฏิบัติตาม ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณ (Unethical) จะถูกพิจารณา
ลงโทษ โดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

3)  ด้านทะเบียน พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มีโทษทางอาญาแก่ผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือแสดงตนว่าเป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมโดยไม่มีใบอนุญาต เป็นโทษจ าคุกไม่เกินสามปีหรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และส าหรับการกระท าความผิดกรณีนี้ หากเป็นนิติ
บุคคลก็ก าหนดให้หุ้นส่วน กรรมการ หรือผู้แทนนิติบุคคลต้องรับโทษ แล้วแต่กรณี และนิติบุคคล
นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับส าหรับความผิดนั้นด้วย 

3.2.2.2  องค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
นอกจากสภาสถาปนิกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยตรงในการออก

ใบอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแล้ว นอกจากนี้ยังมีองค์กรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในสาขาต่างๆ ด้วย ซึ่งจัดตั้งในรูปแบบของสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ โดยสมาคมวิชาชีพส่วนใหญ่จะท าหน้าที่ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์แก่สมาชิกสมาคม
เป็นหลัก ปัจจุบันมีสมาคมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้ง 4 สาขา ได้แก่ 

1)  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Associationa of Siamese Architects 
under Royal Patronage) 

2)  สมาคมสถาปนิกชุมชนเมืองไทย (Associationa of Thai Urban Designers) 
3)  สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (Thai Association of Thai Urban Designers) 
4)  สมาคมมัณฑนากรแห่งประเทศไทย (Thailand Interior Designers’ Association) 
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3.2.3  ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาจส่งผลให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้รับบริการได้ในหลายกรณีด้วยกัน ตามที่ได้ทราบแล้วว่างานของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนอกจากการออกแบบแล้วยังหมายรวมถึงการควบคุมงาน การบริหาร
และอ านวยการก่อสร้าง ตลอดจนการให้ค าปรึกษา ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากการขาดทักษะ
ความรู้ความสามารถที่เพียงพอหรืออาจเกิดจากความประมาทเลินเล่อในการประกอบวิชาชีพก็ได้ 
ตัวอย่างสาเหตุของการวิบัติของอาคารจากการประชุมใหญ่ประจ าปี 2539 ของสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย34 ได้มีการวิเคราะห์สาเหตุเอาไว้หลายประการ เช่น เกิดจากการออกแบบ
โครงสร้างไม่ถูกต้องหรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ การเลือกใช้รายละเอียดการก่อสร้างที่ผิดพลาด 
คุณภาพของการก่อสร้างและการควบคุมงานที่ไม่มีคุณภาพเพียงพอ ซึ่งหากมีระบบการควบคุมงาน
ที่มีคุณภาพเพียงพอ ผู้ควบคุมงานจะสามารถควบคุมการ ก่อสร้างให้วัสดุมีคุณภาพดี และลด
ข้อผิดพลาดจากการออกแบบหรือการก่อสร้างได้ ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
จะตอ้งเอาใจใส่อย่างเต็มที่ต่องานออกแบบ ศึกษาถึงพฤติกรรมโครงสร้างค านวณอย่างถี่ถ้วน แสดง
รายละเอียดโครงสร้างให้ชัดเจนและค านึงถึงเสถียรภาพความมั่นคงของอาคารเป็นหลักใหญ่เพื่อ
ความปลอดภัยของสาธารณชน ทั้งยังสามารถลดข้อผิดพลาดจากการออกแบบหรือการก่อสร้างได้
อย่างมากอันจะท าให้การวิบัติลดน้อยลง ดังนั้น จะเห็นได้ว่าจากการวิเคราะห์สาเหตุของการวิบัติ
ของอาคารจากการประชุมนั้นพบว่าสาเหตุของการวิบัติของอาคารส่วนใหญ่เกิดจากการใช้วิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นหลัก คือ ความบกพร่องในการเลือกใช้รายละเอียดการก่อสร้างที่
ผิดหลักวิชาการ การออกแบบโครงสร้างไม่ถูกต้อง 

ในการสร้างสรรค์งานทั้ง 5 ชนิดงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับคนจ านวนมาก มีทั้งความเกี่ยวข้องที่เกิดจากเจตนาของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมกับบุคคลอ่ืนในลักษณะของนิติกรรมประเภทต่างๆเช่น การท าสัญญาจ้าง
แรงงานหรือสัญญาจ้างท าของระหว่างเจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง เพื่อใช้วิชาชีพสถาปัตยกรรม
สร้างสรรค์งานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่คู่สัญญาอาจเป็นงานค านวณและออกแบบโครงสร้างอาคาร งาน
ควบคุมการก่อสร้างหรือการวางแผนผังงานการก่อสร้าง เป็นต้น การท าสัญญาซื้อขายอุปกรณ์ใน
นามของตนเองหรือเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน เพื่อให้งานตามสัญญาจ้าง
นั้นๆ ส าเร็จลุล่วงไป เป็นต้น นอกจากนี้ในการใช้วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

                                                                        
34  มั่น  ศรีเรือนทอง.  (2539).  เอกสารการประชุมใหญ่ทางวิชาการ ประจ าปี 2539 “อาคารวิบัติในรอบ

ทศวรรษที่ผ่านมา.”  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย.  หน้า 15 -18. 
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ควบคุมอาจก่อให้เกิดความสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืนใดโดยไม่เจตนาในลักษณะของการละเมิด เช่น ใน
งานก่อสร้างออกแบบของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เกิด
ความผิดพลาดและส่งผลให้อาคารพังทลายลงมาท าให้บุคคลอ่ืนบาดเจ็บ ตายหรือทรัพย์สินเสียหาย 
หากสาเหตุของการพังทลายเกิดจากความบกพร่องในการใช้รายละเอียด การออกแบบโครงสร้างไม่
ถูกต้องหรือไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ การควบคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ อันเป็นการใช้วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมย่อมก่อให้เกิดความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ต่อบุคคลอ่ืนในลักษณะต่างๆแล้วแต่ความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน อธิบายได้ดังนี ้

3.2.3.1  ความรับผิดต่อวิชาชีพ 
หน้าที่ประการส าคัญที่สุดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม คือ การใช้วิชาชีพเพื่อ

สร้างสรรค์งานให้แก่เจ้าของโครงการหรือผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ และค านวณ งาน
ควบคุมการก่อสร้าง งานพิจารณาตรวจสอบ งานวางโครงการก่อสร้างหรืองานให้ค าปรึกษา ซึ่งเป็น
งานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสาธารณชน ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องใช้ความรู้ความช านาญในหลักวิชาการอย่างระมัดระวัง สมเหตุสมผล
และมีทักษะในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพในการสร้างสรรค์งานนั้นๆเพื่อป้องกันมิให้เกิดความ
บกพร่องในการเลือกใช้รายละเอียดการก่อสร้างที่ผิดหลักวิชาหรือคุณสมบัติการก่อสร้างไม่ดี การ
ออกแบบโครงสร้างไม่ถูกต้องอันเป็นการใช้วิชาชีพที่ผิดพลาด ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ได้ก าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมไว้ให้ปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อันเป็นการควบคุมดูแลความประพฤติหรือจรรยาบรรณใน
การประกอบวิชาชีพ ในขณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษ
ส าหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ไว้ด้วย ดังนั้น หากผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมใช้
ทักษะความสามารถในวิชาชีพของตนไม่เป็นไปตามมาตรฐานและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล
อ่ืน ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นจะต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น และรับผิดต่อสภา
สถาปนิกในทางจรรยาบรรณอันเป็นความรับผิดทางวิชาชีพตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย
คณะกรรมการจรรยาบรรณเป็นผู้มีอ านาจลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมผู้กระท า
ความผิดซึ่งเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก โดยการตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิก
ถอนใบอนุญาต ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการกระท าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมและความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้วิชาชีพนั้น 

ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ได้ก าหนดความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ไว้ดังนี้ 
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1)  ความรับผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามข้อบังคับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
พ.ศ. 2545 และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้วย โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องประกอบวิชาชีพด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่กระท าการอันใดอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ในกรณีที่ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกระท าผิดจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภา
สถาปนิกจะพิจารณาตัดสินลงโทษ อันมีลักษณะเป็นการจ ากัดหรือตัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพ 
คือ การตักเตือน การภาคทัณฑ์  การพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มาตรา 61 

2)  โทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
นอกจากพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 จะมีบทลงโทษที่มีลักษณะเป็นการจ ากัด

หรือตัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพแล้ว ยังมีบทลงโทษในทางอาญาด้วย กล่าวคือ โทษจ าคุก โทษ
ปรับ หรือทั้งจ าคุกทั้งปรับ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องรับโทษทางอาญาต่อเมื่อ
กระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ดังนี้คือ 

(1)  ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาหนึ่งแต่ไป
ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาอ่ืนหรือแสดงด้วยวิธีใดให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนพร้อมจะ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาอ่ืนที่ตนไม่ได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิก ตาม
มาตรา 45 หรือผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต แต่กลับด าเนินการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนับแต่วันที่ทราบค าสั่งสภาสถาปนิกที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตนั้น ตาม
มาตรา 63 ต้องระวางโทษจ าคุกผู้นั้นไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้ งจ าทั้งปรับ 
ตามมาตรา 71 

(2)  ผู้ใดใช้ค าหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้ความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ทั้งนี้ รวมถึงการใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนกระท า
ดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผู้ได้รับวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสาขานั้นๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรองหรือ
ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก ตามมาตรา 47 ต้องระวาง
โทษจ าคุกผู้นั้นไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 72 
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(3)  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล ให้หุ้นส่วนของห้าง
หุ้นส่วน กรรมการของบริษัท ผู้แทนของนิติบุคคล หรือผู้ซึ่งมีส่วนในการกระท าความผิดดังกล่าว มี
ความผิดในฐานะเป็นผู้ร่วมกระท าความผิด ผู้ใช้ให้กระท าความผิดหรือผู้สนับสนุนกระท าความผิด
แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ในการกระท าความผิดนั้น และส าหรับนิติบุคคลต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษส าหรับความผิดนั้นด้วย ตามมาตรา 74 

นอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาจต้องรับผิดต่อบุคคลผู้ได้รับ
ความเสียหายในทางแพ่งและต่อสังคมส่วนรวมในทางอาญาด้วยโดยประมวลกฎหมายอาญาได้ระบุ
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้ชัดเจนใน มาตรา 227 บัญญัติว่า “ผู้ใด
เป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือร้ือถอน อาคารหรือสิ่ง
ปลูกสร้างใดๆ ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระท าการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็น
เหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

3)  โทษทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติบทลงโทษในทางอาญากับผู้

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในฐานะเป็นผู้ควบคุมงานในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง 
ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืนซึ่งผู้ควบคุมงาน
ได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารและผู้ด าเนินการ
ทราบแล้วแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม เอาไว้ในมาตรา 31 ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามมาตรา 
65 

3.2.3.2  ความรับผิดต่อคู่สัญญา 
ในการใช้วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในงานสร้างสรรค์ทั้ง 5 

ชนิดงาน ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาจก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆในหลาย
ลักษณะ เช่น การให้ค าปรึกษาแก่ผู้ว่าจ้าง การออกแบบก่อสร้าง และหรือการควบคุมงานก่อสร้าง
ให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความช านาญในการปฏิบัติตามหลักวิชาการ 
และต้องสร้างสรรค์งานนั้นให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และอยู่ในขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว้ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับงานนั้นอีกด้วย  

ในกรณีที่การให้บริการวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในฐานะ
เป็นคู่สัญญากับผู้รับบริการ เกิดความเสียหายขึ้นนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเป็น

DPU



75 
 
กฎหมายที่บังคับใช้เป็นการทั่วไปได้บัญญัติถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของคู่สัญญาเอาไว้แล้ว โดยมี
มาตรการที่น ามาเยียวยาบุคคลที่ได้รับความเสียหาย คือ ฟ้องร้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายโดยการ
ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล การก่อนิติสัมพันธ์ดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1)  ความรับผิดตามสัญญาจ้างท าของ 
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตกลงที่จะท างานไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบ

และค านวณ งานควบคุมการก่อสร้าง งานวางโครงการก่อสร้าง  งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองาน
ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ให้แก่ บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของ
โครงการ ย่อมก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและบุคคลนั้น
ในลักษณะสัญญาจ้างท าของ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 เนื่องจากสัญญา
ดังกล่าวมุ่งถึงความส าเร็จของงานอันเกิดจากการใช้ความรู้ความช านาญ หรือการใช้วิชาชีพ
สถาปัตยกรรมกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในการสร้างสรรค์งานนั้น ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมย่อมมีความผูกพันธ์ที่จะต้องใช้วิชาชีพที่ตนมีอยู่เพื่อให้เกิด
ความส าเร็จในงานนั้น หากผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ปฏิบัติตามสัญญาแล้ว
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญาหรือปฏิบัติงานเกิดความผิดพลาดก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ผู้รับบริการแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องรับผิดทางแพ่งตามข้อก าหนดใน
สัญญาจ้างท าของที่ตกลงร่วมกันนั้น ซึ่งอาจก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แก้ไขงานใหม่ให้ถูกต้องหรืออาจชดใช้ค่าเสียหายเป็นตัวเงิน ในกรณีที่สัญญาไม่ระบุชัดอาจน า
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 7 ว่าด้วยจ้างท าของมาใช้บังคับ
ได้ นอกจากนี้ อาจต้องรับผิดทางวิชาชีพต่อสภาสถาปนิกหรือรับผิดในทางอาญาต่อสังคมด้วย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เป็นผลมาจากการใช้วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
นัน้ 

2)  ความรับผิดตามหลักตัวการตัวแทน 
ในการเข้าควบคุมงานตามสัญญาจ้างท าของระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมกับผู้ว่าจ้าง หรือเจ้าของโครงการดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ในบางครั้งการใช้วิชาชีพตามสัญญา
จ้างท าของนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาจต้องท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อ
งานหรือควบคุมดูแลการท างานของผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนงานแทนผู้ว่าจ้าง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้  2 
กรณี คือ การแต่งตั้งแสดงออกชัดเจนด้วยการตกลงยินยอมของคู่สัญญา โดยท าเป็นหนังสือหรือ
วาจาซึ่งเป็นกรณีที่เกิดจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย อาจเป็นเร่ืองที่เคยปฏิบัติต่อกันมาจนเป็นปกติไม่
จ าเป็นต้องมอบหมายกันอีก ส่วนอีกกรณีหนึ่งเป็นการแต่งตั้งโดยปริยายเพื่อให้ การตัดสินใจ
เกี่ยวกับปัญหาอ่ืนๆ และงานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีถูกต้องตามหลักวิชาการและตรงตามความประสงค์
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ของผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ35 กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องท าหน้าที่
เป็นตัวแทนของผู้ ว่ าจ้ างหรือเจ้ าของโครงการในการควบคุม ดูแลการปฏิบัติ งานของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างหรือคนงานให้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อย อันเป็นการใช้วิชาชีพสถาปัตยกรรมอย่าง
หนึ่งแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมอาจต้องรับผิดทางแพ่งต่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการในลักษณะของตัวการตัวแทน ทั้งนี้ 
หน้าที่และความรับผิดของตัวแทนได้มีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
เอกเทศสัญญา ลักษณะ 15 ว่าด้วยตัวแทน โดยกฎหมายก าหนดว่ากรณีที่ตัวแทนด าเนินการแทน
ตัวการนอกวัตถุประสงค์แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวการ ตัวแทนจ าต้องชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนให้แก่ตัวการ นอกจากนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอาจต้องรับผิดทางวิชาชีพ
ต่อสภาสถาปนิกหรือรับผิดในทางอาญาต่อสังคมด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเสียหายที่เป็นผลมาจาก
การใช้วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้น 

3.2.3.3  ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก 
บุคคลภายนอกในที่นี้หมายถึง บุคคลที่มิได้มีนิติสัมพันธ์ทางสัญญากับผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แต่เป็นกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใช้วิชาชีพ
สร้างสรรค์งานให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการไม่ว่าจะเป็นงานลักษณะใดและตามสัญญาใด 
แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในด้าน ชีวิต ร่างกายหรือ
ทรัพย์สิน เช่น กรณีโรงแรมรอยัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมาถล่มเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจ านวน
มาก หรือกรณีไฟไหม้อาคารซานติก้าผับในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการในขณะนั้นไม่
สามารถวิ่งหนีออกจากอาคารได้ทันเนื่องจากในการออกแบบไม่มีการค านวณช่องทางออกฉุกเฉิน
ไว้ให้เพียงพอกับจ านวนผู้เข้าใช้บริการ ท าให้เกิดเหตุเสียชีวิตขึ้น หรือกรณีที่สุภาพสตรีท่านหนึ่ง
ฟ้องเทศบาลแห่งหน่ึงให้รับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหาย กรณีที่สามีของเธอลื่นล้มในตลาดสดของ
เทศบาลจนบาดเจ็บและเสียชีวิตในที่สุด โดยอ้างว่าทางเทศบาลเลือกใช้กระเบื้องไม่เหมาะสมที่จะ
น ามาใช้ในตลาดสด ซึ่งในการออกแบบตลาดสดดังกล่าวทางเทศบาลได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ประมูล
งานได้เป็นผู้ออกแบบ36 เป็นต้น บุคคลภายนอกซึ่งไม่มีนิติสัมพันธ์ใดกับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมเลยต้องได้รับความเสียหายจากการใช้วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมดังกล่าว ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นต้องรับผิดต่อ
บุคคลภายนอกในลักษณะดังต่อไปนี้ 

                                                                        
35  พนารัตน์  เฉลิมวุฒิศักดิ์.  เล่มเดมิ.  หน้า 25-26. 
36  http//www.asa.or.th สืบค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2555 
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1)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะละเมิด  
เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตามตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นกล่าวข้างต้นแล้ว บุคคลภายนอกจะ

อาศัยข้อก าหนดในสัญญามาฟ้องเรียกค่าเสียหายเอากับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ไม่ได้ เพราะไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน บุคคลภายนอกจึงต้องอาศัยบทบัญญัติในลักษณะละเมิด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 420 เรียกร้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับตน เนื่องจากการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้
ประกอบวิชาชีพที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น  

นอกจากนี้ตามมาตรา 434 วรรคสอง ยังได้บัญญัติว่าในกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้น
เพราะเหตุที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนก่อสร้างไว้ช ารุดบกพร่อง หรือบ ารุงรักษาไม่
เพียงพอ ให้ผู้ครองโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ถ้าผู้ครองได้ใช้ความ
ระมัดระวังตามสมควรเพื่อปัดป้องมิให้เกิดเสียหายฉะนั้นแล้ว ผู้เป็นเจ้าของจ าต้องใช้ค่าสินไหม
ทดแทน และในวรรคสาม บัญญัติว่าในกรณีที่กล่าวมาในวรรคสองนั้น ถ้ายังมีผู้อ่ืนอีกที่ต้อง
รับผิดชอบในการก่อให้เกิดเสียหายนั้นด้วย ผู้ครองหรือเจ้าของจะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้นั้นก็ได้ 

ในที่นี้จึงเห็นได้ว่า ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
ก่อสร้างไว้ช ารุดบกพร่องหรือบ ารุงรักษาไม่เพียงพอนั้น มาตรา 434 ให้ตกอยู่แก่ผู้ครอบครอง แต่ถ้า
ผู้ครอบครองได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วเจ้าของโรงเรือนต้อง
เป็นผู้รับผิด37 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีผู้อ่ืนที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย กฎหมาย
ให้ผู้ครองหรือเจ้าของใช้สิทธิไล่เบี้ยแก้ผู้นั้นได้ หมายความว่า ถ้าหากมีผู้มีส่วนก่อให้เกิดความ
เสียหายขึ้นโดยมิได้ท าละเมิดขึ้นตามล าพัง เช่น มีส่วนผิดในการไม่ปลูกสร้างตามสัญญาเพราะว่า
ผิดสัญญาจึงท าให้การก่อสร้างไม่สมบูรณ์ช ารุดบกพร่อง ดังนี้ เจ้าของชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไป
แล้วเท่าใดใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากผู้รับจ้างได้ แต่ถ้าผู้อ่ืนก่อละเมิดขึ้นตามล าพังโดยอาศัยโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เป็นเคร่ืองมือในการท าละเมิด ผู้นั้นก็ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว ความเสียหาย
ชนิดน้ีอยู่นอกบังคับแห่งมาตรา 434 ต้องบังคับตามมาตรา 420  

ความรับผิดตามมาตรา 434 นี้ไม่ควรน าไปปะปนกับความผิดละเมิดที่ท าโดยประมาท
เลินเล่อ เพราะถ้ามีข้อเท็จจริงว่าเป็นความประมาทเลินเล่อแล้วก็ต้องปรับเข้ามาตรา 420 แต่ความรับ
ผิดตามมาตรา 434 นี้ใช้เฉพาะกรณีความเสียหายเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ทรัพย์ คือ โรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สร้างอ่ืนๆ ช ารุดบกพร่องโดยไม่มีผู้ใดท าให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นเพราะขาดการดูแลรักษาที่เพียงพอ 
เหตุที่มีบทบัญญัติในมาตรา 434 นี้ขึ้นต่างหากจากมาตรา 420 ก็เนื่องจากกฎหมายสันนิษฐานว่า ผู้

                                                                        
37  เพ็ง เพ็งนิติ.  (2553).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด.  หน้า 344. 
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ครองหรือเจ้าของมีส่วนก่อให้เกิดความเสียหายเพราะละเลยไม่ดูแลหรือก่อสร้างผิดแบบท าให้เกิด
ช ารุดบกพร่องได้ และเป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายนั้นเอง ทั้งนี้ แม้จะไม่มีข้อเท็จจริงว่า ผู้ครอง
หรือเจ้าของได้ท าลงด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ต้องรับผิด38 เช่น ค าพิพากษาฎีกาที่ 
2959/2516 ป้ายโฆษณาติดตั้งบนดาดฟ้าตึก ผู้เช่าสถานที่ติดตั้งป้ายเป็นผู้ครอบครองป้าย ผู้รับจ้าง
ติดตั้งและดูแลป้ายไม่ใช่ผู้ครองร่วมด้วย ป้ายนั้นสร้างขึ้นไม่ตรงตามแบบแปลนจึงถูกพายุที่มีได้
ธรรมดาพัดพังลงท าให้โจทก์เสียหาย ผู้เช่าสถานที่ซึ่งเป็นผู้ครองป้ายต้องรับผิด ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น อาคาร หมายรวมถึง ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้ายด้วย 
และในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หากป้ายดังกล่าวมีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมแล้ว ก็จะต้องใช้ผู้มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมในการลงนามรับรองแบบป้ายดังกล่าวด้วย ดังนั้น ตามค าพิพากษาฎีกาที่ได้ยกตัวอย่าง
ข้างต้น ที่ได้กล่าวไว้ด้วยว่าป้ายนั้นสร้างขึ้นไม่ตรงตามแบบแปลนแล้วผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมที่ท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างป้ายดังกล่าว ย่อมมีความรับผิด
อันผู้เช่าสถานที่ซึ่งเป็นผู้ครองป้ายย่อมสามารถไล่เบี้ยได้ 

2)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะประกันภัย  
ความเสียหายที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพที่ผิดพลาด เช่น กรณี เหตุการณ์ตึกถล่ม

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตตามตัวอย่างที่กล่าวข้างต้นนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็น
ผู้ออกแบบถือว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมต้องรับผิดต่อผู้ที่ได้รับความเสียหาย ดังนั้น ผู้รับประกันภัยจึงต้อง
รับผิดต่อผู้ประสบภัยต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย อันเป็นไปตามลักษณะ
ของสัญญาประกันภัยค้ าจุน 

ประกันภัยค้ าจุน ได้บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนที่ 3 ของ
หมวดที่ 2 โดยถือว่าประกันภัยค้ าจุนเป็นประกันวินาศภัยอย่างหนึ่ง จึงต้องน าบทบัญญัติส าหรับการ
ประกันวินาศภัยทั่วไปมาใช้บังคับแก่การประกันภัยค้ าจุนด้วย เว้นแต่ข้อที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
887 และ 888 แต่สัญญาประกันภัยค้ าจุนมิได้มีวัตถุที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินเหมือนอย่างเช่น
ประกันวินาศภัยแบบอ่ืน แต่หากการประกันภัยค้ าจุนเป็นการประกันภัยส าหรับความผิดของผู้เอา
ประกันภัยที่มีต่อบุคคลอ่ืน ดังนั้น สัญญาประกันภัยค้ าจุน คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันตกลง
ว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยเพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง

                                                                        
38  สุษม ศุภนิตย์.  (2546).  ค าอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ละเมิด.  หน้า 152-155. 
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ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับผิดต่อ
วินาศภัยที่เกิดขึ้นผู้รับประกันภัยค้ าจุนก็ไม่ต้องรับผิดเช่นเดียวกัน 

สิทธิของบุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัย
โดยตรงตามมาตรา 887 วรรค 2 โดยผู้ที่ต้องเสียหายมีสิทธิเลือกฟ้องผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับ
ประกันภัยหรือทั้งคู่ก็ได้ หากผู้ต้องเสียหายจะเลือกฟ้องผู้เอาประกันภัย ผู้ต้องเสียหายจะเรียกผู้รับ
ประกันภัยเข้ามาในคดีหรือไม่ก็ได้ ไม่มีกฎหมายบังคับไว้ แต่ถ้าเลือกฟ้องผู้รับประกันภัยค้ าจุน 
กฎหมายก าหนดให้เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วยเพื่อจะได้กล่าวให้เสร็จสิ้นไปในคราว
เดียวกัน หากไม่เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดี ผู้ต้องเสียหายไม่มีสิทธิเรียกเอาค่าสินไหมทดแทน
ส่วนที่ขาดจากผู้เอาประกันภัยอีก39 

3)  ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการ

อันพึงกระท าในฐานะเป็นผู้มีวิชาชีพแล้วเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืนจะต้องรับโทษทางอาญา 
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 ด้วย  

3.2.4  วิธีด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดที่เกิดขึ้นของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ปฏิบัติวิชาชีพผิดพลาดจนเกิดความ

เสียหายแล้ว วิธีการด าเนินการเพื่อเอาผิดหรือลงโทษผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมี
หลายประการ ดังต่อไปนี้ 

3.2.4.1  การพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 
กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประพฤติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดเป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
ซึ่งการลงโทษเป็นการจ ากัดหรือตัดสิทธิในการประกอบวิชาชีพเท่านั้น เช่น การพักใช้ใบอนุญาต 
การเพิกถอนใบอนุญาต แต่ไม่มีการก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนแก่ผู้รับบริการที่ต้องเสียหายหรือไม่มีบทลงโทษที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมต้องรับโทษทางอาญา ในกรณีที่มีการท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมแต่อย่างใด 

3.2.4.2  การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

                                                                        
39  สุวิทย์ จันทร์แสงศรี.  (2551, สิงหาคม).  “ประกันภัยค้ าจุน คืออะไร?.” สภาทนายความคิด, ปีที ่29, 

ฉบับที่ 113. หน้า 41-44. 
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การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นความรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง
อาจเป็นการคืนทรัพย์สินที่ผู้เสียหายต้องเสียไปหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นหรือการชดใช้ค่าเสียหาย
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นบุคคลผู้
ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องได้ 3 วิธี ได้แก่ การอาศัยข้อก าหนดในสัญญา การใช้สิทธิทาง
ศาลและการอนุญาโตตุลาการ กล่าวคือ 

1)  การเรียกร้องโดยการใช้สิทธิทางศาล 
การใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายนั้น วิธีพิจารณาคดีจะเป็นไปตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง การใช้สิทธิทางศาลจะเกิดในกรณีผู้รับบริการและผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมคู่สัญญาไม่อาจจะตกลงกันในเร่ืองค่าเสียหายได้ คือได้มีการเรียกร้องให้
ชดใช้ค่าเสียหายโดยใช้สิทธิตามสัญญามาแล้ว แต่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพิกเฉย
ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้รับบริการซึ่งเป็นคู่สัญญาจึงต้องใช้สิทธิทางศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย
ตามที่ปรากฏในสัญญา 

การพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมซึ่งเป็นคู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งในกรณีที่ไม่ช าระค่าเสียหายตามที่ก าหนดในสัญญานั้น ต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 84/1 อันเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหน้าที่หรือภาระการพิสูจน์ในคดีแพ่ง 
ซึ่งบัญญัติว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนค าคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมี
ภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้น แต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะ
เป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้อง
พิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้น
ครบถ้วนแล้ว” ดังนั้น จะเห็นได้ว่าเมื่อผู้รับบริการได้ยื่นฟ้องผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมว่าผิดสัญญาจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตน ผู้รับบริการย่อมมีหน้าที่หรือภาระในการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อศาลว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมผิดสัญญาอย่างไร มีข้อก าหนด
ในสัญญาให้เรียกค่าเสียหายอย่างไร และค่าเสียหายที่ตนได้รับนั้นมีจ านวนเท่าใด เป็นต้น 

ในส่วนของบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย จะเรียกร้อง ค่าเสียหายเอากับผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็ต้องอาศัยกฎหมายลักษณะละเมิด มาตรา 420 ซึ่งสามารถ
ด าเนินการโดยใช้วิธีการทางศาลเช่นกัน 

การพิสูจน์ความผิดในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกระท าละเมิดตาม 
มาตรา 420 นั้น ในเร่ืองของภาระการพิสูจน์จะคล้ายคลึงกับกรณีที่กล่าวข้างต้น คือ ถ้าคู่ความฝ่ายใด
กล่าวอ้างข้อเท็จจริงอย่างใด คู่ความฝ่ายที่กล่าวอ้างนั้นย่อมมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามที่ตน
กล่าวอ้าง โดยจะต้องพิสูจน์ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ให้บริการวิชาชีพโดยจง
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ใจหรือประมาทเลินเล่อ การให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นก่อให้เกิด
ความเสียหาย และความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระท าและผล 

แม้ว่าในกรณีที่เกิดความเสียหาย ผู้ประกอบวิชาชีพที่จะต้องรับผิดตามกฎหมายจะได้ท า
ประกันประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหรือประกันภัยค้ าจุนเอาไว้ก็ตาม แต่การที่ผู้เสียหาย
จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยนั้น การด าเนินการก็มีกระบวนการที่ยุ่งยากและมี
ข้อจ ากัดอยู่มาก กล่าวคือ บริษัทผู้รับประกันภัยนั้นจะรับผิดตามสัญญาประกันภัยก็ต่อเมื่อผู้เอา
ประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอก ดังนั้น ผู้ได้รับความเสียหายย่อมมีหน้าที่พิสูจน์
ข้อเท็จจริงให้ประจักษ์ว่าความเสียหายที่ตนได้รับนั้น เกิดจากการให้บริการวิชาชีพที่ผิดพลาดของผู้
ประกอบวิชาชีพ แม้หากผู้เสียหายจะได้รับชดใช้จากบริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว ค่าเสียหายดังกล่าวก็
จ ากัดเพียงเท่าที่ผู้เอาประกันภัยได้ตกลงท าสัญญากับผู้รับประกันภัยไว้เท่านั้น หากผู้เสียหาย
ประสงค์ที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่ขาดแล้ว ผู้เสียหายจะต้องด าเนินการฟ้องร้องเอากับผู้
ประกอบวิชาชีพเอง เว้นแต่ ในกรณีที่ผู้เสียหายได้เลือกฟ้องผู้รับประกันภัยค้ าจุนและได้เรียกผู้
ประกอบวิชาชีพซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย  

จะเห็นได้ว่าการพิสูจน์ความผิดในลักษณะเช่นนี้เป็นภาระหนักแก่โจทก์ผู้ได้รับความ
เสียหายซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปไม่มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งในเร่ืองความรู้ ความช านาญ
ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมนี้ย่อมอยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่ง
หากโจทก์ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการให้บริการวิชาชีพที่ผิดพลาดหรือบกพร่องของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้ว โจทก์อาจต้องเป็นฝ่ายแพ้คดีและไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้น 

ส่วนการก าหนดค่าเสียหายนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 438 
บัญญัติไว้ว่า “ค่าสินไหมทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่
พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิด...” การก าหนดค่าเสียหายนั้นกฎหมายก าหนดให้เป็นดุลย
พินิจของศาลที่จะก าหนดตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท าละเมิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งศาลจะก าหนดให้ได้หรือไม่ เป็นจ านวนเท่าใดย่อมขึ้นอยู่
กับข้อเท็จจริงที่ฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายจะพิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าตนเสียหายเท่าใด ซึ่งหากโจทก์ไม่
สามารถพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้แล้ว การเรียกร้องค่าเสียทางโดยใช้สิทธิทางศาลในวิธีนี้ย่อมไม่เกิดผล
ตามที่โจทก์ต้องการ 

ยกตัวอย่างในกรณีที่มีการฟ้องร้องว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่
ออกแบบอาคารสถานบริการโดยไม่ได้ก าหนดให้มีทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินให้พอเพียงกับ
ผู้ใช้บริการแล้วเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้น ท าให้ผู้ใช้บริการสถานบริการในขณะเกิดเหตุไม่สามารถออก
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จากตัวอาคารได้ทันและเสียชีวิต เป็นต้น โจทก์ซึ่งเป็นผู้กล่าวอ้างว่าการปฏิบัติวิชาชีพของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักปฏิบัติในวิชาชีพจึงง
ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดต าแหน่งหรือจ านวนทางหนีไฟ
ทางออกฉุกเฉินในอาคาร ซึ่งพยานหลักฐานที่จะน าสืบให้ศาลเห็นย่อมอยู่ที่ฝ่ายจ าเลย หรืออยู่ใน
ความรู้เห็นของฝ่ายจ าเลยเป็นส่วนใหญ่ หากโจทก์ไม่มีความรู้ก็ต้องด าเนินการว่าจ้างบุคคลที่มี
ความรู้เฉพาะด้านมาตรวจสอบถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้น การพิสูจน์ความผิดในลักษณะดังกล่าวนี้
ค่อนข้างสร้างภาระให้กับโจทก์ที่ทั้งได้รับความเสียหายแล้วยังต้องมีภาระในการแสวงหาและน าสืบ
พยานหลักฐานตลอดจนต้องมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่า การเรียกร้องค่าเสียหายโดยการใช้สิทธิทางศาลนั้น ก่อให้เกิดภาระแก่
โจทก์ซึ่งเป็นผู้ต้องเสียหายหลายประการ เช่น ต้องด าเนินการฟ้องคดีต่อศาล ต้องเสียค่าธรรมเนียม 
ค่าทนายความ ต้องเสียเวลาในการด าเนินคดีค่อนข้างยาวนาน การพิสูจน์ความผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นหน้าที่ของผู้เสียหายที่
เป็นฝ่ายกล่าวอ้างจะต้องเป็นผู้มีภาระในการพิสูจน์ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างยากเพราะเหตุผลและ
ข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ความผิดนี้มักจะอยู่ที่ฝ่ายจ าเลยหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมเป็นส่วนมาก ท าให้การด าเนินการโดยใช้สิทธิทางศาลอาจไม่ก่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่
ผู้ใช้บริการที่ตกเป็นผู้เสียหายเท่าที่ควร 

2)  วิธีการอนุญาโตตุลาการ 
เป็นวิธีการเรียกร้องค่าเสียหายโดยผู้เสียหายที่อยู่ในฐานะคู่สัญญาและผู้เสียหายที่อยู่ใน

ฐานะบุคคลภายนอก วิธีการอนุญาโตตุลาการเป็นวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกอีกช่องทางหนึ่ง 
(Alternative Dispute Resolution) โดยอาจก าหนดวิธีระงับข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการ
ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรมไว้ในข้อสัญญาว่า กรณีที่เกิดความเสียหายจากการให้บริการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมให้ใช้วิธีการทางอนุญาโตตุลาการ เพื่อเลือกบุคคลที่จะท าหน้าที่ เป็น
อนุญาโตตุลาการมาตัดสินข้อเรียกร้องของบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย หากข้อเรียกร้องนั้นไม่
สามารถยุติลงได้ในชั้นนี้ จะต้องกลับไปใช้วิธีการด าเนินการทางศาลต่อไปเพื่อให้ค าชี้ขาดนั้นมีผล
บังคับ การเรียกร้องวิธีนี้จึงอาจต้องด าเนินการถึง 2 กระบวนการในเร่ืองเดียวกัน จึงอาจเป็นการเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการด าเนินคดีเป็นอย่างมาก 

3.2.4.3  ความรับผิดในทางอาญา 
การด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมจะใช้วิธีการด าเนินการทางศาลเช่นเดียวกับความรับผิดในทางแพ่ง ในการพิจารณาความผิด
ย่อมเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ.2543 และ

DPU



83 
 
ความผิดที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 227 ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 แล้ว หากผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกระท าความผิดอาญา วิธีพิจารณาความอาญานั้นย่อมเป็นไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 

ในการพิจารณาความผิดในทางอาญานั้น โจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมได้กระท าความผิด ซึ่งจะต้องพิสูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ ศาลจึงจะพิพากษาลงโทษได้ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ยกตัวอย่างเช่น กรณีความผิดฐานเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอ่ืน ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 227 นั้น โจทก์มีภาระการพิสูจน์ว่า ในการออกแบบ ควบคุม หรือท าการก่อสร้าง 
ซ่อมแซมหรือร้ือถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ตน
ใช้บริการน้ันไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือวิธีการอันพึงกระท าการจนน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
แก่บุคคลอ่ืนหรือไม่ อย่างใด ซึ่งจะต้องพิศูจน์โดยปราศจากข้อสงสัยศาลจึงจะลงโทษ ซึ่งข้อเท็จจริง
ที่จะท าให้ศาลรับฟังได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือ
วิธีการอันพึงกระท าในการปฏิบัติวิชาชีพล้วนเป็นเร่ืองที่อยู่ในความรู้เห็นของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นเร่ืองในทางวิชาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม การที่จะ
ใช้พยานผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นในการด าเนินคดี ยิ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายของผู้เสียหาย
เพิ่มมากยิ่งขึ้น แม้ว่าการพิจารณาคดีจะถึงที่สุดและผู้กระท าความผิดได้รับการตัดสินว่ามีความผิด
และจะต้องรับโทษแล้วก็ตาม แต่โทษในทางอาญาคงมีเพียงโทษปรับหรือจ าคุก ซึ่งไม่สามารถ
เยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายในทางทรัพย์สินได้เลย 

จะเห็นได้ว่าจากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จะต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ความผิดไม่ว่าโดยทางศาล
หรือโดยคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งวิธีการด าเนินการเช่นว่านั้นอาจสร้างภาระหลายประการแก่
โจทก์หรือผู้ร้องเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี การแสวงหาพยานหลักฐาน ภาระการพิสูจน์
ความผิด ระยะเวลาในการด าเนินการที่ยาวนานส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีที่เพิ่มขึ้น 
ค่าเสียหายที่ผู้เสียหายจะได้รับอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่แท้จริงที่ตนได้รับ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้
ว่าวิธีด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อให้ผู้เสียหาย
ได้รับค่าเสียหายตามที่ปรากฏในกฎหมายปัจจุบัน ยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมกับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายตามที่ควรจะเป็น 
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3.2.5  สาระส าคัญของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย

ไทยไม่ได้มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เมื่อการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมถือเป็นการประกันภัย ความรับผิดประเภทหนึ่ง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ เรียกการประกันภัยความรับผิดว่า “ประกันภัยค ้าจุน” (Guarantee Insurance) จึงจัดได้ว่า 
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุมเป็น “ประกันภัยค้ าจุน” ตาม
กฎหมายไทย 

1)  ความหมายของสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

เมื่อจัดได้ว่าการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมถือ
เป็น “ประกันภัยค้ าจุน” ตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้นการที่จะทราบถึง
ความหมาย ของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพว่าเป็นอย่างไรนั้น จึงต้องพิจารณา
บทบัญญัติในส่วนของการประกันภัยค ้าจุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามมาตรา 887 
ได้ให้ความหมายของการประกันภัยค้ าจุน คือ สัญญาประกันภัยซึ่งผู้ รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งและ
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ 

ดังนั้น สัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงหมายถึง สัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อ
ความวินาศภัยอันผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ก่อให้เกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องรับผิดชอบ 

โดยเหตุที่การประกันภัยค้ าจุนเป็นบทบัญญัติในส่วนที่ 3 ของหมวดที่ 2 
ว่าด้วยการประกันวินาศภัย (Insurance Against Loss) จึงต้องน าบทบัญญัติทั่วไปของการประกัน
วินาศภัยมาใช้กับการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพียงเท่าที่
ไม่ขัดหรือแย้งกับสาระส าคัญของสัญญา และการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ยังมีหลักหรือสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้คือ 

2)  ผู้เอาประกันภัย 
ผู้ เอาประกันภัย (Insured) ของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมนั้นได้แก่บุคคลใดบ้าง ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่ได้ให้ความหมายของผู้
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ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเอาไว้ คือ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ได้ก าหนดเอาไว้ว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม หมายถึง บุคคลที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบและงานให้
ค าปรึกษา ทั้งนี้ จะต้องเป็นขนาดงานที่อยู่ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้วย ตามที่ได้อธิบายแล้ว
ในบทที่ 3 เมื่อบุคคลที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้านต่างๆ เหล่านี้ ได้ท าสัญญา
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของตนแล้ว ผู้ 1ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเหล่านั้น
จึงมีฐานะเป็นผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัย 

3)  วัตถุที่เอาประกันภัย (Subject Matter of Insurance) 

วัตถุที่เอาประกันภัย คือ สิ่งที่สัญญาประกันภัยมุ่งให้ความคุ้มครอง ดังนั้น  วัตถุที่เอา
ประกันภัยตามสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือสิ่งที่
สัญญาประกันภัยมุ่งให้ความคุ้มครองนั้น ได้แก่ ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่มีต่อคู่สัญญาที่ว่าจ้างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
รวมถึงบุคคลที่สาม (Third Party) ที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม และลักษณะของความรับผิดที่จะเอาประกันภัยได้จะต้องเป็นความรับผิดตามกฎหมาย 
(Legal Liability) กรณีที่เป็นความรับผิดตามหน้าที่ศีลธรรม สัญญาประกันภัยประเภทนี้จะไม่ได้ให้
ความคุ้มครองด้วย 

ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้แก่ ความรับ
ผิดตามกฎหมายสัญญาที่มีต่อผู้ว่าจ้าง หรือความรับผิดตามกฎหมายลักษณะละเมิด หากการ
ประกอบวิชาชีพท าโดยประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งอาจเกิดความ
เสียหายต่อผู้ว่าจ้าง หรือบุคคลภายนอกทั่วไป นอกจากนี้ยังรวมถึงความรับผิดตามกฎหมายที่
ควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพ ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 โดยผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมต้องให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือภายในกรอบ
จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพในอันที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งต่อผู้ว่าจ้างหรือ
บุคคลภายนอก 

4)  ส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย (Insurable Interest) 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 บัญญัติว่า "อันสัญญาประกันภัยนั้น 
ถ้าผู้เอาประกันภัยมิได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซร้ ท่านว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่
อย่างหนึ่งอย่างใด” ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยในสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ

DPU



86 
 

สถาปัตยกรรมควบคุมจึงต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย มิฉะนั้น สัญญาประกันภัยย่อมไม่
ผูกพันคู่สัญญา คือ ผู้เอาประกันภัยจะไปเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนตาม
สัญญาประกันภัยไม่ได้ และส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยความรับผิดของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้แก่ ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับบุคคลอ่ืนในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ได้ประกอบวิชาชีพผิดพลาด บกพร่อง หรือละเลย จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอ่ืน ซึ่ง
ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้น ได้แก่ ความรับผิดตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เช่น พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศ
ไทย หรือกฎหมายฉบับอ่ืนๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 เป็นต้น ส่วนความรับผิดตามหน้าที่
ศีลธรรมนั้น ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะเอาประกันภัยได้ 

บุคคลที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาประกันภัยที่สามารถเอาประกันภัยได้ คือ ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเท่านั้น เพราะเป็นบุคคลที่ต้องรับผิดตามกฎหมายในความ
เสียหายที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพหรือให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ส่วนผู้ว่าจ้างผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่อาจท าสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ เนื่องจากผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายในความเสียหายที่เกิด
จากการให้บริการทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเท่านั้นจึง
สามารถท าสัญญาเอาประกันภัยได้ 

เวลาที่จะต้องมีส่วนได้เสียเมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 863 
ประกอบกับมาตรา 877 สรุปได้ว่า ผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีส่วนไต้เสียใน
สัญญาประกันภัยความรับผิดในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมขณะท าสัญญา
ประกันภัย กล่าวคือ ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดตาม
กฎหมายต่อบุคคลภายนอกแล้ว หรือมีการว่าจ้างให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้
ท างานแล้ว 

ราคาของส่วนได้เสียตามสัญญาประกันภัย ต้องค านวณเป็นราคาเงินได้ เมื่อเกิดความ
เสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริง ดังที่บัญญัติไว้ใน ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 877 
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5)  จ านวนเงินที่เอาประกันภัย (Sum Insured) 
เมื่อวัตถุที่เอาประกันภัยของสัญญาประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม คือ ความรับผิดตามกฎหมายของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ความรับผิดตาม
กฎหมายนั้นต้องค านวณราคาของส่วนได้เสีย (Insurable Value) ในเวลาที่เอาประกันภัยได้ แต่
ในขณะท าสัญญาประกันภัย ผู้ รับประกันภัยจะไม่สามารถก าหนดได้ว่าผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจะมีความรับผิดตามกฎหมายต่อผู้อ่ืนเป็นเงินจ านวนเท่าใด ดังนั้น ผู้รับ
ประกันภัยกับผู้ เอาประกันภัยมักจะก าหนดวงเงินที่จะต้องชดใช้ค่าเสียหายไว้ในกรมธรรม์
ประกันภัยเป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด (Limit of Liability) เช่น ผู้รับประกันภัยจ ากัดความรับ
ผิดไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นต้น เนื่องจากความรับผิดตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
แต่ละคร้ังนั้น เป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน ในขณะท าสัญญาประกันภัย 
การก าหนดดังกล่าวจึงเป็นจ านวนเงินที่เอาประกันภัยความรับผิด (Sum Insured) และเป็นผลให้ผู้รับ
ประกันภัยจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหายไม่เกินจ านวน
เงินจ ากัดความรับผิด (Limit of  Liability) ไว้เท่านั้น ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นเกินกว่าจ านวน
เงินที่จ ากัดความรับผิด ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในส่วนที่ขาด 

6)  ค่าสินไหมทดแทน (Compensation) 
ค่าสินไหมทดแทน หมายถึง จ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายให้แก่บุคคลผู้

ได้รับความเสียหาย (Injured Person) ซึ่งจ านวนเงินที่จะได้รับการชดใช้ดังที่ระบุไว้ในสัญญา
ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น จะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน
จ านวนเงินจ ากัดความรับผิดตามที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาประกันภัย โดย เหตุที่การประกันภัย
ความรับผิดในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้น
แก่บุคคลภายนอกซึ่งอาจเป็นตัวผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอ่ืนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาว่าจ้าง ดังนั้น ผู้ที่จะ
ได้รับค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัยความรับผิด คือ บุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย
จากการกระท าของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือผู้เอาประกันภัยกฎหมายได้
ก าหนดให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลผู้ได้รับความเสียหายโดยตรงในนาม
ของผู้เอาประกันภัย และในทางกลับกันผู้ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากผู้รับประกันภัยโดยตรงแม้จะไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกัน โดยไม่จ าต้องเรียกร้องเอาจากผู้เอา
ประกันภัยก่อน และการที่ผู้รับประกันภัยได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายนั้น 
กฎหมายถือว่าเป็นการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย นั่นเอง 

แต่มีข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ตามมาตรา 887 ก าหนดว่า “ผู้รับประกันภัยนั้น 
แม้จะได้ส่งค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลผู้

DPU



88 
 

ต้องเสียหายนั้นไม่ เว้นแต่ตนจะพิสูจน์ได้ว่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ใช้ให้แก่ผู้ ต้อง
เสียหายแล้ว” 

จากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่า แม้ผู้รับประกันภัยช าระเงิน ตามสัญญา
ประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยไปแล้ว หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้น าไปช าระให้กับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะยังไม่พ้นความรับผิดตามสัญญาประกันภัย 

7)  ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary) 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 862 บัญญัติว่า “ผู้ รับประโยชน์ 

หมายความว่า บุคคลผู้พึงได้รับค่าสินไหมทดแทนหรือจ านวนเงินให้ใช้” ตามสัญญาประกันภัย
ประเภทอ่ืน ผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ ในกรณีผู้รับประโยชน์
มิใช่ผู้ เอาประกันภัย กฎหมายมิได้ระบุว่าจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา แต่ในสัญญา
ประกันภัยความรับผิดในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากสัญญานี้คือ 
บุคคลภายนอกผู้ได้ รับความเสียหายจากการให้บริการทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ซึ่งกฎหมายก าหนดให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับประกันภัยได้
โดยตรงตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นผู้เอาประกันภัยจะ
ไม่สามารถยกประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทนให้แก่บุคคลอ่ืนเช่นเดียวกับการประกันภัยประเภท
อ่ืนได ้
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วิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกบัการประกันภัยความรับผิด 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

 
ในอดีตที่ผ่านมา ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ค่อยค านึงถึงปัญหาการ

ขัดแย้งผลประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกับ
ผู้รับบริการมากนัก ซึ่งอาจเป็นเพราะการให้บริการด้านสถาปัตยกรรมยังมีไม่มาก รูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจการให้บริการด้านสถาปัตยกรรมมักเกิดขึ้นในโครงการใหญ่ๆ โครงการที่มี
งบประมาณสูงหรือโครงการของรัฐบาล แต่ปัจจุบันยุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก บ้านเมืองมี
การพัฒนาเจริญมากยิ่งขึ้น มีการลงทุนจากต่างชาติ เกิดระบบธุรกิจประเภททุนนิยมที่มีขนาดใหญ่
และซับซ้อน การใช้บริการทางด้านสถาปัตยกรรมจากผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจึงมี
มากขึ้นตามล าดับ ทั้งได้มีการก าหนดให้วิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็นวิชาชีพควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 และตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 26 
ได้บัญญัติให้ “กรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่ขออนุญาตนั้น มี
ลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรรม
หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้น ตามที่ระบุไว้ในค าขอไม่ได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาค าขอนั้น” ดังนั้น ในการก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร ที่อยู่ในข่ายต้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 จึงต้องใช้บริการจากผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งสิ้น การใช้บริการที่มีเพิ่มมาก
ขึ้นส่งผลให้เกิดข้อพิพาททางสัญญาและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
และผู้รับบริการมากขึ้น 

ตามที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 3 แล้วว่า เมื่อเกิดความเสียหายจากการให้บริการทาง
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหรือการเอาผิดกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในทาง
จรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ บทบัญญัติของกฎหมายทางแพ่งที่เกี่ยวกับผู้
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ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบทบัญญัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามประมวลกฎหมาย
อาญานั้น ยังไม่สามารถบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร การใช้เวลาในการด าเนินคดี
ค่อนข้างยาวนานท าให้การเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายไม่มีความรวดเร็วทันท่วงที 
ค่าเสียหายที่ได้รับอาจไม่ใกล้เคียงกับความเสียหายที่แท้จริง นอกจากนี้ วิธีการด าเนินการเกี่ยวกับ
ความผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมยังมีความไม่เหมาะสมและเป็นธรรมเท่าที่ควร 
ส่วนใหญ่ฝ่ายโจทก์ซึ่งเป็นผู้เสียหายไม่สามารถที่จะน าสืบให้เห็นถึงความจงใจหรือประมาท
เลินเล่อของจ าเลยได้ เนื่องจากความเสียหายอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมนั้นการ
พิสูจน์ความผิดให้เชื่อมโยงกับความเสียหายเป็นสิ่งที่กระท าได้ยากในการพิสูจน์ ซึ่งจากการที่ได้
ศึกษามาตรการทางกฎหมายของประเทศอังกฤษและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีแล้วนั้น 
พบว่าได้มีการน ามาตรการการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับมาใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมด้วย ในบทนี้ จะได้ท าการวิเคราะห์ถึงแนวทางการน ามาตรการในการ
ประกันภัยความรับผิดภาคบังคับมาเป็นมาตรการเสริมเยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยที่ผิดพลาด ว่าจะมีความเหมาะสมเพียงใด โดยจะได้
กล่าวเป็นล าดับดังต่อไปนี้  
 
4.1  การน ามาตรการทางกฎหมายประกันภัยเข้ามาคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมและผู้ได้รับความเสียหาย 

เมื่อพบว่าการใช้บริการผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้
เกิดข้อพิพาททางสัญญาและข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและ
ผู้รับบริการมากขึ้น ดังนั้น รูปแบบการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจึงมี
ความเสี่ยงที่จะผิดพลาดสูง และอาจส่งผลกระทบถึงประโยชน์ได้เสียของสาธารณชนด้วย การ
ฟ้องร้องเกี่ยวกับความรับผิดทางวิชาชีพมักเรียกร้องกันเป็นจ านวนเงินที่สูงมาก การท าประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะน ามาใช้กระจายความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ดังนั้น เพื่อให้การประกันภัยความรับผิดส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ และการก าหนดนโยบายต่างๆ ของทั้งภาครัฐและ
เอกชนจึงเห็นได้ว่าวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับหลายองค์กร ด้วย
เหตุผลดังอ้างข้างต้น หากไม่มีมาตรการ หรือข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายที่ดีที่จะน ามาใช้จัดการกับ
ประเด็นปัญหาได้ ดังนี้ หากผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมออกแบบหรือให้ค าปรึกษา
ผิดพลาด ผู้รับบริการจึงไม่ลังเลที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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ควบคุมเป็นเงินจ านวนมากในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมาตรการหนึ่งที่จะช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต้องเสี่ยงกับการถูกฟ้องร้องให้ต้องชดใช้ค่า เสียหายแก่ผู้รับบริการ ผู้ซึ่ง
ตนเองกระท าโดยประมาทเลินเล่อคือการประกันภัยความรับผิดเอาไว้ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปบริษัท
ประกันภัยหรือกองทุนประกันความเสี่ยง ทั้ง 2 กรณีเป็นมาตรการในส่วนคุ้มครองผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในกรณีที่กระท าโดยประมาทและถูกฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทน 

จากที่ได้ศึกษามาแล้วระบบของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมนั้นมี  2  ระบบ คือ  ระบบสมัครใจ (Voluntary)  และระบบบังคับ 
(Compulsory) การที่จะน าระบบประกันภัยรูปแบบใดมาใช้ เพื่อคุ้มครองบุคคลผู้ได้รับความเสียหาย
นั้น จะต้องพิจารณาว่าระบบการประกันภัยรูปแบบใดเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมและ
ประโยชน์ต่อบุคคลผู้ได้รับความเสียหายมากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมากเกินไปด้วย 

4.1.1  การประกันภัยระบบสมัครใจ (Voluntary) 
ตามที่ได้รับทราบมาจากบทที่ 2 แล้วว่า เป็นระบบที่ผู้เอาประกันภัยตกลงใจโอนความ

เสี่ยงภัยของตนไปให้กับผู้รับประกันภัย ซึ่งในปัจจุบันการประกันที่เกิดจากความสมัครใจของผู้เอา
ประกันภัยมีน้อยมาก และเนื่องจากการประกันภัย คือ แผนการเฉลี่ยความเสียหายของบุคคลที่ต้อง
เสี่ยงภัยลักษณะเดียวกันรวมกลุ่มกันเพื่อสะสมเงินโดยมุ่งหมายว่า หากมีภัยเกิดขึ้นแล้วผู้ได้รับความ
เสียหายจะได้รับการเยียวยาจากเงินที่ตนได้ร่วมสะสม 

ส าหรับกรณีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมี
จ านวนไม่เกิน 17,000 คนเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกันมีจ านวนน้อย การวางแผนเฉลี่ยความเสียหายโดย
ร่วมกันสะสมเงินนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละคนอาจจะต้องสะสมเงินเป็น
จ านวนที่สูง หรืออีกนัยหนึ่งเบี้ยประกันภัยในกรณีเช่นนี้อาจมีอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับการประกันภัย
ประเภทอ่ืน ดังน้ัน การประกันภัยนี้อาจด าเนินไปได้ยากเพราะมีผู้ท าประกันน้อย ซึ่งปัจจุบันพบว่าผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมท าประกันภัยประเภทนี้น้อยมาก 

4.1.2  การประกันภัยระบบบังคับ (Compulsory) 
การประกันภัยระบบบังคับในปัจุบันเป็นกรณีที่รัฐได้เข้ามาควบคุมพฤติกรรมของ

บุคคลเพื่อความปลอดภัยของสังคม โดยการออกกฎหมายมาใช้บังคับในลักษณะประกันภัยเพื่อ
บุคคลที่สามอันเป็นหลักประกันให้กับสาธารณชน เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดความเสียหาย
ขึ้นกับตนดัง เช่น การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ .ศ.2535 การก าหนด
หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตามกฎกระทรวงก าหนด
หลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 หรือกฎกระทรวง
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ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 (2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อันมีลักษณะเป็นระบบ
ของการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับ 

ดังนั้น การน าระบบประกันภัยภาคบังคับมาใช้กับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม อาจกระท าโดยเมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพแล้วและได้ให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชนทั่วไป ควรจะบังคับให้มีการท าประกันภัยความ
รับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษและสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ที่มีการบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเมื่อได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแล้วและได้ให้บริการวิชาชีพแก่ประชาชนจะต้องท าประกัยภัยวิชาชีพที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับระดับการประกอบวิชาชีพของตนด้วย มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการกระท าผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ อาจก าหนดให้ในการขอรับใบอนุญาตหรือการ
ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นจะต้องจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัย
วิชาชีพมาแสดงด้วย 
 
4.2  รูปแบบการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

จากการศึกษาแนวทางในต่างประเทศในบทที่ 3 พบว่า มาตรการทางกฎหมายในการ
ประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของประเทศอังกฤษ
นั้นมีความก้าวหน้าค่อนข้างมาก เนื่องจากในประเทศอังกฤษ นอกจากมีคณะกรรมการสภา
สถาปนิกอังกฤษ (ARB) ในการก ากับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วยังมี สถาบัน
สถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (The Royal Institute of British Architect: RIBA) ซึ่งเป็นสมาคม
วิชาชีพที่รักษาผลประโยชน์และผดุงเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ ในส่วนของการประกันภัย
ความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ยังมีส านักงานตัวแทนประกันภัยของ
สถาบันสถาปนิกแห่งราชอาณาจักร (RIBA Insurance Agency: RIBAIA) ที่เป็นสถาบันที่ได้รับการ
รับรองจาก ARB และ RIBA ในการจัดหาประกันภัยที่เพียงพอและเหมาะสมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมโดยเป็นไปตามที่ ARB ก าหนด  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาแล้วจึงเห็นว่ารูปแบบการประกันภัยภาคบังคับความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้น ควรมีการก าหนดในเร่ืองต่อไปนี้ไว้เป็นอย่างน้อย คือ  
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4.2.1  รูปแบบการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม 

1)  ความหมายของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม  

การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หมายถึง 
สัญญาประกันภัยที่มุ่ งให้ความคุ้มครองถึงความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน โดยความ
เสียหายนั้นเป็นความเสียหายทางการเงิน 

2)  ประเภทของการประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นการ

ประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) ประเภทหนึ่ง แต่ในประเทศไทยจะเรียกชื่อว่าการ
ประกันภัยค้ าจุน (Guarantee Insurance) 

3)  ผู้เอาประกัน 
ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมของทุกประเทศที่ได้ท าการศึกษามาจะหมายถึงบุคคลเดียวกัน คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมไม่ว่าในด้านใด หรือประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีการรวมกลุ่ม
ทางธุรกิจ เช่น บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วน เพื่อให้บริการด้านสถาปัตยกรรม หากการประกอบวิชาชีพ
ของตนมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอ่ืน ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมเช่นว่านั้นสามารถท าสัญญาเอาประกันภัยความรับผิดของตนได้ 

4)  วัตถุที่เอาประกันภัย 
วัตถุที่เอาประกันภัยมีรายละเอียดเช่นเดียวกันในทุกประเทศ คือ ความรับผิดของผู้

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และลักษณะของความรับผิดที่จะเอาประกันภัยได้นั้น
จะต้องเป็นความรับผิดตามกฎหมาย (Legal Liability) คือ เป็นความรับผิดที่สามารถบังคับได้ตาม
กฎหมาย กรณีที่เป็นความรับผิดตามหน้าที่ ศีลธรรม สัญญาประกันภัยประเภทนี้จะไม่ได้ให้ความ
คุ้มครอง 

5)  ส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัย (Insurable Interest) 
รายละเอียดของส่วนได้เสียตามสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมดังที่ปรากฎในต่างประเทศและที่ปรากฎตามหลักการประกันภัยค้ าจุนใน
ประเทศไทยมีรายละเอียดที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยตามสัญญาประกันภัยความรับผิด
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้น ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภัยตั้งแต่
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ขณะที่สัญญาประกันภัยได้ท าขึ้น และในขณะที่เกิดความเสียหาย ผู้เอาประกันภัยก็ยังคงต้องมีส่วน
ได้เสียในเหตุที่เอาประกัน เหตุที่สัญญาต้องมีการก าหนดไว้เช่นนี้เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์ความ
เสียหายที่จะได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย 

6)  การเรียกร้องค่าเสียหาย (Claims) 
รูปแบบการเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมดังที่ปรากฎในต่างประเทศและประเทศไทยมีรายละเอียดที่ค่อนข้างคล้ายคลึง
กัน คือ เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการทาง
วิชาชีพหรือบุคคลที่สามแล้วผู้ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยได้
โดยตรงโดยไม่จ าต้องไปเรียกร้องจากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนก่อน 

7)  ขอบเขตความคุ้มครอง 
จากการศึกษาของประเทศอังกฤษนั้น คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ได้

ก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ าส าหรับการชดใช้ค่าเสียหาย ในประกันภัยความรับผิดทาง
วิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมนั้น คือ 250,000 ปอนด์ ส าหรับทุกๆการเรียกร้อง และอยู่ในส่วนที่
เกินจากค่าเสียหายส่วนแรก (Excess) 2,500 ปอนด์ โดยรวมการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งและ
ค่าใช้จ่าย ในการด าเนินคดีต่างๆ รวมทั้งการอ้างพยานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาคดีในศาลหรือ
อนุญาโตตุลาการ ในระหว่างที่ได้มีการท าประกันผู้รับประกันจะได้ชดใช้คืนให้แก่ผู้เอาประกันภัย 
ด้วย กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้จัดท าประกันภัยไม่ เป็นไปตามที่
คณะกรรมการสภาสถาปนิกอังกฤษ (ARB) ได้ก าหนดไว้แล้วย่อมจะถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพที่ฝ่า
ฝืนกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ในส่วนของประเทศไทยนั้น  จากที่ ได้สอบถามจากผู้ที่ ไ ด้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจ านวนหนึ่ง ท าให้ได้รับทราบข้อมูลว่า ตัวเลขจ านวนเงินที่ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมบางส่วนในประเทศไทยเห็นว่าเหมาะสมในการก าหนดเป็นจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิดขั้นต่ าส าหรับการชดใช้ค่าเสียหาย ในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นบุคคลธรรมดา คือ 
1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ าในการยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร ในประเด็นความเห็นเกี่ยวกับตัวเลขจ านวนเงินที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมบางส่วนในประเทศไทยเห็นว่าเหมาะสมในการก าหนดเป็นจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดขั้น
ต่ าส าหรับการชดใช้ค่าเสียหาย คือ 1,000,000 บาท ดังกล่าวนั้น ในส่วนของภาคธุรกิจประกันภัยเอง
มีความเห็นเกี่ยวกับตัวเลขวงเงินจ ากัดความรับผิดของบริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลว่า ควร
ก าหนดเป็นข้อบังคับให้ชัดเจนเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการด าเนินกิจการ และควรก าหนดให้
บริษัทนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล ต้องมีการจัดการเอาประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity 
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Insurance) ในวงเงินจ ากัดความรับผิดไม่ต่ ากว่าสองเท่าของเงินทุนจดทะเบียนแต่ไม่ต่ ากว่าจ านวน
เงินความรับผิดชอบที่ภาครัฐเห็นว่าเหมาะสม เช่น 5 ล้านบาท ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้ามีความ
อุ่นใจใจการใช้บริการของบริษัทนายหน้าประกันภัยแล้ว ยังช่วยส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยใน
ประเทศ ให้ความสนใจในการพัฒนาการประกันภัยวิชาชีพที่อาจขยายสู่วิชาชีพอ่ืนๆ เช่น แพทย์ 
สถาปนิก วิศวกร ฯลฯ1 ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าอาจน ามาเป็นแนวทางในการก าหนดวงเงินจ ากัดความรับ
ผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลได้ 

ในส่วนของจ านวนเงินค่าเสียหายในส่วนแรกและเบี้ยประกันภัยที่จะต้องช าระให้แก่
บริษัทผู้รับประกันภัยนั้น ผู้ที่ได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมส่วนใหญ่เห็นว่า ควรให้เป็น
หน้าที่ของบริษัทผู้รับประกันภัยที่จะพิจารณาตัวเลขดังกล่าวโดยเห็นว่าควรพิจารณาจาก รายได้ของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ ประสบการณ์ในการท างานของผู้ประกอบวิชาชีพ อัตราความเสี่ยงในการ
ก่อให้เกิดความเสียหายในการประกอบวิชาชีพ ฯลฯ ประกอบ เนื่องจาก ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมนั้น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีถึง 3 ระดับ อันได้แก่ ใบอนุญาตระดับภาคี
สถาปนิก ใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก และใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิก ซึ่งสามารถประกอบ
วิชาชีพได้ในชนิดและขนาดงานที่แตกต่างกัน ความรับผิดชอบจึงมีต่างกันด้วย โดยเห็นว่าควรมี
หน่วยงานที่สามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนเงินค่าเสียหายในส่วนแรกและเบี้ย
ประกันภัยดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรม  ทั้งนี้  สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์  มีความเห็นว่าการพิจารณารับประกันภัย และพิจารณาอัตราเบี้ยกรมธรรม์
ประกันภัยของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นควรพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้
ประกอบด้วย2 

(1)  ประเภทของการประกอบวิชาชีพ 
(2)  ขนาดขององค์กร (จ านวนพนักงานและรายรับต่อปี) 
(3)  ลักษณะเฉพาะของงานที่ท า 
(4)  ประสบการณ์ขององค์กรและพนักงาน 
(5)  ประวัติความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น 
(6)  มีงานที่ต้องท านอกประเทศไทย หรือไม่ 
(7)  วงเงินที่ต้องการให้คุ้มครอง 
(8)  วงเงินค่าเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยยินดีจะรับเอง 
(9)  ประมาณการรายได้ของบริษัทในปีที่จะท าประกันภัย 

                                                                        
1อนุพงศ์ กาญจนเรือง.  (2551).  วารสารไทยแลนด์อินชัวรันสป์ระกันภัย.  หน้า 148. 
2  www.asa.or.th สืบค้นเมือ่ 28 มิถุนายน 2555 
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(10)  งบการเงินย้อนหลัง 3 ปี หรือหนังสือรายงานประจ าปี  
8)  ข้อยกเว้นความรับผิด 
จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศแล้ว พบว่าการก าหนดเงื่อนไข

เกี่ยวกับการยกเว้นความรับผิดนั้น จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันอย่างมาก ดังนั้นจึงเห็นว่าในส่วนของ
ประเทศไทยควรน าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาเป็นแนวทาง คือ 

(1)  การยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนแรกที่ก าหนดในกรมธรรม์  
(2)  การเรียกร้องที่เกิดจากการให้บริการวิชาชีพที่ด าเนินการโดยผู้เอาประกันในการ

กระท าอันเกิดจากการร่วมทุน หรือกิจการร่วมค้า เว้นแต่มีการลงนามรับรองในเร่ืองดังกล่าว
โดยเฉพาะ 

(3)  ความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง 
(4)  การเรียกร้องที่เกิดจากการบาดเจ็บ ป่วยหรือเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยที่ท างาน

ภายใต้สัญญาจ้างงาน 
(5)  การเรียกร้องโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการให้บริการทางการเงินอันควบคุมโดย

สถาบันการเงินที่มีอ านาจหน้าที่ 
(6)  การเรียกร้องที่เกิดจากการสูญเสียทางการค้า 
(7)  การกระท าอันเกิดจากการฉ้อโกงหรือไม่ซื่อสัตย์ 
(8)  ความเสียหายทางอาญา 
(9)  ความเสียหายอันเกิดจากระเบิดนิวเคลียร์หรือการสงคราม 
(10)  การเรียกร้องความสูญเสียที่เกิดจากการด าเนินการทางคอมพิวเตอร์ 
(11)  การเรียกร้องอันเกิดจากการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ การติดตั้งและบ ารุงรักษา

ซ่อมแซมหรือแก้ไขความบกพร่องของสินค้า 
(12)  การก่อการร้าย 
(13)  การเรียกร้องที่เกิดจากความรับผิดในฐานะพนักงาน กรรมการหรือผู้ดูแล 
(14)  ความรับผิดชอบโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากแร่ใยหิน 

4.2.2 มาตรการทางกฎหมายในการน าประกันภัยความรับผิดภาคบังคับมาใช้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

จากการศึกษาข้อมูลจากต่างประเทศพบว่าการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมนั้น ในต่างประเทศจะมีองค์กรวิชาชีพที่ควบคุมเป็นการเฉพาะเช่นเดียวกับประเทศ
ไทย ซึ่งองค์กรวิชาชีพดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ก ากับดูแลการ
ประกอบวิชาชีพตลอดจนลงโทษ ในกรณีที่มีการประกอบวิชาชีพไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ได้พบว่าได้มี
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การก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องจัดให้มีการท าประกันภัยวิชาชีพที่
เพียงพอและเหมาะสม ตามเกณฑ์ที่องค์กรวิชาชีพก าหนด เช่น วงเงินจ ากัดความรับผิดขั้นต่ า เอาไว้
ด้วย มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพกระท าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ซึ่งอาจได้รับโทษจ ากัด
สิทธิหรือถูกเพิกสิทธิในการประกอบวิชาชีพเลยทีเดียว นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาจากกฎหมายใน
ประเทศไทยแล้วก็พบว่า มีการน าการประกันวิชาชีพภาคบังคับมาใช้ในหลายวิชาชีพด้วยกัน อาทิ
เช่น การก าหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2553 
ที่ก าหนดให้ในวันที่ยื่นจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพบัญชี ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องจัดให้มี
หลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่สามประเภทหนึ่งประเภทใดรวมกันเป็นจ านวนไม่
น้อยกว่าร้อยละสามของทุน ตามข้อ 2 ซึ่ งประเภทของหลักประกันภัยความรับผิดของ
บุคคลภายนอก ได้แก่ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพบัญชีของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
ข้อ 3 (5) หรือกรณีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวงก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์ การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
เป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกแล้วแต่กรณี  ในการยื่นค าขอเพื่อขอขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบจะต้องจัดส่งสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา โดยเป็นการประกันความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความ
บกพร่องของผู้ขอขึ้นทะเบียนมีจ านวนเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อ 1 คร้ังและไม่น้อย
กว่า 2 ล้านต่อปี และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า 3 ปี 

จากตัวอย่างข้างต้นดังกล่าว จึงเห็นว่าการจะน าการประกันภัยวิชาชีพภาคบังคับมาใช้
บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ควรจะต้องมีการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก ากับดูแลการประกอบวิชาชีพด้วยผู้เขียนจึงขอเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะได้น าเสนอในบทที่ 5 ต่อไป 
 
4.3  สิทธิหน้าท่ีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้เสียหาย บริษัทผู้รับประกันภัย 

4.3.1  สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกับบริษัทประกันภัย 
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ท าสัญญาประกันภัยความรับผิดกับ

บริษัทประกันภัยโดยช าระค่าเบี้ยประกันภัยตามอัตราที่ได้ก าหนดแล้ว หากเกิดความเสียหายจาก
การประกอบวิชาชีพที่ผิดพลาด บกพร่องหรือการประกอบวิชาชีพที่ไม่ครบถ้วนขึ้น บริษัท
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ประกันภัยมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการใช้บริการวิชาชีพตลอดจน
บุคคลที่สาม (Third Party) ที่ได้รับความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ใน
นามของผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพื่อความวินาศภัยอันผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ก่อให้เกิดขึ้นอันผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย (Legal Liability) โดยจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้แก่
ผู้เสียหายจากการใช้บริการวิชาชีพหรือบุคคลที่สามนั้นจะไม่เกินจ านวนเงินจ ากัดความรับผิด 
(Limit of Liability )ที่ก าหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ทั้งนี้ ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมี
มูลค่าของความเสียหายเกินกว่าจ านวนเงินที่จ ากัดความรับผิดแล้ว ผู้รับประกันภัยก็ไม่มีหน้าที่ต้อง
ชดใช้เงินจ านวนที่เกินจ านวนที่จ ากัดความรับผิดให้แก่ผู้เสียหาย แต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิด
ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในส่วนที่ขาด โดยในการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เสียหาย
สามารถเรียกร้องเอาจากบริษัทได้โดยตรงโดยไม่จ าต้องเรียกร้องเอาจากผู้เอาประกันภัย  

ดังนั้น เมื่อเกิดความเสียหายแล้ว ย่อมเป็นหลักประกันว่าผู้ เสียหายจะได้รับชดใช้
ค่าเสียหายในเบื้องต้นอย่างแน่นอนโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการด าเนินการฟ้องร้องเอากับผู้รับ
ประกันภัย เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามนี้เป็นการประกันภัยที่ไม่จ าต้อง
พิสูจน์ความรับผิดเสียก่อนแล้วจึงจะมีการชดใช้ค่าเสียหาย ซึ่งหากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมีไม่
มากนัก จ านวนค่าเสียหายที่ได้รับชดใช้อาจเพียงพอที่จะเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ต้องเสียหายได้ ซึ่ง
ท าให้ลดขั้นตอนที่ผู้เสียหายจะต้องมาเรียกร้องเอากับผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งยังเกิดความสะดวกต่อ
ทุกฝ่ายที่จะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฟ้องร้องเพื่อให้ชดใช้ค่าเสียหาย แต่แม้ว่า
ในกรณีที่ผู้ รับประกันภัยได้ส่งเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ เอาประกันภัยแล้วก็ตาม ผู้ รับ
ประกันภัยยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เสียหายไม่ เว้นแต่ผู้รับประกันภัย
จะพิสูจน์ได้ว่าค่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว  ท าให้เห็นว่า แม้
ผู้ รับประกันภัยจะได้ช าระเงินตามสัญญาประกันภัยให้แก่ผู้ เอาประกันภัยไปแล้ว หากผู้เอา
ประกันภัยยังไม่ได้น าไปช าระให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ผู้รับประกันภัยจะยังไม่พ้นความ
รับผิดตามสัญญาประกันภัย 

4.3.2  สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมกับผู้เสียหาย 
ในกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้รับให้บริการวิชาชีพกับผู้รับบริการแต่ได้ให้บริการ

วิชาชีพผิดพลาด บกพร่องหรือไม่ครบถ้วนแล้ว ผู้รับบริการดังกล่าวถือว่าเป็นผู้ต้องเสียหายจากการ
ประกอบวิชาชีพซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้อง
รับผิดชอบกับผู้รับบริการที่ได้รับความเสียหายนั้น เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพได้มีการท าประกันภัย
วิชาชีพต่อบุคคลที่สามกับบริษัทประกันภัยตามที่ได้มีกฎหมายบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพ

DPU



 99 

สถาปัตยกรรมควบคุมต้องจัดหาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว 
ผู้เสียหายสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแก่ตนได้ โดยตรงโดยที่
ผู้เสียหายไม่จ าต้องเรียกร้องให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นชดใช้ค่าเสียหายแก่ตน
เสียก่อน ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.3.1 เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับนี้เป็นการน า
หลัก Modified No-Fault มาใช้ คือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ความผิดก่อน
จึงจะได้รับค่าเสียหาย และไม่ตัดสิทธิหรือยกเลิกความรับผิดในทางละเมิด ผู้ได้รับความเสียหายยังมี
สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายละเมิดได้ตามปกติด้วย ดังนั้น กรณีหากผู้เสียหาย
จากการใช้บริการวิชาชีพได้รับความเสียหายมากกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ตกลงเอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพยังต้องรับผิดในส่วนที่
ค่าเสียหายที่กรมธรรม์มิได้คุ้มครองไว้อีกด้วย โดยผู้เสียหายจะต้องใช้ใช้เรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าว
จากผู้ประกอบวิชาชีพโดยตรง  

4.3.3  สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เสียหายกับบริษัทประกันภัย 
ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามนี้เป็นสัญญาประกันภัย

ค้ าจุนประเภทหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาที่จะโอนสิทธิให้แก่บุคคลภายนอกไม่ได้ เนื่องจากได้ยกประโยชน์
ให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว ดังนั้น เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผู้ใช้บริการทางวิชาชีพหรือบุคคลที่สามแล้วผู้ได้รับความเสียหายสามารถเรียกร้องเอา
จากผู้รับประกันภัยได้โดยตรง แม้ผู้เสียหายจะไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาประกันภัยก็ตามโดยไม่
จ าต้องไปเรียกร้องจากผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนก่อน โดยค่าสินไหม
ทดแทนในกรณีน้ีไม่อาจคิดเกินไปกว่าจ านวนซึ่งผู้รับประกันภัยพึงจะต้องใช้ตามสัญญานั้น 

ในการเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยนั้น ผู้เสียหายไม่จ าต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงสาเหตุของ
ความผิดพลาดอันเกิดจากการให้บริการวิชาชีพแต่อย่างใด เนื่องจากการประกันภัยความรับผิดภาค
บังคับ มีหลักการคือ เป็นการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยไม่จ าต้อง
พิสูจนค์วามรับผิดเสียก่อน ตามหลัก Modified No-Fault ดังนั้น หากผู้เสียหายได้เรียกร้องให้บริษัท
ผู้รับประกันภัยที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้เอาประกันภัยไว้แล้ว บริษั ทผู้รับ
ประกันภัยจะปฏิเสธไม่จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยแม้จะได้ใช้
เงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ก็ยังหาหลุดพ้นจากความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ที่เป็นผู้เสียหายไม่ เว้นแต่ผู้รับประกันภัยจะพิสูจน์ได้ว่าค่าสินไหมทดแทนนั้นผู้เอาประกันภัยได้
ชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายแล้ว 
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4.4  สิทธิท่ีมีอยู่เดิมของผู้เสียหายไม่ถูกกระทบ 
การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เป็นลักษณะ

ของการประกันภัยค้ าจุน จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างจากประกันภัยทั่วไป ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 และมาตรา 888 เกี่ยวกับเร่ืองค่าสินไหมทดแทนที่ผู้ รับ
ประกันภัยต้องชดใช้แก่บุคคลภายนอกผู้ต้องเสียหายในนามของผู้เอาประกันภัย โดยวินาศภัยในที่นี้ 
หมายความรวมถึง ความเสียหายอย่างใดๆ บรรดาซึ่งจะพึงประมาณเป็นเงินได้ ตามมาตรา 869  ซึ่ง
ค่าสินไหมทดแทนในที่นี้อาจเนื่องจากการที่ผู้เอาประกันได้ท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก ตามมาตรา 
420 โดยหลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดบัญญัติไว้ในมาตรา 438  ซึ่งบัญญัติถึงการ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนว่าได้แก่ การคืนทรัพย์สินอันผู้เสียหายเสียไปเพราะละเมิด หรือใช้ ราคา
ทรัพย์สินนั้น รวมทั้งค่าเสียหายอันจะพึงบังคับให้ใช้เพื่อความเสียหายอย่างใดอันได้ก่อขึ้นน้ันด้วย 

จะเห็นได้ว่า หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคือ ต้องการให้ผู้เสียหายกลับคืนสู่สภาพ
เดิมเหมือนเมื่อยังไม่ท าละเมิด แม้ไม่สามารถคืนทรัพย์สินให้ผู้เสียหายได้ ก็ต้องชดใช้กันด้วยวิธีอ่ืน 
โดยค่าสินไหมทดแทนนี้ กฎหมายก าหนดให้ศาลวินิจฉัยตามสมควรแห่งพฤติการณ์และความ
ร้ายแรงแห่งละเมิด ค่าสินไหมทดแทนยังอาจรวมถึง ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
ค่าเสียหายในมูลละเมิด ไม่จ ากัดเฉพาะผลที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันแต่ยังรวมถึงผลที่เกิดขึ้นใน
อนาคต อันเป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นด้วย ความเสียหายในอนาคตย่อมเป็นความเสียหายที่ผู้ท า
ละเมิดหรือผู้ต้องรับผิดจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายด้วยเช่นกัน เช่น ค่าเสียหาย
ตามมาตรา 444 ซึ่งเป็นค่าเสียหายเกี่ยวกับการท าให้ผู้อ่ืนบาดเจ็บและผู้ท าละเมิดต้องชดใช้ค่า
สินไหมทดแทนเพื่อการที่เสียความสามารถประกอบการงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 บัญญัติให้ผู้รับประกันภัยต้องชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความวินาศที่เกิดแก่บุคคลภายนอก ผู้ต้องเสียหายอันเนื่องมาจากความรับผิด
ของผู้เอาประกันซึ่งค่าสินไหมทดแทนในกรณีเป็นค่าสินไหมทดแทนเพื่อการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 
หรือการชดใช้ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงิน 
หรือชดใช้ทรัพย์สิน รวมทั้งการท าให้ทรัพย์สินที่เสียหายกลับคืบสู่สภาพเดิมด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
มาตรา 887 วรรค 2 บัญญัติว่า “บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควร
จะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทน เช่นว่านี้ หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจ านวน
อันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่...” คือ ผู้เสียหายมีการเรียกร้องค่าสินไหมจาก
ผู้รับประกันภัยได้เพียงเท่าที่ผู้รับประกันภัยต้องรับผิดตามสัญญาประกันภัยเท่านั้น เมื่อพิจารณา
ประกอบด้วยมาตรา 887 วรรคท้าย ซึ่งบัญญัติว่า “ท่านห้ามมิให้คิดค่าสินไหมทดแทนเกินไปกว่า
จ านวนซึ่งเอาประกันภัยไว้” จะเห็นได้ว่า ค่าสินไหมทดแทนที่ผู้รับประกันภัยมีหน้าที่จ่ายนั้นต้อง
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ไม่เกินไปกว่าจ านวนเงินที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับประกันภัยไว้ หากรวมค่าสินไหมทดแทน
ทั้งหมดแล้วเกินวงเงินที่ประกันภัย ผู้รับประกันภัยคงมีหน้าที่ต้องจ่ายเพียงจ านวนที่เอาประกันภัย
ไว้เท่านั้น เพราะแม้จ านวนเงินที่เอาประกันภัยไว้จะสูงเท่าใดก็ตามถ้าความเสียหายที่แท้จริงไม่ถึง
จ านวนนั้นแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเกินจ านวนที่วินาศภัยจริง 
เพราะสัญญาประกันวินาศภัยเป็นสัญญาชดใช้ค่าเสียหาย (Indemnity Contract) ผู้เอาประกันภัยจะ
ค้าก าไรจากสัญญาประกันวินาศภัยไม่ได้3 แต่ถ้าจ านวนที่เอาประกันภัยไว้ต่ ากว่าความเสียหายที่
แท้จริง ผู้รับประกันภัยก็ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าจ านวนที่เอาประกันภัยไว้เพราะผู้เอาประกันภัยพอใจ 
เอาประกันภัยเพียงจ านวนที่ตกลงไว้เท่านั้น ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดเกินกว่าที่ได้สัญญาไว้ 

ปัญหาที่ต้องพิจารณาในส่วนนี้คือ เมื่อผู้เสียหายได้รับค่าสินไหมทดแทนจากผู้รับ
ประกันภัยแล้วไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้เสียหายสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนที่
เกินจากวงเงินประกันจากผู้เอาประกันภัยคือผู้ท าละเมิดได้อีกหรือไม่ ในที่นี้ยกตัวอย่างกฎหมายที่มี
ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ของไทยที่มีการ
จ่ายค่าทดแทน คือ ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่งว่า “เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ผู้ประสบภัยจากรถที่
บริษัทรับประกันรับไว้ ให้บริษัทจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น แก่ผู้ประสบภัยเมื่อได้รับค าร้ องของ
ผู้ประสบภัย” กรณีดังกล่าวจะเป็นการจ่ายค่าเสียหายโดยมีลักษณะค่าเสียหายเบื้องต้น ซึ่งมีลักษณะ
เป็นเงินทดรองจ่ายไปก่อนโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด เมื่อพิสูจน์ความผิดแล้วปรากฏว่ารถคันที่
บริษัทรับประกันภัยไว้เป็นฝ่ายผิด บริษัทก็ต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มจนครบจ านวนที่ต้องจ่าย 
หากความเสียหายนั้นมีมากกว่าจ านวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น นอกจากนี้ตามมาตรา 22 ยังได้บัญญัติ
ว่า “การได้รับชดใช้ตามมาตรา 20 ไม่ตัดสิทธิผู้ประสบภัยที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพิ่มเติม
ตามประมวลแพ่งและพาณิชย์” คือ หากผู้เสียหายได้รับเงินทดแทนไม่คุ้มค่าเสียหาย ผู้เสียหายมี
สิทธิด าเนินการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายได้ 

ดังนั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับนี้เป็นการน าหลัก 
Modified No-Fault มาใช้ คือเป็นการชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ความผิดก่อนจึงจะ
ได้รับค่าเสียหาย และไม่ตัดสิทธิหรือยกเลิกความรับผิดในทางละเมิด ผู้ได้รับความเสียหายจึงยังมี
สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายละเมิดได้ตามปกติ ดังนั้นเมื่อผู้เสียหายได้รับค่า
ไหมทดแทนตามกรมธรรม์น้อยกว่าความเสียหายที่ได้รับ เมื่อไม่มีกฎหมายห้ามและตามกรมธรรม์ก็
ไม่ได้ระบุไว้ได้ จึงไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเอาจากผู้กระท าละเมิดได้อีก 
  

                                                                        
3  ค าพิพากษาฎีกาที่ 64/2516. 
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4.5 การประกันภัยภาคบังคับอาจยังไม่สามารถเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและยังไม่คุ้มครอง
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเท่าที่ควร  

ตามที่ได้ท าการศึกษาค้นคว้าพบว่า การท าประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาค
บังคับนี้ เป็นการประกันภัยวิชาชีพที่รัฐจะได้ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
จะต้องมีประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยมุ่งเน้นประโยชน์ของบุคคล
ที่สาม อันเป็นลักษณะของกฎหมายยุคใหม่ที่มีพื้นฐานของหลักความสงบเรียบร้อยของประชาชน
และกฎหมายการประกันภัยเป็นเคร่ืองมือที่รัฐใช้ในการบริหารจัดการสังคม เป็นลักษณะของการ
ออกกฎหมายมาใช้บังคับให้ประชาชนในประเทศต้องกระท าตามแทนที่จะมีลักษณะแบบเดิมที่
บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเอาประกันภัยไว้ เพื่อคุ้มครองความรับผิดทาง
ละเมิดของตนอันเกิดจากการประกอบวิชาชีพเป็นเหตุให้บุคคลภายนอกต้องเสียหายไม่ว่าแก่ชีวิต 
ร่างกายหรือแก่ทรัพย์สิน บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายมีสิทธิตามกฎหมายในการเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการประกอบวิชาชีพจาก
บริษัทประกันภัยได้ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ท าละเมิดจะสามารถชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่จึงไม่
เป็นปัญหาต่อไป เพราะการประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคบังคับท าให้ผู้ได้รับความ
เสียหายมีหลักประกันในระดับหนึ่งว่าตนมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายซึ่งต้องได้รับ
การช่วยเหลือเยียวยาอย่างแน่นอน การประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคบังคับจึงเป็น
การคุ้มครองประชาชนผู้ประสบภัยมากขึ้น 

การประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคบังคับท าให้ผู้ได้รับความเสียหายมี
หลักประกันว่าตนมีสิทธิได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
อย่างแน่นอน แต่เป็นเพียงการเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายในระดับหนึ่งเท่านั้น อันเป็นเพียงการชดใช้
ค่าเสียหายในเบื้องต้น เพราะกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปจะ
ก าหนดจ านวนเงินที่จะชดใช้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นจ านวนเงินที่จ ากัดความรับผิดสูงสุด
ส าหรับการชดใช้ภายใต้เหตุการณ์เรียกร้องหนึ่งคร้ัง และอาจจะมีจ านวนเงินจ ากัดสูงสุดส าหรับการ
เรียกร้องทุกรายรวมกันภายในระยะเวลาการประกันภัย (Aggregate Limit) อยู่ด้วย บริษัทที่รับ
ประกันภัยจึงไม่จ าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายเกินไปกว่าวงเงินจ ากัดความรับผิดนั้นๆ ซึ่ง
โดยทั่วไป ขนาดของจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดจะเป็นข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับ
ประกันภัย แต่ในบางประเทศสมาคมวิชาชีพก็ได้ให้ค าแนะน าหรือก าหนดแนวทางให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพท าประกันภัยความรับผิดโดยมีจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดสูงสุดตามสภาพการณ์ของ
ประเทศนั้นๆ ดังนั้น กรณีที่ประเทศใดการพัฒนาในด้านวิชาชีพยังมีไม่มากนักหรือยังไม่ได้รับ
ความเชื่อถือเป็นที่แพร่หลายจากผู้ใช้บริการแล้วการคิดค่าบริการวิชาชีพก็อาจจะไม่สูงนัก ดังนั้น 
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หากผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายที่มากกว่าวงเงินดังกล่าวแล้ว ผู้เสียหายย่อมไม่ได้รับชดใช้
ค่าเสียหายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินประกัน ส่งผลให้ค่าเสียหายที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการชดใช้
เยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงๆ และหากการชดใช้เยียวยาจากบริษัทผู้รับประกันภัยไม่
เพียงพอต่อความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้ใช้บริการได้รับ เนื่องจาก มีการเรียกร้องเกินกว่าวงเงินจ ากัด
ความรับผิดแล้ว ผู้เสียหายก็อาจจะด าเนินการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่ขาดเอากับผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมผู้ท าละเมิดหรือผิดสัญญาต่อผู้เสียหาย โดยการด าเนินคดีในชั้นศาล 
ซึ่งการด าเนินการใช้สิทธิเรียกร้องโดยน าคดีขึ้นสู่ศาลนั้น ย่อมท าให้เสียเวลาทั้งฝ่ายผู้ฟ้องและผู้ถูก
ฟ้อง เพราะการด าเนินคดีในชั้นศาลนั้นใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน และยังเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
ด้วย นอกจากนี้ อาจมีปัญหาเกี่ยวกับเร่ืองภาระการพิสูจน์เพื่อให้ศาลเห็นว่าความเสียหายที่
ผู้ใช้บริการได้รับนั้นเกิดจากการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ผิดพลาดบกพร่อง ดังนั้น 
ภาระการพิสูจน์ย่อมตกเป็นของฝ่ายโจทก์คือผู้ซึ่งต้องเสียหายจากการใช้บริการวิชาชีพนั่นเอง ซึ่ง
เป็นเร่ืองที่ไม่ได้อยู่ในความรู้เห็นของประชาชนทั่วไปซึ่งมิได้มีความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม กรณี
จึงเป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ซึ่งต้องเสียหายค่อนข้างมาก การที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดภาคบังคับนั้น ท าให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งกรณีนี้ท าให้ทั้งผู้ประกอบ
วิชาชีพและผู้รับบริการต้องมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ กรณีของผู้ประกอบวิชาชีพนั้น หากผู้
ประกอบวิชาชีพท่านนั้นไม่ได้ประกอบวิชาชีพในช่วงเวลาดังกล่าว หรือประกอบวิชาชีพจ านวนไม่
มากนัก หรือเป็นผูซ้ึ่งประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวังและมิได้มีความเสี่ยงที่จะท าผิดพลาดอัน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแล้ว ผู้ประกอบวิชาชีพท่านนั้นก็จะต้องรับภาระในส่วนของค่าเบี้ย
ประกันภัยที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้รับบริการเอง เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมถูกบังคับให้ต้องจัดท าประกันภัยวิชาชีพภาคบังคับและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้ว ย่อมจะต้อง
เพิ่มต้นทุนดังกล่าวเข้าไปในการคิดค่าบริการวิชาชีพกับผู้รับบริการด้วย ส่งผลให้ผู้รับบริการมีภาระ
ในการจ่ายค่าบริการวิชาชีพที่เพิ่มมากขึ้น 

จากการศึกษาแม้จะพบว่า การประกันภัยความรับผิดภาคบังคับของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมนั้นอาจจะยังมีข้อจ ากัดอยู่บางประการก็ตาม แต่เห็นว่าการท าประกันภัยความ
รับผิดภาคบังคับในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเป็นสิ่งที่จ าเป็น เพราะแม้ว่าในการ
ท าประกันภัยภาคบังคับนั้นจะก าหนดจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดไว้ซึ่งอาจท าให้การเยียวยา
ค่าเสียหายไม่สามารถชดใช้ได้เต็มตามจ านวนที่เสียหายจริงในกรณีที่ความเสียหายมีเป็นจ านวนมาก
ก็ตาม แต่จ านวนเงินชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวก็สามารถที่จะชดใช้และเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้ที่
เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที และลดขั้นตอนยุ่งยากในเร่ืองการเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจาก
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ได้จัดท าประกันภัยเพื่อโอนความเสี่ยงภัยให้แก่บริษัทผู้รับประกันภัยแล้ว ท าให้ไม่ต้องไปใช้สิทธิ
ทางศาลซึ่งอาจใช้ระยะเวลายาวนาน กรณีหากโครงการที่จะท าประกันภัยนั้นมีขนาดใหญ่มากๆ มี
งบประมาณการก่อสร้างสูงหรืออาจเป็นการก่อสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย การท า
ประกันภัยวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคบังคับก็อาจจะไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นในโครงการลักษณะดังกล่าวได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่า ในกรณีโครงการขนาด
ใหญด่ังกล่าวนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสามารถท าประกันภัยประเภทอ่ืนเพิ่มเติม
อีกได้ซึ่งเป็นการท าประกันภัยโดยสมัครใจเพื่อให้ความคุ้มครองมูลค่าความเสียหายที่ใกล้เคียงกับ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงมากที่สุด ซึ่งผู้เขียนจะได้เสนอแนะในบทที่ 5 ต่อไป DPU



 
บทที ่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
5.1  บทสรุป 

เมื่อได้ศึกษาถึงความรับผิดในทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แล้ว การพิจารณาถึงความรับผิดในทางละเมิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใน
ประเทศไทยต้องน าเอามาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันเป็นบทบัญญัติ
โดยทั่วไปในลักษณะละเมิดมาใช้ ซึ่งองค์ประกอบมาตรา 420 ได้แก่ การกระท าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อโดยผิดกฎหมายให้ผู้อ่ืนเสียหายแก่ชีวิตร่างกายนั้น โจทก์หรือตัวความมีหน้าที่ต้อง
น าสืบให้ศาลเห็นถึงองค์ประกอบดังกล่าว ซึ่งทั้งนี้เป็นไปตามหลักการพิสูจน์ทั่วไปตามมาตรา 84/1 
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่ว่า “คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุน
ค าคู่ความของตน ให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ใน
กฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณ
แก่คู่ความฝ่ายใด คู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งกาที่ตนจะได้รับ
ประโยชน์จากข้อสันนิษฐานนั้นครบถ้วนแล้ว” ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นภาระอันหนักยิ่งส าหรับโจทก์หรือ
ตัวความเพราะโจทก์หรือตัวความไม่มีความรู้ดา้นกฎหมายแต่อย่างใด 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ก็หาได้มีลักษณะเป็นกฎหมายที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองผู้ใช้บริการวิชาชีพเท่าใดนัก เนื่องจากในกฎหมายดังกล่าวไม่มี
ลักษณะชัดเจนที่จะปกป้องตัวความ หากแต่เป็นเพียงการก าหนดขอบเขตหน้าที่ของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไว้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเป็นเพียงการก าหนดจรรยาบรรณที่ผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมควรปฏิบัติต่อผู้ใช้บริการ ต่อสาธารณะหรือต่อผู้ร่วม
ประกอบวิชาชีพด้วยกันอันปรากฏในข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2545 ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า สิ่งนี้ท าให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายซึ่งผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีเจตนาไม่สุจริตอาจใช้ช่องว่างดังกล่าวในการเอารัดเอา
เปรียบผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้เพราะ การลงโทษด้านจรรยาบรรณวิชาชีพแม้จะเป็นการจ ากัดหรือตัด
สิทธิในการประกอบวิชาชีพก็ตาม ก็เป็นเพียงการลงโทษในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งหากพ้น
ก าหนดระยะเวลาที่ลงโทษแล้วผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็สามารถกลับมาใช้
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามเดิม ทั้งยังไม่มีมาตรการหรือบทลงโทษในกรณีผู้ประกอบวิชาชีพ

DPU



 106 

สถาปัตยกรรมควบคุมกระท าผิดจรรยาบรรณแล้วต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับที่
ประเทศอังกฤษได้ก าหนดไว้แต่อย่างใด การเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการใช้บริการวิชาชีพที่
ผิดพลาดบกพร่อง ผู้เสียหายจึงต้องเรียกร้องโดยใช้วิธีการทางศาลเท่านั้น ซึ่งเต็มไปด้วยความยุ่งยาก 
ล่าช้าและสิ้นเปลือง 

เมื่อ เป็นดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว หากไม่หาทางเพื่อป้องกันมิให้มีการหา
ผลประโยชน์หรือปัดความรับผิดชอบ โดยที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอยู่ เช่นนี้ จะท าให้ผู้ รับบริการหรือประชาชนทั่วไปอาจสูญเสีย
ประโยชน์ของตนอย่างใหญ่หลวง  และอาจมีผลเป็นอุปสรรคท าให้สถานะทางวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมไม่อาจพัฒนาได้เท่าเทียมกับสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของชาติที่
พัฒนาแล้วได้ และสุดท้ายสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

ดังนั้น เมื่อได้ศึกษาถึงบทบัญญัติของกฎหมายในเร่ืองประกันภัยแล้ว เห็นว่ามีการ
บัญญัติในเร่ืองการประกันภัยค้ าจุนเอาไว้เพื่อให้บุคคลที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
หรือค่าเสียหายให้แก่บุคคลอ่ืนจะต้องท าประกันภัยความรับผิด (Liability Insurance) โดยให้ผู้รับ
ประกันภัยตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยเพื่อความเสียหายอันเกิดกับ
บุคคลอ่ืนก็ตามแต่กฎหมายนี้ก็มิได้บังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบุคมซึ่งเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพประเภทหนึ่งต้องท าประกันภัยค้ าจุนไว้ซึ่งแล้วแต่ความสมัครใจของตัวผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเอง 

เมื่อได้ศึกษาถึงรายละเอียดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของทั้งประเทศอังกฤษและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่าได้มีการน ามาตรการ
ในเร่ืองการประกันภัยมาใช้เป็นหลักประกันในการเยียวยาความเสียหายให้กับบุคคลที่ได้รับความ
เสียหายจากการให้บริการทางวิชาชีพ โดยบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่เมื่อขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและให้บริการทางวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
แล้วต้องมีการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) 
ทุกคน โดยรัฐได้ตราข้อก าหนดเช่นว่านี้ไว้ในกฎหมายที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของทั้ง 2 ประเทศ คือ พระราชบัญญัติสถาปนิก ค.ศ.1997 (Architect Act 1997) ของ
ประเทศอังกฤษ และพระราชบัญญัติสถาปนิกและสมาคมก่อสร้างแห่งเบอร์ลิน (Berliner 
Architekten-und Baukammergesetz : ABKG) ของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงมี
การตรากฎหมายล าดับรองก าหนดรายละเอียดที่เกี่ยวกับการท าประกันภัยความรับผิดของผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้วย จึงเห็นได้ว่า ในต่างประเทศได้ก าหนดให้มีมาตรการ
ทางกฎหมายที่มุ่งเยียวยาความเสียหายให้กับผู้เสียหายโดยน าระบบประกันภัยภาคบั งคับมาใช้กับ

DPU



 107 

การให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในบางกรณี  การน าระบบประกันภัยมาใช้เป็น
หลักประกันความเสียหายเช่นว่านั้นอาจช่วยลดภาระการเรียกร้องค่าเสียหายของผู้เสียหายที่ต้อง
ด าเนินการทางศาลแล้ว ยังช่วยให้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาความเสียหาย รวดเร็ว ทันท่วงที และ
ใกล้เคียงกับความเสียหายที่แท้จริง รวมถึงยังช่วยสร้างความมั่นใจและกระจายความเสี่ยงในการ
ท างานหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว ยังมีมาตรการที่น ามารองรับในการถูกเรียงร้องค่าเสียหายซึ่ง
อาจมีจ านวนมากให้กับผู้ประกอบวิชาชีพด้วย 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

มาตรการทางกฎหมายจะเป็นเคร่ืองมือส าคัญอย่างหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในการ
เยียวยาเร่ืองความเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดภาระกับ
บุคคลที่ได้รับความเสียหายมากนัก อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจและช่วยกระจายความเสี่ยง
ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพได้โดยควรจะต้องมีการตราบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับการเยียวยา
ความเสียหายให้กับบุคลที่ได้รับความเสียหาย และช่วยกระจายความเสี่ยงในการถูกฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินที่สูงซึ่งอาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมด้วย โดย
ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายดังต่อไปนี้  

5.2.1  การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
ควรก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและ

นิติบุคคลจะต้องจัดท าประกันภัยในการประกอบวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสม เนื่องจากการ
ก่อให้เกิดความเสียหายรวมถึงความเสี่ยงภัยที่ผู้ประกอบวิชาชีพท างานผิดพลาดนั้นมิได้จ ากัดเฉพาะ
แต่ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นบุคคลธรรมดาก็อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือมีความเสี่ยงภัยในการท างานผิดพลาดเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 โดยบังคับให้ทั้งผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการด้านสถาปัตยกรรม ที่เป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 ต้องจัดให้มีการท า
ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สาม แต่จ านวนวงเงินจ ากัดความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพที่
เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลอาจมีจ านวนที่แตกต่างกันด้วย 

นอกจากนี้ การบังคับให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งที่ เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคลต้องจัดให้มีการท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามนั้น มิใช่ว่าจะบังคับ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งหมดทุกขนาดและขอบเขตงาน แต่จะบังคับเฉพาะผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ .ศ.2549 
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เท่านั้น เหตุที่ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการจัดท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเฉพาะผู้ที่ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเท่านั้น เพราะว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้มากกว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในงานที่ไม่ใช่งานขนาดที่ต้อง
ควบคุม ทั้งงานสถาปัตยกรรมที่ไม่ใช่งานขนาดที่ต้องควบคุมนั้น กฎหมายก็เปิดโอกาสให้
ประชาชนทั่วไปสามารถท าได้ ไม่จ าเป็นต้องว่าจ้างผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการเฉพาะ
แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นงานที่มิได้กระทบต่อความมั่นคง ความปลอดภัยหรือมิได้กระทบต่อ
สาธารณะแต่อย่างใด และยังไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมด้านอ่ืนที่
ไม่ควบคุมที่จะต้องจัดหาการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามเช่นเดียวกับวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมที่มีการควบคุม 

ในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 เพื่อบัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามนั้น ผู้เขียนขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49/1 เพื่อ
ก าหนดเกี่ยวกับเร่ืองการท าประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดังนี้ 

“มาตรา 49/1 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล ต้องจัดหาสัญญาประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลที่สามที่เพียงพอและเหมาะสม ทั้งนี้ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

การท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพตามวรรคหนึ่ง ให้ค านึงถึงระดับ
ใบอนุญาตและรายได้ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้น และให้น าความเห็นของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสภาสถาปนิกมาพิจารณาประกอบด้วย” 

เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับผู้ประกอบ
วิชาชีพและมีผลในการควบคุม ก ากับดูแลโดยตรงจึงควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติก่อน ทั้งนี้ 
ในส่วนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวการจัดท าประกันภัยวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

5.2.2  การตรากฎหมายล าดับรองเกี่ยวการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

สภาสถาปนิก เป็นองค์กรควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่เป็นสภานายกพิเศษ ตามมาตรา 5 ในการออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ .ศ.2543 นั้นเป็นอ านาจของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
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เมื่อมีการเพิ่มเติมมาตรา 49/1 ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 แล้ว ก็จ าต้องมี
กฎหมายล าดับรองเพื่อก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบ
วิชาชีพต่อไป 

กฎหมายล าดับรองเกี่ยวกับการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 49/1 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 ควรจะต้องมีสาระส าคัญ 
ดังต่อไปนี้คือ 

1)  การนิยามค าว่าผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ให้หมายถึง ผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมเฉพาะชนิดและขนาดงานที่มีการควบคุมเท่านั้น ตามกฎกระทรวงก าหนด
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549 

2)  นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับแล้ว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดังที่ปรากฏในค า
นิยามทุกราย ต้องจัดให้มีการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อประกันความรับ
ผิดต่อบุคคลที่สาม 

3)  การท าประกันภัยนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องท าประกันภัยกับ
บริษัทผู้รับประกันภัยที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกว่าให้เป็นผู้รับประกันภัยได้ 

4)  ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องท าประกันภัยที่มีจ านวนเงินจ ากัดความ
รับผิดตามกรมธรรม์เป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าที่สภาสถาปนิกก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดจ านวนเงิน
เช่นว่านั้น สภาสถาปนิกจ าต้องพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้นว่าควรเป็นจ านวน
เท่าใด ซึ่งต้องสอดคล้องหรือคุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นและไม่เป็นการสร้างภาระให้กับผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ถูกบังคับให้ท าประกันภัยมากนัก  ซึ่งจากที่ได้สอบถามผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยจ านวนหนึ่ง  มีความเห็นว่าจ านวนเงินจ ากัด
ความรับผิดที่เหมาะสมคือ 1,000,000 บาท 

5)  ระยะเวลาการคุ้มครองตามกรมธรรม์ ควรมีระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพมีผลบังคับใช้คือ 5 ปี โดยในการต่ออายุใบอนุญาตนั้นควรก าหนดเงื่อนไขให้มีการ
จัดให้มีการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพที่เพียงพอและเหมาะสมในการต่อ
ใบอนุญาตทุกครั้งด้วย 

6)  บทก าหนดโทษส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ฝ่าฝืนไม่ท า
ประกันภัยความรับผิดนั้นก าหนดให้เป็นความผิดจรรยาบรรณ การพิจารณาความผิดให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภาสถาปนิกว่าด้วยวิธีพิจารณาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ 

DPU



 110 

5.2.3  จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาสถาปนิกและส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้
ชื่อส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการท า
หน้าที่ก ากับดูแลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจประกันภัย  ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการจัดการประชุม
ร่วมกันระหว่างสภาสถาปนิกและส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) เพื่อประโยชน์ในการก าหนดแนวทางในเร่ืองต่างๆ ดังนี้  

1)  รายละเอียดในการท าประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม ซึ่งอาจใช้เป็นแนวทางในการตรากฎหมายล าดับรองที่ได้กล่าวมาแล้วในข้อ 5.2.2 ด้วย 

2)  การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับผู้ประกอบกิจการรับประกันภัยที่จะเข้ามา
ให้บริการรับประกันภัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

3)  เงื่อนไขต่างๆ ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งควรจะมีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อ
บุคคลที่ได้รับความเสียหายและผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

5.2.4  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าประกันภัยแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
สภาสถาปนิกควรจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท าประกันภัยความรับผิด

ของผู้ประกอบวิชาชีพแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน
และชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการท าประกันภัย พร้อมกับสร้างจิตส านึกในการให้บริการทาง
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวิชาชีพที่รับรองทั่วไป การประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย จริยธรรม และ
ค านึงถึงประโยชน์ได้เสียของสังคมเป็นหลัก 

5.2.5  การก าหนดให้ท าประกันภัยวิชาชีพในโครงการ (Professional Indemnity Insurance For 
Specific Projects) 

ตามที่ได้ศึกษาท าให้ทราบว่า เมื่อผู้เสียหายจากการใช้บริการวิชาชีพได้รับความเสียหาย
มากกว่าจ านวนเงินจ ากัดความรับผิดที่ผู้ประกอบวิชาชีพได้ตกลงเอาประกันไว้กับบริษัทผู้รับ
ประกันภัยแล้ว ผู้เสียหายอาจใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล ฟ้องร้องผู้ประกอบวิชาชีพให้รับผิดในส่วนที่
ค่าเสียหายที่กรมธรรม์มิได้คุ้มครองไว้ได้อีก ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบวิชาชีพและผู้เสียหายเองจะต้อง
เสียเวลา เสียค่าใช้จ่ ายในการด าเนินคดี อีกจ านวนไม่น้อย สุดท้ายทั้งผู้ ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมและผู้เสียหายก็อาจจะต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการทางศาลที่ยุ่งยากและ
ล่าช้าอีก  
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ผู้เขียนได้พบว่า ในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมูลค่าความเสียหายจ านวนมากการท า
ประกันภัยการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคบังคับนั้นอาจยังไม่สามารถเยียวยาความ
เสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพราะการท าประกันภัยภาคบังคับเป็นการช่วยเยียวยาความ
เสียหายแก่ผู้เสียหายแต่เพียงเบื้องต้นเท่านั้น เนื่องจากมีวงเงินความรับผิดที่จ ากัดไม่เกินกว่าวงเงินที่
ได้ตกลงท าประกันภัยไว้ ผู้เขียนจึงได้ศึกษาเพิ่มเติมพบว่ายังมีการท าประกันภัยความรับผิดในการ
ประกอบวิชาชีพประเภทการท าประกันภัยวิชาชีพโครงการ (Professional Indemnity Insurance For 
Specific Projects) ซึ่งเป็นการท าประกันภัยโดยสมัครใจเฉพาะโครงการก่อสร้างนั้นๆ โดยในส่วน
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนั้นมักจะเป็นการท าประกันภัยความรับผิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการให้ค าปรึกษา (Professional Indemnity Insurance For Specific Projects : Design 
and Consult Risk) โดยการท าประกันภัยวิชาชีพโครงการนั้น จะเกิดจากการตกลงของคู่สัญญาเป็น
หลัก ทั้งนี้ ทางฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ก าหนดเงื่อนไขในการรับท างานไว้ว่ า ผู้รับจ้าง
หรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องจัดให้มีประกันภัยวิชาชีพประเภทดังกล่าวด้วย 
ซึ่งก็เป็นผลดีกับผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ 
เพราะโดยมากที่พบการท าประกันภัยวิชาชีพโครงการนี้มักจะเกิดในโครงการขนาดใหญ่มากๆ ที่มี
งบประมาณการก่อสร้างสูงหรืออาจเป็นการก่อสร้างที่มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งเมื่อเกิด
ความเสียหายขึ้นจ านวนเงินที่มีการเรียกร้องให้ต้องชดใช้ก็ย่อมมีจ านวนมากขึ้นตามไปด้วย เช่นกัน 
การท าประกันภัยวิชาชีพภาคบังคับอาจไม่ครอบคลุมค่าเสียหายดังกล่าวเพราะมีวงเงินจ ากัดความรับ
ผิดอยู่ แต่ทั้งนี้ แม้จะเป็นงานขนาดไม่ใหญ่นักก็สามารถจัดท าประกันภัยโครงการได้ ผู้เขียนจึงเห็น
ว่า ในโครงการขนาดใหญ่มากๆ ที่มีงบประมาณการก่อสร้างสูงหรืออาจเป็นการก่อสร้างที่มีการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยตามที่ได้กล่าวมา ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมควรมีการท า
ประกันภัยวิชาชีพโครงการเพิ่มเติมด้วย 
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Architects Act 1997 

CHAPTER 22 

ARRANGEMENT OF SECTIONS 

PART I 

Tim ARCHITECTS REGISTRATION B0AJW 
Section 

1. The Board. 

PART II 

REGISTRATION ETC. 

The Registrar and the Register 

2. The Registrar. 
3. The Register. 

Registration 

4. Registration: general. 
5. Registration: EEA qualifications. 
6. Registration: further procedural requirements. 
7. Penalty for obtaining registration by false representation. 

Removal from Register etc. 
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9. Competence to practise. 

10. Disqualification in an EEA State. 
11. Failure to notify change of address. 

List of visiting EEA architects 

12. Visiting EEA architects. 

PART III 

DISCIPLINE 

Professional standards 

13. Code of practice. 
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Section 
14. Professional misconduct and incompetence. 

Disciplinary orders 

15. Disciplinary orders. 
16. Penalty orders. 
17. Suspension orders. 
18. Erasure orders. 

Visiting EEA architects 

19. Application of discipline provisions to visiting EEA architects. 

PART IV 

USE OF TITLE "ARCHITECT" 

20. Use of title "architect". 
21. Offence. 

PART V 

GENERAL AND SUPPLEMENTARY 

General 

22. Appeals. 
23. Rules. 
24. Service of documents. 

Supplementary 

25. Interpretation. 
26. Consequential amendments. 
27. Transitionals, repeals etc. 
28. Short title, commencement and extent. 
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Schedule 1—The Board and its committees. 
Part I—The Board. 

Part IT—The Professional Conduct Committee. 
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ELIZABETH II c. 22 

Architects Act 1997 

1997 CHAPTER 22 

An Act to consolidate the enactments relating to architects. 
[19th March 19971 

B 
E IT ENACTED by the Queen's most Excellent Majesty, by and with 
the advice and consent of the Lords Spiritual and Temporal, and 
Commons, in this present Parliament assembled, and by the 

authority of the same, as follows:— 

PART I 

ARCHITECTS REGISTRATION BoAIW 

1.—(l) There shall continue to be a body corporate known as the The Board. 

Architects Registration Board. 

(2) There shall continue to be a Professional Conduct Committee of 
the Board. 

(3) Part I of Schedule 1 makes provision about the Board. 

(4) Part II of that Schedule makes provision about the Professional 
Conduct Committee. 

(5) Part III of that Schedule gives the Board power to establish other 
committees and makes provision about committees established by the 
Board. 

(6) Part IV of that Schedule makes general provision about the Board 
and its committees. 

PART II 

REGISTRATION ETC. 

The Registrar and the Register 

2.—(1) The Board shall appoint a person to be known as the Registrar The Registrar. 

of Architects. 

(2) The Board shall decide the period for which, and the terms on 
which, the Registrar is appointed. 

DPU



2 c. 22 Architects Act 1997 

II 
(3) The Registrar shall have the functions provided by or by virtue of 

this Act and any other functions which the Board directs. 

(4) The Board may, in addition to paying to the Registrar a salary or 
fees, pay pensions to or in respect of him, or make contributions to the 
payment of such pensions, and pay him allowances, expenses and 
gratuities. 

The Register. 3.—(l) The Registrar shall maintain the Register of Architects in which 
there shall be entered the name of every person entitled to be registered 
under this Act. 

(2) The Register shall show the regular business address of each 
registered person. 

(3) The Registrar shall make any necessary alterations to the Register 
and, in particular, shall remove from the Register the name of any 
registered person who has died or has applied in the prescribed manner 
requesting the removal of his name. 

(4) The Board shall publish the current version of the Register 
annually and a copy of the most recently published version shall be 
provided to any person who requests one on payment of a reasonable 
charge decided by the Board. 

(5) A copy of the Register purporting to be published by the Board 
shall be evidence (and, in Scotland, sufficient evidence) of any matter 
mentioned in it. 

(6) A certificate purporting to be signed by the Registrar which states 
that a person— 

(a) is registered; 
(b) is not registered; 

(c) was registered on a specified date or during a specified period; 

(d) was not registered on a specified date or during a specified 
period; or 

(e) has never been registered, 
shall be evidence (and, in Scotland, sufficient evidence) of any matter 
stated. 

Registration 

Registration: 4.—(1) A person who has applied to the Registrar in the prescribed 
general. manner for registration in pursuance of this section is entitled to be 

registered if— 

(a) he holds such qualifications and has gained such practical 
experience as may be prescribed; or 

(b) he has a standard of competence which, in the opinion of the 
Board, is equivalent to that demonstrated by satisfying 
paragraph (a). 

(2) The Board may require a person who applies for registration on the 
ground that he satisfies subsection (l)(b) to pass a prescribed examination 
in architecture. 

(3) Before prescribing— 
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PART II 
(a) qualifications or practical experience for the purposes of 

subsection (l)(a); or 
(b) any examination for the purposes of subsection (2), 

the Board shall consult the bodies representative of architects which are 
incorporated by royal charter and such other professional and 
educational bodies as it thinks appropriate. 

(4) Where a person has duly applied for registration in pursuance of 
this section— 

(a) if the Registrar is satisfied that the person is entitled to be 
registered, he shall enter his name in the Register; but 

(b) if the Registrar is not so satisfied, he shall refer the application 
to the Board. 

(5) The Registrar shall not consider an application for registration in 
pursuance of this section in any case in which it is inappropriate for him 
to do so (for instance because he is in any way connected with the 
applicant) but in such a case he shall refer the application to the Board. 

(6) Where a person's application is referred to the Board under 
subsection (4) or (5), the Board shall direct the Registrar to enter the 
person's name in the Register if it is satisfied that he is entitled to be 
registered. 

5.—( 1) A national of an EEA State who has applied to the Registrar in Registration: EEA 
the prescribed manner for registration in pursuance of this section is qualifications. 

entitled to be registered if he holds— 
(a) a recognised EEA qualification; 
(b) an established EEA qualification; or 

(c) a relevant EEA certificate. 

(2) A qualification is a recognised EEA qualification for the purposes 
of this section if it is required to be recognised under Article 2 of the 
Directive (recognition of qualifications satisfying the requirements of 
Articles 3 and 4 of the Directive which are included in a list published in 
the Official Journal in accordance with Article 7). 

(3) A qualification is an established EFA qualification for the purposes 
of this section if it is required to be recognised under Article 10 or 14 of 
the Directive (recognition of established qualifications set out in Article 
11 and certain equivalent qualifications). 

(4) A certificate is a relevant EEA certificate for the purposes of this 
section if it is issued by a competent authority of an EEA State in 
accordance with Article 5 or 12 of the Directive and states— 

(a) in the case of a certificate issued in accordance with Article 5 of 
the Directive, that the person concerned is, by reason of his 
distinguished achievements in the field of architecture, entitled 
to use the title of architect; or 

(b) in the case of a certificate issued in accordance with Article 12 of 
the Directive, that the person concerned has been, no later than 
the date on which that State implemented the Directive, 
authorised in that State to use the title of architect and that he 
has pursued activities in the field of architecture effectively for 
at least three consecutive years during the five years preceding 
the issue of the certificate. 
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II 
(5) A recognised EEA qualification or an established EEA 

qualification shall be accompanied by— 

(a) a certificate issued by a competent authority of an EEA State, in 
accordance with Article 23(2) of the Directive, stating that the 
person concerned has gained at least two years' practical 
training experience in that State under the supervision of a 
person established as an architect in that State; or 

(b) a certificate issued by a competent authority of the Federal 
Republic of Germany, in accordance with Article 4(1) of the 
Directive, stating that the person concerned has gained at least 
four years' appropriate professional experience in the Federal 
Republic of Germany. 

(6) An application by a person for registration in pursuance of this 
section may be refused if there is a disqualifying decision in another EEA 
State in force in respect of that person. 

(7) A person who is registered in pursuance of this section shall, when 
using his academic title or any abbreviation of it, express the title or 
abbreviation in the language or one of the languages of the EEA State in 
which the body conferring the title is located and shall follow the title or 
abbreviation with the name and location of the body conferring the title. 

Registration: 6.—(1) The Board may require an applicant for registration in 
further procedural pursuance of section 4 or 5 to pay a fee of a prescribed amount. 
requirements. 

(2) The Board may require a candidate for any examination under 
section 4(2) to pay a fee of a prescribed amount. 

(3) The Board may prescribe the information and evidence to be 
provided to the Registrar in connection with an application for 
registration in pursuance of section 4 or 5. 

(4) The Registrar shall serve on an applicant for registration in 
pursuance of section 4 or 5 written notice of the decision on his 
application— 

(a) where the application is made on the ground that he satisfies 
section 4(1)(a) or in pursuance of section 5, within three months 
of his application being duly made; and 

(b) where the application is made on the ground that he satisfies 
section 4(1)(b), within six months of his application being 
duly made. 

(5) If, in pursuance of Article 17(4) or 18(2) of the Directive, the Board 
consults an EEA State in respect of an application for registration in 
pursuance of section 5, the period mentioned in subsection (4)(a) shall be 
extended by such period as may elapse between initiating the consultation 
and the receipt by the Board of a final reply from that State. 

Penalty for 7.—( 1) A person commits an offence if he intentionally becomes or 
obtaining attempts to become registered under this Act by making or producing, or 
registration by causing to be made or produced, any false or fraudulent representation 
false or declaration (whether oral or written). representation. 

(2) A person guilty of an offence under this section is liable on 
summary conviction to a fine not exceeding level 3 on the standard scale. 
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PART II 
Removal from Register etc. 

8.—(1) The Board may require a registered person to pay a retention Retention of name 
fee of a prescribed amount if he wishes his name to be retained in the in Register. 

Register in any calendar year after that in which it was entered. 

(2) Where, after the Registrar has sent a registered person who is liable 
to pay a retention fee a written demand for the payment of the fee, the 
person fails to pay the fee within the prescribed period, the Registrar may 
remove the person's name from the Register. 

(3) Where a person whose name has been removed from the Register 
under subsection (2) pays the retention fee, together with any further 
prescribed fee, before the end of the calendar year for which the retention 
fee is payable or such longer period as the Board may allow— 

(a) his name shall be re-entered in the Register (without his having 
to make an application under section 4 or 5); and 

(b) if the Board so directs, it shall be treated as having been re- 
entered on the date on which it was removed. 

9.—(l) Where the Board is not satisfied that a person who— Competence to 

(a) applies for registration in pursuance of section 4 or 5; practise. 

(b) wishes his name to be retained or re-entered in the Register under 
section 8; or 

(c) applies for his name to be re-entered in the Register under 
section 18, 

has gained such recent practical experience as the Board may prescribe, 
his name shall not be entered or re-entered in the Register, or shall be 
removed from it, unless he satisfies the Board of his competence to 
practise. 

(2) Where the Board decides that the name of a person to whom 
paragraph (b) of subsection (1) applies is by virtue of that subsection to 
be removed from, or not to be re-entered in, the Register, the Registrar 
shall serve written notice of the decision on him within the prescribed 
period after the date of the decision. 

1O.—(l) The Board may order the Registrar to remove a person's name Disqualification in 

from the Register if— an EEA State. 

(a) it was entered in the Register in pursuance of section 5 at a time 
when there was a disqualifying decision in another EEA State 
in force in respect of the person; 

(b) at that time the Board was unaware of that fact; and 
(c) the Board is satisfied that the person was at that time and is still 

subject to that disqualifying decision. 

(2) Where the Board orders the Registrar to remove a person's name 
from the Register under this section, the Registrar shall serve written 
notice of the removal on him as soon as is reasonably practicable. 

11. Where the Registrar serves notice in writing on a registered person Failure to notify 
asking if he has changed his regular business address— change of address. 

(a) if no answer is received within six months from the sending of the 
notice, the Registrar shall serve further written notice on him; 
and 
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PART II 
(b) if no answer is received within three months from the sending of 

the further notice, the Registrar may remove his name from the 
Register. 

List of visiting EEA architects 

Visiting EEA 12.—(1) The Registrar shall maintain, in addition to the Register, a list 
architects. of visiting EEA architects and shall permit any person to inspect it during 

normal working hours. 

(2) The list of visiting EEA architects shall show the name and 
qualifications of each person enrolled on it and the period or periods for 
which and services in respect of which each enrolment is effective. 

(3) A national of an EEA State established as an architect in an EEA 
State other than the United Kingdom who has applied to the Registrar in 
the manner specified in subsection (4) is entitled to be enrolled on the list 
of visiting EEA architects. 

(4) An application is made by supplying— 
(a) a declaration in writing giving particulars of the services to be 

provided by the person while visiting the United Kingdom and 
the period or periods for which he expects to provide them; and 

(b) a certificate (or certificates) issued not more than twelve months 
previously by the competent authority of an EEA State in which 
he is established as an architect showing that he is lawfully 
pursuing activities in the field of architecture in an EEA State 
other than the United Kingdom and holds a qualification or 
certificate specified in section 5(1). 

(5) Enrolment on the list of visiting EEA architects shall be for such 
period or periods and in respect of such services as the Registrar considers 
appropriate having regard to the particulars given in the declaration 
made under subsection (4)(a). 

(6) No fee shall be charged for enrolment on the list of visiting EEA 
architects. 

(7) A person shall not be enrolled on the list of visiting EEA architects 
at a time when— 

(a) he is subject to a disqualifying decision in another EEA State; 

(b) he is required under section 9(1) to satisfy the Board of his 
competence to practise but has not done so; or 

(c) his name has been removed from the Register because of a 
suspension order or an erasure order and has not been re- 
entered. 

(8) A person's name shall be removed from the list of visiting EEA 
architects if— 

(a) he becomes established as an architect in the United Kingdom; 
(b) he renders services in the United Kingdom otherwise than in 

accordance with a declaration supplied by him under subsection 
(4)(a); or 

(c) he may no longer lawfully pursue activities in the field of 
architecture in the EEA State in which the certificate supplied 
under subsection (4)(b) showed he was lawfully pursuing such 
activities. 
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PART II 
(9) A person enrolled on the list of visiting EEA architects shall, when 

using his title or any abbreviation of it, express the title or abbreviation in 
the language or one of the languages of the EEA State in which the body 
conferring the title is located and shall follow the title or abbreviation with 
the name and location of the body conferring the title. 

PART III 

DISCIPLINE 

Professional standards 

13.—(1) The Board shall issue a code laying down standards of Code of practice. 
professional conduct and practice expected of registered persons. 

(2) The Board shall keep the code under review and vary its provisions 
whenever it considers it appropriate to do so. 

(3) Before issuing or varying the code, the Board shall— 

(a) consult such professional bodies and such other persons with an 
interest in architecture as it considers appropriate; and 

(b) publish in such manner as it considers appropriate notice that it 
proposes to issue or vary the code, stating where copies of the 
proposals can be obtained. 

(4) Failure by a registered person to comply with the provisions of 
the code— 

(a) shall not be taken of itself to constitute unacceptable 
professional conduct or serious professional incompetence on 
his part; but 

(b) shall be taken into account in any proceedings against him under 
section 14. 

(5) The Board shall provide a copy of the code to any person who 
requests one on payment of a reasonable charge decided by the Board 
(and may provide a copy free of charge whenever it considers 
appropriate). 

14.—(l) Where an allegation is made that a registered person is Professional 
guilty of— misconduct and 

incompetence. 
(a) unacceptable professional conduct (that is, conduct which falls 

short of the standard required of a registered person); or 
(b) serious professional incompetence, 

or it appears to the Registrar that a registered person may be so guilty, 
the case shall be investigated by persons appointed in accordance with 
rules made by the Board. 

(2) Where persons investigating a case under subsection (1) find that a 
registered person has a case to answer, they shall report their finding to 
the Professional Conduct Committee. 

(3) Where the Professional Conduct Committee receives a report 
under subsection (2) in relation to a registered person, the Committee 
shall consider whether he is guilty of unacceptable professional conduct 
or serious professional incompetence. 
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PART III 
(4) Before considering whether a registered person is guilty of 

unacceptable professional conduct or serious professional incompetence 
the Professional Conduct Committee shall— 

(a) serve written notice on him outlining the case against him; and 
(b) give him the opportunity to appear before the Committee to 

argue his case. 

(5) At any such hearing the registered person is entitled to be legally 
represented. 

(6) The Board may make rules as to the procedure to be followed by 
the Professional Conduct Committee in any proceedings under this 
section. 

(7) If the Board does not make rules for the appointment of persons to 
investigate whether registered persons have been guilty of unacceptable 
professional conduct or serious professional incompetence, the 
Professional Conduct Committee shall consider such questions without 
any prior investigation. 

Disciplinary orders 

Disciplinary 15.—(l) The Professional Conduct Committee may make a 
orders. disciplinary order in relation to a registered person if— 

(a) it is satisfied, after considering his case, that he is guilty of 
unacceptable professional conduct or serious professional 
incompetence; or 

(b) he has been convicted of a criminal offence other than an offence 
which has no material relevance to his fitness to practise as an 
architect. 

(2) In this Act "disciplinary order" means— 
(a) a reprimand; 

(b) a penalty order; 
(c) a suspension order; or 
(d) an erasure order. 

(3) Where the Professional Conduct Committee makes a disciplinary 
order in relation to a person, the Registrar shall serve written notice of the 
order on him as soon as is reasonably practicable. 

(4) The Professional Conduct Committee shall, at appropriate 
intervals and in such manner as it considers appropriate, publish— 

(a) the names of persons whom it has found guilty of unacceptable 
professional conduct or serious professional incompetence or in 
relation to whom it has made a disciplinary order under 
subsection (1)(b); and 

(b) in the case of each person a description of the conduct, 
incompetence or offence concerned and the nature of any 
disciplinary order made. 

(5) Where, after considering the case of a registered person, the 
Professional Conduct Committee is not satisfied that he is guilty of 
unacceptable professional conduct or serious professional incompetence, 
it shall, if he so requests, publish a statement of that fact in such manner 
as it considers appropriate. 
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PART III 
(6) If a person who is registered in pursuance of section 5 becomes 

subject to a disqualifying decision in another EEA State expressed to be 
made on the ground that he has committed a criminal offence, he shall be 
deemed for the purposes of subsection (1) to have been convicted of that 
offence. 

16.—(l) Where a penalty order is made in relation to a registered Penalty orders. 
person, he shall pay to the Board the sum specified in the order. 

(2) A penalty order may not specify a sum exceeding the amount 
which, at the relevant time, is the amount specified as level 4 on the 
standard scale of fines for summary offences. 

In this subsection "the relevant time" means— 

(a) in a case within subsection (1)(a) of section 15, the time of the 
conduct or incompetence of which the registered person is 
found guilty; and 

(b) in a case within subsection (1 )(b) of that section, the time when 
he committed the criminal offence of which he has been 
convicted. 

(3) A penalty order shall specify the period within which the sum 
specified in it is to be paid. 

(4) If the person in relation to whom a penalty order is made does not 
pay the sum specified in the order within the period so specified, the 
Professional Conduct Committee may make a suspension order or an 
erasure order in relation to him. 

(5) The Board shall pay into the Consolidated Fund any sum paid 
under a penalty order. 

17. Where a suspension order is made in relation to a registered person, Suspension 

the Registrar shall remove his name from the Register but shall re-enter orders. 

it in the Register at the end of such period not exceeding two years as is 
specified in the order. 

18.—(l) Where an erasure order is made in relation to a registered Erasure orders. 
person, the Registrar shall remove his name from the Register and it shall 
not be re-entered in the Register unless the Board so directs. 

(2) No application shall be made for the name of a person in relation to 
whom an erasure order has been made to be re-entered in the Register— 

(a) before the end of the period of two years beginning with the date 
of the erasure order or such longer period specified in the 
erasure order as the Professional Conduct Committee considers 
appropriate in a particular case; or 

(b) where he has made a previous application for his name to be re- 
entered in the Register, before the end of the prescribed period 
beginning with the date of the decision of the Board on that 
application. 

(3) The Registrar shall serve on a person who applies for his name to 
be re-entered in the Register under this section written notice of the 
decision on his application within the prescribed period after the date of 
the decision. 
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PART Ill 
(4) The Board may require a person whose name is re-entered in the 

Register under this section to pay a fee of a prescribed amount. 

Visiting EEA architects 

Application of 19. The provisions of, and of rules under, this Act relating to 
discipline disciplinary proceedings shall apply to a person who is or has been 
provisions to enrolled on the list of visiting EEA architects as if that person had been 
visiting EEA registered in pursuance of section 4; and references in those provisions to 
architects. the Register shall be construed accordingly. 

PART IV 

UsE OF TITLE "ARCHITECT" 

Use of title 20.—(1) A person shall not practise or carry on business under any 
"architect". name, style or title containing the word "architect" unless he is a person 

registered under this Act. 

(2) Subsection (1) does not prevent any use of the designation "naval 
architect", "landscape architect" or "golf-course architect". 

(3) Subsection (1) does not prevent a body corporate, firm or 
partnership from carrying on business under a name, style or title 
containing the word "architect" if— 

(a) the business of the body corporate, firm or partnership so far as 
it relates to architecture is under the control and management of 
a registered person who does not act at the same time in a similar 
capacity for any other body corporate, firm or partnership; and 

(b) in all premises where its business relating to architecture is 
carried on it is carried on by or under the supervision of a 
registered person. 

(4) The Board may by rules provide that subsection (3) shall not apply 
in relation to a body corporate, firm or partnership unless it has provided 
to the Board such information necessary for determining whether that 
subsection applies as may be prescribed. 

(5) A person enrolled on the list of visiting EEA architects may practise 
or carry on business under a name, style or title containing the word 
"architect" while visiting the United Kingdom without being a person 
registered under this Act during the period, and in respect of the services, 
for which his enrolment is effective. 

(6) For the purposes of this section a person is not treated as not 
practising by reason only of his being in the employment of another 
person. 

(7) In this section "business" includes any undertaking which is carried 
on for gain or reward or in the course of which services are provided 
otherwise than free of charge. 

(8) Nothing in this section affects the validity of any building contract 
in customary form. 

Offence. 21.—(l) If any person contravenes section 20(1) he commits an offence 
and is liable on summary conviction to a fine not exceeding level 4 on the 
standard scale. 
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PART IV 
(2) A person is not guilty of an offence by reason of contravening 

section 20(1) on any particular date if— 

(a) the contravention is occasioned by the fact that an application 
on his part for registration under this Act has not been 
granted; and 

(b) notice of the decision not to grant the application had not been 
duly served under this Act before that date. 

(3) A person is not guilty of an offence by reason of contravening 
section 20(1) on any particular date if the contravention is occasioned by 
the removal of his name from the Register in circumstances in which 
notice is required to be served on him and— 

(a) the notice had not been duly served before that date; 

(b) the time for bringing an appeal against the removal had not 
expired at that date; or 

(c) such an appeal had been duly brought, but had not been 
determined, before that date. 

(4) In relation to an offence under subsection (1)— 

(a) section 127(1) of the Magistrates' Courts Act 1980 (information 1980 c. 43. 

to be laid within six months of offence); 

(b) Article 19(1) of the Magistrates' Courts (Northern Ireland) S.I. 1981/1675 
Order 1981 (complaint to be made within that time); and (N.J. 26). 

(c) section 136(1) of the Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 1995 c. 46. 

(proceedings to be commenced within that time), 

shall have effect as if for the references in them to six months there were 
substituted references to two years. 

PART V 

GENERAL AND SUPPLEMENTARY 

General 

22. Any person aggrieved by— Appeals. 

(a) his name not being re-entered in, or being removed from, the 
Register by virtue of section 9; 

(b) the Board ordering the Registrar to remove his name from the 
Register under section 10; or 

(c) the making of a disciplinary order in relation to him, 

may appeal to the High Court or the Court of Session within three months 
from the date on which notice of the decision or order concerned is served 
on him; and on an appeal under this section the Court may make any 
order which appears appropriate, and no appeal shall lie from any 
decision of the Court on such an appeal. 

23.—(1) The Board may make rules generally for carrying out or Rules. 
facilitating the purposes of this Act. 

(2) The Board shall, before making any rules under this Act, publish a 
draft of the rules and give those to whom the rules would be applicable 
an opportunity of making representations to the Board. 
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PART V 
(3) The Registrar shall on payment of the prescribed charges supply a 

copy of any rules made under this Act and of any forms prescribed by 
such rules to any person applying for them. 

Service of 24.—(1) Any notice or document required to be served by or for the 
documents, purposes of this Act may be sent by post, and when sent to any registered 

person shall be deemed to be properly addressed if addressed to him at his 
address in the Register. 

(2) Any notice relating to the refusal to register any person or required 
to be served by section 9(2), 10(2), 11(a), 14(4)(a) or 15(3) shall be sent by 
post as a registered letter. 

Supplementary 

Interpretation. 25. In this Act— 

"the Board" means the Architects Registration Board; 

"competent authority", in relation to an EEA State, means an 
authority or body designated by the State in accordance with 
the Directive; 

O,J. No, L. "the Directive" means Council Directive 85/384/EEC on the mutual 
223/15. recognition of diplomas, certificates and other evidence of 

formal qualifications in architecture, as amended; 

"disciplinary order" has the meaning given by section 15; 

"disqualifying decision in another EEA State", in relation to any 
person, means a decision made by a competent authority of an 
EEA State other than the United Kingdom which— 

(a) is expressed to be made on the ground that he has 
committed a criminal offence or has misconducted himself in 
a professional respect; and 

(b) has the effect in that State that he is no longer registered 
or otherwise officially recognised as an architect or that he is 
prohibited from practising as an architect there; 

"EEA State" means any State which is a Contracting Party to the 
Agreement on the European Economic Area signed at Oporto 
on 2nd May 1992, as adjusted by the Protocol signed at Brussels 
on 17th March 1993; 

"erasure order" shall be construed in accordance with section 18; 

"list of visiting EEA architects" means the list maintained under 
section 12; 

"national" does not include a person who, by virtue of Article 2 of 
Protocol No.3 (Channel Islands and Isle of Man) to the Treaty 
of Accession, is not to benefit from Community provisions 
relating to the free movement of persons and services; 

"penalty order" shall be construed in accordance with section 16; 

"prescribed" means prescribed by rules made by the Board and 
"prescribe" means prescribe by rules; 

"the Register" means the Register of Architects; 

"registered person" means a person whose name is in the Register; 

"the Registrar" means the Registrar of Architects; 
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PART V 
"suspension order" shall be construed in accordance with section 

17; and 
"unacceptable professional conduct" has the meaning given by 

section 14. 

26. In— Consequential 

(a) section 6 of the Inspection of Churches Measure 1955, in the amendments. 

definition of "qualified person"; 1955 No. 1. 

(b) section 52(1) of the Cathedrals Measure 1963, in the definition 1963 No. 2. 

of "architect"; and 
(c) section 20(1) of the Care of Cathedrals Measure 1990, in the 1990 No. 2. 

definition of "architect", 
for "Architects Acts 1931 to 1996" substitute "Architects Act 1997". 

27. Schedule 2 (transitional provisions and savings) and Schedule 3 Transitionals, 
(repeals and revocations) have effect. repeals etc. 

28.—(1) This Act may be cited as the Architects Act 1997. Short title, 

(2) This Act (apart from this section) shall come into force on such day 
as the Secretary of State may by order made by statutory instrument 
appoint. 

(3) This Act extends to Northern Ireland. 
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SCHEDULES 

Section 1. SCHEDULE 1 

TUE Bouw AND ITS COMMITTEES 

PART I 

TUE BoAIW 

Membership 

1. The Board shall consist of— 

(a) seven elected members; and 

(b) eight appointed members. 

Elected members 

2.—(1) The elected members shall be elected in accordance with an electoral 
scheme made by the Board, with the approval of the Privy Council, after 
consultation with such bodies as appear to the Board to be representative of 
architects. 

(2) An electoral scheme under sub-paragraph (1) may be amended by the 
Board with the approval of the Privy Council and after consultation with such 
bodies as are mentioned in that sub-paragraph. 

(3) The persons qualified— 

(a) to elect the elected members; and 

(b) to be elected as elected members, 

are all those who are registered persons when the election is held. 

Appointed members 

3.—(1) The appointed members shall be appointed by the Privy Council, after 
consultation with the Secretary of State and such other persons or bodies as the 
Privy Council thinks fit, to represent the interests of users of architectural 
services and the general public. 

(2) No registered person shall be eligible for appointment as an appointed 
member. 

Term of office 

4.—(l) Subject to sub-paragraphs (2) and (3), the term of office of a member 
of the Board is three years. 

(2) A member may resign at any time by notice in writing addressed to the 
Registrar. 

(3) The Board may prescribe grounds (such as repeated absence from 
meetings or unacceptable professional conduct) on which any member may be 
removed from office and the procedure for removal. 

5. A person who has held office as a member of the Board for a continuous 
period of six years may not be elected or appointed as a member until at least 
three years have elapsed since he last held office. 
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Casual vacancies 

6.—(1) Where a vacancy occurs among the members of the Board otherwise 
than by the expiry of a member's term of office— 

(a) if the vacancy is among the elected members, the Board shall appoint a 
registered person to fill it; and 

(b) if the vacancy is among the appointed members, the Privy Council shall 
appoint a person to fill it. 

(2) Subject to paragraph 4(2) and (3), a person appointed under sub- 
paragraph (1) to fill a vacancy holds office until the date on which the term of 
office of the member whose vacancy he fills would have expired. 

(3) A person appointed under sub-paragraph (1)(a) shall be regarded as an 
elected member and a person appointed under sub-paragraph (1)(b) shall be 
regarded as an appointed member. 

Chairman 

7.—(1) The members of the Board shall elect a chairman from among 
themselves. 

(2) The chairman— 

(a) may resign by notice in writing addressed to the Registrar; and 

(b) may be removed by a majority vote of the other members of the Board. 

(3) Rules made by the Board may make provision for the appointment of a 
person to act as chairman in the event of a vacancy in the office of chairman or 
in such other circumstances as may be prescribed. 

8. In the event of a tie in any vote of the Board the chairman shall have an 
additional casting vote. 

Procedure 

9. The quorum of the Board shall be nine, of whom at least four shall be elected 
members and at least four shall be appointed members. 

10. The Board may make rules governing its meetings and procedure. 

Staff 

11.—(1) The Board may appoint staff. 

(2) The Board shall determine the period for which, and the terms on which, 
its staff are appointed. 

(3) Staff appointed by the Board shall have the duties which the Board directs. 

(4) The Board may, in addition to paying salaries to its staff, pay pensions to 
or in respect of them, or make contributions to the payment of such pensions, 
and pay them allowances, expenses and gratuities. 

Seal 

12. The Board shall have a common seal which shall be authenticated in the 
prescribed manner; and any document purporting to be sealed with the seal 
authenticated in that manner shall be receivable as evidence of the particulars 
stated in it. 
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SCH. 1 

PART II 

Ti-rn PROFESSIONAL CONDUCT COMMITTEE 

13. The Professional Conduct Committee shall consist of— 

(a) four elected members of the Board, including at least one whose address 
in the Register is in Scotland, or (if there is no elected member whose 
address in the Register is in Scotland or no such elected member who 
is willing to act) three elected members and one registered person whose 
address in the Register is in Scotland; 

(b) three appointed members of the Board; and 

(c) two persons nominated by the President of the Law Society. 

14.—(1) The members of the Professional Conduct Committee shall elect a 
chairman from among themselves. 

(2) The chairman— 
(a) may resign by notice in writing addressed to the Registrar; and 

(b) may be removed by a majority vote of the other members of the 
Professional Conduct Committee. 

(3) Rules made by the Board may make provision for the appointment of a 
person to act as chairman in the event of a vacancy in the office of chairman or 
in such other circumstances as may be prescribed. 

1 5.—(1) The quorum of the Professional Conduct Committee shall be one 
elected member of the Board, one appointed member of the Board and one 
person nominated by the President of the Law Society. 

(2) Where the Committee is considering the case of a person whose address in 
the Register is in Scotland, the Committee is not quorate unless there is present 
a member of the Committee who is a registered person and whose address in the 
Register is in Scotland. 

16. In the event of a tie in any vote of the Professional Conduct Committee the 
chairman shall have an additional casting vote; and in any proceedings relating 
to a registered person the additional vote shall be cast in favour of that person. 

17. The Board may make rules governing the selection and term of office of 
members of the Professional Conduct Committee (including casual vacancies). 

PART III 

OTHER COMMITTEES 

18.—(l) The Board may establish such committees as it considers 
appropriate— 

(a) to discharge any of its functions under this Act other than those to 
which sub-paragraph (2) applies; or 

(b) to assist the Board in the discharge by the Board of any of its functions. 

(2) This sub-paragraph applies to the following functions— 
(a) prescribing fees under section 6(1) or (2), 8(1) or (3) or 18(4); and 

(b) acting under section 4(1) or (2), 5(1), 6(3), 9(1) or 13(1), (2) or (3). 

19.—(1) Any committee established by the Board may include persons who are 
not members of the Board; but if a committee is established to discharge any 
function of the Board, the majority of the members of the committee must be 
members of the Board. 
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SCH. 1 

(2) Subject to that, the membership of any committee established by the 
Board shall be determined by the Board. 

20. No vote of any committee established by the Board for the discharge of any 
of its functions shall be valid unless the majority of those voting are members of 
the Board. 

21. The Board may make rules governing the term of office of members of any 
committee established by the Board (including casual vacancies) and the 
meetings and procedure (including chairmanship and quorum) of any committee 
established by the Board. 

IV 

GENERAL 

22.—(1) The Board, the Professional Conduct Committee and any committee 
established by the Board may exercise its functions even though there is a 
vacancy among its members. 

(2) No proceedings of the Board, the Professional Conduct Committee or any 
committee established by the Board are invalidated by any defect in the election 
or appointment of a member. 

23. The Board may by rules provide for the payment to members of the Board, 
the Professional Conduct Committee or any committee established by the 
Board of— 

(a) fees for attendance at meetings of the Board or committee; and 

(b) travelling and subsistence allowances in respect of attendance at such 
meetings or the conduct of business of the Board or committee. 

24.—(l) The Secretary of State may, after consultation with the Board and 
such other persons or bodies as he thinks fit, by order amend the provisions of 
this Schedule. 

(2) An order under sub-paragraph (1) shall be made by statutory instrument 
which shall be subject to annulment in pursuance of a resolution of either House 
of Parliament. 

SCHEDULE 2 Section 27. 

TRANSITIONAL PROVISIONS AND SAVINGS 

General transitionals and savings 

1. The substitution of this Act for the provisions repealed or revoked by this 
Act does not affect the continuity of the law. 

2. Anything done, or having effect as if done, (including the making of rules) 
under or for the purposes of any provision repealed or revoked by this Act has 
effect as if done under or for the purposes of any corresponding provision of 
this Act. 

3. Any reference (express or implied) in this Act or any other enactment, or in 
any instrument or document, to a provision of this Act is (so far as the context 
permits) to be read as (according to the context) being or including in relation to 
times, circumstances and purposes before this Act comes into force a reference 
to the corresponding provision repealed or revoked by this Act. 
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SCH. 2 
4.—(l) Any reference (express or implied) in any enactment, or in any 

instrument or document, to a provision repealed or revoked by this Act is (so far 
as the context permits) to be read as (according to the context) being or including 
in relation to times, circumstances and purposes after this Act comes into force 
a reference to the corresponding provision of this Act. 

(2) In particular, where a power conferred by an Act is expressed to be 
exercisable in relation to enactments contained in an Act passed before or in the 
same Session as the Act conferring the power, the power is also exercisable in 
relation to provisions of this Act which reproduce such enactments. 

1978 c. 30. 5. Paragraphs 1 to 4 have effect in place of section 17(2) of the Interpretation 
Act 1978 (but are without prejudice to any other provision of that Act). 

First appointments to the Board 

6. The term of office of the members of the Board who were appointed by the 
Privy Council to take office on the day on which Part III of the 1996 Act came 
into force (and who remain members of the Board when this Act comes into 
force)— 

(a) is one year beginning with that day in the case of three of those 
members; 

(b) is two years beginning with that day in the case of another three of those 
members; and 

(c) is three years beginning with that day in the case of the remaining two 
members. 

Registration 

7. If— 

(a) a person duly applied for registration under the 1931 Act before Part!!! 
of the 1996 Act came into force; but 

(b) no decision on the application has been made before this Act comes 
into force, 

the application shall be dealt with in the same way as an application duly made 
after this Act comes into force (except that no further fee may be required to 
be paid). 

8. Examinations in architecture which immediately before the day on which 
Part III of the 1996 Act came into force were recognised by the Council for the 
purposes of section 6(1)(c) of the 1931 Act (as it had effect before Part I!! of the 
1996 Act came into force) shall (subject to rules made by the Board) be treated 
as qualifications prescribed under section 4(1)(a). 

9. The reference in subsection (3) of section 8 to a person whose name has been 
removed from the Register under subsection (2) of that section shall be treated 
as including a reference to a person whose name was removed from the Register 
under section 13(5) of the 1931 Act before Part III of the 1996 Act came into 
force. 

10. The reference to the Board in section 1 0(1)(b) shall be construed, in relation 
to the entry of a name in the Register before Part III of the 1996 Act came into 
force, as a reference to the Council. 
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Sell. 2 
Disc(pline 

11. If— 

(a) before Part III of the 1996 Act came into force, the Discipline 
Committee began an inquiry into any case in which it was alleged that 
a registered person had been guilty of conduct disgraceful to him in his 
capacity as an architect; but 

(b) the case has not been decided or referred to the Professional Conduct 
Committee before this Act comes into force, 

the case shall be referred to the Professional Conduct Committee which shall 
consider whether he is guilty of unacceptable professional conduct or serious 
professional incompetence. 

12.—(1) Subject to sub-paragraph (2), sections 14 to 18 have effect in relation 
to anything done or omitted to be done before this Act comes into force 
(including anything done before Part III of the 1996 Act came into force) as in 
relation to anything done or omitted to be done after this Act comes into force. 

(2) The Professional Conduct Committee— 

(a) may only make a disciplinary order in respect of anything done or 
omitted to be done by a person before Part III of the 1996 Act came 
into force if the Council could have removed his name from the 
Register under section 7 of the 1931 Act (as it had effect before Part III 
of the 1996 Act came into force); and 

(b) may not make a reprimand or penalty order in respect of anything done 
or omitted to be done before Part III of the 1996 Act came into force. 

1 3.—(1) If a person's name was removed from the Register under section 7 of 
the 1931 Act before Part III of the 1996 Act came into force, he may at any time 
apply to the Board for his name to be re-entered in the Register. 

(2) If he does so, the Board may direct that his name shall be re-entered in the 
Register. 

(3) The Registrar shall serve on a person who applies for his name to be re- 
entered in the Register under this paragraph written notice of the decision on his 
application within the prescribed period after the date of the decision. 

(4) The Board may require a person whose name is re-entered in the Register 
under this paragraph to pay a fee of such amount, not exceeding the fee then 
payable by an applicant for registration in pursuance of section 4, as may be 
prescribed. 

14. If— 

(a) a person's name was removed from the Register, or the Council 
determined that a person be disqualified for registration during any 
period, before Part III of the 1996 Act came into force; and 

(b) the period of three months from the date on which notice of the removal 
or determination was served on him has not ended before this Act 
comes into force, 

he may appeal under section 22 against the removal or determination at any time 
before the end of that period. 

15. Section 12(7)(c) shall have effect as if it included a reference to a period of 
disqualification imposed by the Council. 
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SCH. 2 
Offence ofpractising while not registered 

16. The repeal by this Act of Schedule 2 to the 1996 Act does not affect the 
continued operation of paragraphs 31 and 32 of that Schedule in relation to an 
offence committed before Part III of the 1996 Act came into force. 

The Education Fund 

17.—(1) This paragraph applies if when this Act comes into force the assets of 
the Architects' Registration Council Education Fund have not been transferred 
by the Board. 

(2) The Board may transfer the assets of the Fund to such person and on such 
terms as may be approved by the Secretary of State. 

(3) The repeal by the 1996 Act of sections 1(1) and (4) to (6), 3 and 4 of the 
1969 Act shall not come into force until the transfer is made; and until the 
transfer references in those provisions to the Council shall have effect as 
references to the Board. 

18. A person to whom the assets of the Fund are transferred (whether under 
section 124 of the 1996 Act or paragraph 17) shall apply the assets, and all income 
arising from the assets, for the purposes authorised in subsection (4) of section 1 

of the 1969 Act (assuming for this purpose that the reference in that subsection 
to the Council were a reference to the person to whom the assets of the Fund are 
transferred). 

19.—(1) In this Schedule— 
1931 c. 33. (a) "the 1931 Act" means the Architects (Registration) Act 1931; 

1969 c. 42. (b) "the 1969 Act" means the Architects Registration (Amendment) Act 
1969; and 

1996 c. 53. (c) "the 1996 Act" means the Housing Grants, Construction and 
Regeneration Act 1996. 

(2) In this Schedule— 

(a) "the Council" means the Architects' Registration Council of the United 
Kingdom established under the 1931 Act, which was renamed as the 
Board by section 118(1) of the 1996 Act; and 

(b) "the Discipline Committee" means the Discipline Committee 
constituted under the 1931 Act, which was abolished by section 118(2) 
of the 1996 Act. 
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SCHEDULE 3 Section 27. 

REPEALS AND REVOCATIONS 

Chapter 
number 

or Short title or title Extent of repeal or 
revocation 

21 & 22 Geo. 5 The Architects The whole Act. 
c. 33. (Registration) Act 1931. 

1 & 2 Geo. 6 c. The Architects Registration The whole Act. 
54. Act 1938. 

S.I.1987/1824. The Architects' 
Qualifications (EEC 
Recognition) Order 1987. 

The whole instrument. 

S.I, 1988/2241. The Architects' 
Qualifications (EC 
Recognition) Order 1988. 

The whole instrument. 

1996 c. 53. The Housing Grants, 
Construction and 
Regeneration Act 1996. 

Sections 118 to 125. 
In section 148, in subsection 

(2), the words "Part III 
(architects)," and, in 
subsection (3), the words 
"Part III (architects), 
and". 

Schedule 2. 
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TABLE OF DERIVATIONS 

Notes. 

1. This Table shows the derivation of the provisions of the consolidation. 

2. The following abbreviations are used in the Table— 

1931 = Architects (Registration) Act 1931 (c.33) 
1938 = Architects Registration Act 1938 (c. 54) 
1987 = Architects' Qualifications (EEC Recognition) Order 

1987 (S.I.1987/1 824) 
1988 = Architects' Qualifications (EC Recognition) Order 

1988 (S.I.1988/2241) 
1993 = European Economic Area Act 1993 (c.51) 
1996 = Housing Grants, Construction and Regeneration Act 

1996 (c.53) 

Provision Derivation 

1(1) 1931 s.3(1); 1996 s.118(1), Sch.2 para.3(2). 
(2) 1931 s.3(2B); 1996 s.118(3). 
(3) 
(4) 

(5) 
(6) 

2 1931 s.4; 1996 s.119. 

3 1931 s.5A; 1996 s.120(1). 

4(1) to (3) 1931 s.6(1) to (3); 1996 s.120(2). 
(4) to (6) 1931 s.6(6) to (8); 1996 s.120(2). 

5(1) 1931 s.6A(l), (2); 1988 art.2; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 
para.4(2). 

(2) 1931 s.6A(2)(a); 1988 art.2. 
(3) 1931 s.6A(2)(a), (5), (6); 1988 art.2. 
(4) 1931 s.6A(2)(b), (c); 1988 art.2; 1993 s.2(1). 
(5) 1931 s.6A(3), (4); 1988 art.2; 1993 s.2(1). 
(6) 1931 s.6A(7); 1988 art.2; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.4(4). 
(7) 1931 s.6A(1O); 1988 art.2; 1993 s.2(1). 

6(1) 1931 ss.6(4)(a), 6A(1A); 1996 S. 120(2), Sch.2 para.4(3). 
(2) 1931 s.6(4)(b); 1996 s.120(2). 
(3) 1931 ss.6(5), 6A(1B); 1996 s.120(2), Sch.2 para.4(3). 
(4) 1931 ss.6(9), 6A(8); 1988 art.2; 1996 s.120(2), Sch.2 

para.4(5). 
(5) 1931 s.6A(9); 1988 art.2; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.4(6). 

7 1931 s.12; Criminal Justice Act 1982 (c.48) ss.38, 46; Fines 
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Provision Derivation 

and Penalties (Northern Ireland) Order 1984 
(S.I.1984/703 (N.I.3)) arts.5, 6; Criminal Procedure 
(Consequential Provisions) (Scotland) Act 1995 (c.40) 
Sch.1 paras.5, 6; 1996 Sch.2 para.8. 

8 1931 s.6B; 1996 s.120(3). 

9 1931 s.6C; 1996 s.120(3). 

10(1) 1931 s.7A(1); 1987 art.7; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.5(2). 
(2) 1931 s.7A(3); 1996 Sch.2 para.5(4). 

11 1931 s.11; 1996 Sch.2 para.7. 

12(1) 1938 s.1A(4); 1987 art.8; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.14(2). 
(2) 1938 s.1A(4); 1987 art.8; 1993 s.2(1). 
(3) 1938 s.1A(1) to (3); 1987 art.8; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 

para. 14(2). 
(4) 1938 s.1A(2); 1987 art.8; 1993 s.2(1). 
(5) 1938 s.1A(3); 1987 art.8; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.14(3). 
(6) 1938 s.1A(5); 1987 art.8; 1993 s.2(l). 
(7) 1938 s.1A(6); 1987 art.8; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.14(4). 
(8) 1938 s.1A(7); 1987 art.8; 1993 s.2(1). 
(9) 1938 s.1A(9); 1987 art.8; 1993 s.2(1). 

13 1931 s.7ZE; 1996 s.122. 

14 1931 s.7; 1996 s.121. 

15(1) to (5) 1931 s.7ZA; 1996 s.121. 

(6) 1931 s.7A(2); 1987 art.7; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.5(3). 

16 1931 s.7ZB; 1996 s.121. 

17 1931 s.7ZC; 1996 s.121. 

18 1931 s.7ZD; 1996 s.121. 

19 1938 s.1A(8); 1987 art.8; 1993 s.2(1); 1996 Sch.2 para.14(5). 

20(1) 1938 s.1(1). 
(2) 1938 s.l(1) proviso. 
(3) 1931 s. 17(1); 1938 s.1(3); 1996 s. 123(4), Sch.2 para. 12(2), (3). 
(4) 1931 s.17(2); 1996 s.123(4). 

(5) 1938 s.1A(1); 1987 art.8; 1993 s.2(1). 

(6) 1938 s.4(2). 

(7) 1938 s.1(1A); 1996 s.123(1). 

(8) 1938 s.l(1) proviso. 
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Provision Derivation 

21(1) 1938 s.3(1); 1996 s.123(2), (3). 

(2) 1938 s.3(1) proviso. 
(3) 1938 s.3(1) proviso; 1996 Sch.2 para.15(b). 
(4) 1938 s.3(2); 1996 s.123(3). 

22 1931 s.9; 1996 Sch.2 para.6(2). 

23(1), (2) 1931 s.13(1), (2); 1996 Sch.2 para.9. 
(3) 1931 s.15; 1996 Sch.2 para.1O. 

24(1) 1931 s.16(1); 1996 Sch.2 para.11(2). 
(2) 1931 ss.11, 16(2); 1996 Sch.2 para.11(3). 

25 
"the Board" 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(2). 
"competent 1931 s.2; 1987 art.3; 1993 s.2(1). 

authority" 
"the Directive" 1931 s.2; 1987 art.3. 
"disciplinary 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(6). 

order" 
"disqualifying 1931 s.2; 1987 art.3; 1993 s.2(1). 

decision in 
another EEA 
State" 

"EEA State" 
"erasure order" 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(6). 
"list of visiting 

EEA 
architects" 

"national" 1931 s.2; 1987 art.3. 
"penalty order" 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(6). 
"prescribed" 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(4). 
"prescribe" 1931 ss.6(5), 6A(1B), 6C(l); 1996 s.120(2), (3), Sch.2 

para.4(3). 
"the Register" 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(5). 
"the Registrar" 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(6). 
"registered 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(3). 

person" 
"suspension 1931 s.2; 1996 Sch.2 para.2(6). 

order" 
"unacceptable 

professional 
conduct" 

26 

27 

28(1) 
(2) 
(3) 1931 s.l8(2); 1938 s.6(l); 1996 Sch.2 paras.l3, 17. 
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Sch. 1 

paras.1 to 10 1931 1st Sch. paras.1 to 10; 1996 Sch.2 para.1. 
11 1931 s.4A; 1996 s.119. 

12 1931 s.3(1), (2); 1996 Sch.2 para.3(3)(b). 
13 to 24 1931 1st Sch. paras.11 to 22; 1996 Sch.2 para.1. 

Sch.2 
Sch.3 
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1 BASIS OF CONTRACT 
 

The Insured having made to Insurers a written proposal which together with any other related particulars 
and statements that have been supplied in writing are agreed to be incorporated herein and to form the 
basis of this Policy (it is also agreed that all such information supplied by any Insured shall be deemed 
to have been supplied by each and every Insured), and having paid to Insurers the premium stated in 
the Certificate, Insurers agree to indemnify the Insured subject to the terms, conditions, limitations and 
exclusions of this Policy.  

 

 
2 INSURING CLAUSES 
 

Civil Liability 

2.1 Insurers will indemnify the Insured against any claim first made against them during the Period 
of Insurance in respect of any civil liability together with claimant's costs, fees and expenses in 
accordance with any judgment, award or settlement made within the Territorial Limits in 
consequence of: 

(a) Any breach of the professional duty of care owed by the Insured to the claimant which 
term is deemed to include a breach of warranty of authority; 

(b) Any libel, slander or slander of title, slander of goods or injurious falsehood; 

(c) The loss, destruction of or damage to any document in the care, custody and control 
of the Insured or for which the Insured is responsible (except to the extent insured by 
Section 3). 

(d) Any unintentional breach of copyright by the Insured or any employee of the Insured. 

Witness Attendance 

2.2 As part of the indemnity under this Policy, Insurers will pay to or reimburse the Insured the cost 
of attendance at any Court, Arbitration or Adjudication hearing by any Partner, Principal, 
Member, Director or Employee or Third Party as a witness where such attendance is required 
by the Insured's legal advisers and arises out of a claim for which indemnity has been agreed 
by Insurers, limited to; 

(a) £300 per day or part day for any Partner, Principal, Director or Third Party, and 

(b) £150 per day for any Employee 

(c)  £10,000 any one claim and in the aggregate of all claims under this Policy. 

Costs Clause 

2.3 In addition to the Limit of Indemnity the Insurers will pay defence costs provided that if a 
payment greater than the Limit of Indemnity available from Insurers has to be made to dispose 
of a claim, or if the Insured becomes under an obligation to pay a sum greater than the Limit of 
Indemnity as a result of a judgment, award, settlement or otherwise then Insurers' liability for 
defence costs associated with such claim shall be that proportion of the defence costs as the 
Limit of Indemnity available from Insurers for such claim bears to the amount required to be 
paid to dispose of the claim. 

 
3 ADDITIONAL PROTECTION 

 

Insurers will indemnify the Insured for reasonable and necessary costs and expenses first incurred 
during the Period of Insurance by the Insured arising out of the Professional Business in the United 
Kingdom and with the prior written consent of Insurers in replacing, restoring and reconstituting any 
document which is the property of the Insured or for which the Insured is responsible. 

The liability of Insurers under this section of the policy, which forms part of and is not in addition to the 
Limit of Indemnity of this policy, is £250,000 in the aggregate of all claims under this section of the policy 
and is in excess of £2,500 each and every claim. 
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4 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS 

 

4.1 "Insured" shall mean: 

(a) Any person or Firm who is named in the Certificate;  

(b) Any other person who has been or during the Period of Insurance becomes a partner, 
member, director or principal of the Firm; 

provided that liability arises directly out of Professional Business carried out by that person in 
the name of the Firm. 

4.2 "Firm" shall mean the Insured Firm or body corporate described in the Certificate as an 

Insured. 

4.3 "Professional Business" shall mean the business described in the Certificate. 

4.4 "Territorial Limits" shall mean any territory within the European Union, Isle of Man and the 

Channel Islands or such additional territory described in the Certificate. 

4.5 "Period of Insurance" shall mean the period shown in the Certificate. 

4.6 "Limit of Indemnity" of this policy is the amount shown in the Certificate. 

The liability of Insurers under Section 2 and 3 shall not exceed the Limit of Indemnity in respect 
of each and every claim (or series of claims arising from the same originating cause).  Where 
any claim, circumstance or event is notified to Insurers which is the same as or arises out of or 
is connected with any claim, circumstance or event notified at the same time or previously such 
claim, circumstance or event shall be deemed to be the same claim, circumstance or event for 
the purposes of assessing the Limit of Indemnity available to the Insured, and no additional 
Limit of Indemnity shall apply. 

4.7 "Defence Costs" shall mean all costs and expenses incurred with the prior written and 

continuing consent of the Insurers in the investigation defence or settlement of any claim 
circumstance or event and the costs of representation at any inquiry or other proceedings, 
whether civil or criminal, which have a direct impact on any claim circumstance or event which 
is likely to form the subject of indemnity by Insurers. 

4.8 "Excess" shall mean the first amount of each claim (or series or claims from the same 

originating cause or connected with one another) shown in the Certificate, which is to be borne 
by the Insured. 

4.9 "Document" shall mean deeds, wills, agreements, maps, plans, records, written or printed 

books, letters, certificates or written or printed documents or forms of any nature whatsoever 
(excluding any bearer bonds or coupons, bank or currency notes or other negotiable paper) 
and/or magnetic tape or other like means of recording information for use with any computer 
record system. 

4.10 "Claim" shall mean any claim made against the Insured. 

4.11 "Claimant" shall mean the party making such claim. 

4.12 "Circumstance or Event" shall mean any circumstance or event which is likely to give rise to 

a claim. 

4.13 "United Kingdom" shall mean England, Wales, Scotland, Northern Ireland, Isle of Man and 

the Channel Islands. 

4.14 "Internet" shall mean the worldwide group of inter-connected networks accessible via service 

providers or online service providers using dial-up telephone service, digital subscriber lines, 
integrated service digital network lines, cable modem access or similar transfer mediums. 

4.15 "Intranet" shall mean one or more inter-connected networks with restricted access to the 

Insured via service providers or online service providers using dial-up telephone service, digital 
subscriber lines, integrated service digital network lines, cable modem access or similar 
transfer mediums. 
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4.16 "Extranet" shall mean a restricted-access group of inter-connected networks accessible via 

service providers on online service providers using dial-up telephone service, digital subscriber 
lines, integrated service digital network lines, cable modem access or similar transfer mediums. 

4.17 “Retroactive Date” shall mean the date, if any, stated as the “Retroactive Date” in the 

Certificate.  

In this policy all headings are for information purposes only and shall not be incorporated in or construed 
as part of the Policy.  Words in the singular include the plural and words in the plural include the 
singular. 

 
5 GENERAL EXCLUSIONS 

 

The Policy shall not indemnify the Insured in respect of: 

Excess 

5.1 The Excess 

Consortium 

5.2 Any claim arising out of the Professional Business carried out by the Insured for and/or in the 
name of any consortium or joint venture of which the Insured forms part unless specifically 
endorsed hereon. 

Transport Property etc 

5.3 Any claim arising out of the ownership, possession or use by or on behalf of the Insured of any 
aircraft, watercraft, hovercraft or motor vehicle or trailer, or any buildings, premises or land or 
that part of any building leased, occupied or rented by the Insured, or any property of the 
Insured. 

Disclosed/Notified Matters 

5.4 Any claim, circumstance or event, or later claim arising out of any circumstance or event which 
has been disclosed or notified by the Insured to any previous insurer. 

Employment 

5.5 Any claim arising out of injury, disease, illness or death of the Insured or any person working 
under a contract of employment apprenticeship or service with the Insured, or any claim arising 
out of any dispute between the Insured and any present or former employee or any person who 
has been offered employment with the Insured. 

Financial Services 

5.6 Any claim arising directly or indirectly out of the provision of financial services regulated by the 
Financial Services Authority or the Personal Investment Authority or successor entity. 

Trading Liability 

5.7 Any claim arising out of or in connection with any trading loss or trading liability incurred by any 
business managed by or carried on by or on behalf of the Insured. 

Fraud and Dishonesty 

5.8 Any claim directly or indirectly contributed to or caused by any dishonest, fraudulent, criminal or 
malicious act or omission of any partner director or principal of the Insured. 

Warranties, Penalties and Collateral Warranties 

5.9 Any claim arising out of any performance warranty (including but not limited to fitness for 
purpose warranties) guarantee, penalty clause or liquidated damages clause unless the liability 
of the Insured to the claimant would have existed in the absence of such warranty, guarantee 
or clauses. 
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Except that, notwithstanding anything stated immediately above, the indemnity provided to the 
Insured under this Policy will apply to a claim arising from the performance by the Insured of 
obligations agreed to be performed by them under a Collateral Warranty, Duty of Care 
Agreement or similar Agreement, provided that: 

(a) the benefit of such Warranty or Agreement is no greater or longer lasting than that in 
the original contract to which it relates 

(b) no indemnity will be given for: 

(i) any guarantee or warrant of fitness for purpose, satisfaction of performance 
specification or period of project works, or 

(ii) any financial penalty or liquidated damages 

The above exclusions will not apply where the liability of the Insured would have arisen in the 
absence of such Warranty or Agreement in any event. 

The indemnity provided under this Clause will be extended to apply where the Warranty or 
Agreement has been assigned to a tenant, purchaser, funder or other third party and is subject 
otherwise to Policy terms and conditions. 

Non-Contribution 

5.10 Any claim for which the Insured is or but for the existence of this Policy would be entitled to 
indemnity under any other insurance except in respect of any amount which exceeds that 
which would have been payable under such other insurance had this Policy not been effected. 

Nuclear and War Risks 

5.11 Liability for any claim: 

(a) directly or indirectly caused by or contributed to by or arising from (a) ionising 
radiations or contamination by radioactivity from any nuclear fuel or from any nuclear 
waste from the combustion of nuclear fuel, (b) the radioactive toxic explosive or other 
hazardous properties of any explosive nuclear assembly or nuclear component 
thereof; 

(b) directly or indirectly occasioned by or happening through or in consequence of war, 
invasion, acts of foreign enemies, hostilities (whether war be declared or not), civil 
war, rebellion, revolution, insurrection, military or usurped power. 

Penal Damages 

5.12 

(a) Any penal, punitive, exemplary or aggravated damages whenever identifiable as such. 

(b) Any additional damages under Section 97(2) of the Copyright, Designs & Patents Act 
1988 or any statutory successor to that Section. 

(c) Any fines or penalties of a criminal nature. 

Jurisdiction  

5.13 Any liability arising from Professional Business undertaken outside the Territorial Limits unless 
the project to which the Professional Business relates is to be constructed within the Territorial 
Limits. 

Controlling Interest 

5.14 Any claim made by: 

(a) any party in which the Insured exercises a controlling interest by virtue of official 
position or shareholding; or 

(b) any party exercising a controlling interest over the Insured by virtue of it having a 
financial or executive interest in the operation of the Insured.  

DPU



This Exclusion does not apply if the claim emanates from a wholly independent third party. 

Binding Adjudications 

5.15 Any claim arising from a contract which specifies the decision of an Adjudicator as finally 
determining any dispute unless the Insurers have given their prior written consent.  However, 
this Exclusion shall not apply where the liability of the Insured would have existed in the 
absence of any such specification. 

Cyber Liability Exclusion 

5.16 Any claim or loss arising out of business conducted and/or transacted via the Internet, Intranet, 
Extranet, and/or via the Insured's own web-site, Internet site, web-address and/or via the 
transmission of electronic mail or documents by electronic means.  For the avoidance of any 
doubt this Policy shall not indemnify the Insured in respect of any claim or loss arising out of 
any computer virus. 

Where the liability to the Insured would have attached in the absence of the fact that the 
business is conducted and/or transacted via the Internet, Intranet, Extranet, and/or via the 
Insured's own web-site, Internet site, web-address and/or via the transmission of electronic 
mail or documents by electronic means, it is understood and agreed that the endorsement 
does not apply.  It is understood and agreed that the onus of proof rests with the Insured and 
not with Insurers in this regard. 

Supply of Goods 

5.17 Any claim arising out of any goods or products sold, supplied, made, constructed, installed, 
maintained, repaired, altered or treated by or on behalf of the Insured unless any claim is a 
direct result of the Insured's negligent design and/or specification.  

Director/Officer/Trustee 

5.18 Any claim arising out of liability as a director, officer and/or trustee in their respective 
capacities. 

Terrorism 

5.19 Any loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, 
resulting from or in connection with any act of terrorism regardless of any other cause or event 
contributing concurrently or in any other sequence to the loss. 

For the purpose of this Exclusion an act of terrorism means an act, including but not limited to 
the use of force or violence and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, 
whether acting alone or on behalf of or in connection with any organisation(s) or 
government(s), committed for political, religious, ideological or similar purposes including the 
intention to influence any government and/or to put the public, or any section of the public, in 
fear. 

This Exclusion also excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or 
indirectly caused by, resulting from or in connection with any action taken in controlling, 
preventing, suppressing or in any way relating to any act of terrorism. 

If Insurers allege that by reason of this Exclusion, any loss, damage, cost or expense is not 
covered by this Policy the burden of proving the contrary shall be upon the Insured. 

Asbestos 

5.20 Any liability whatsoever directly or indirectly arising out of or connected with the presence of or 
any form of release of asbestos in any form or any material containing asbestos.   

Notwithstanding the above, where the liability arises directly from the negligent act, negligent 
error, negligent omission or breach of statutory duty by the Insured in the performance of its 
contractual obligations, this policy will indemnify the Insured for  

(a) the cost of any remediation works and/or 

(b) any permanent diminution of value in any affected building  

necessary and arising as a direct consequence of the Insured's negligence or breach as 
described above, but in no other respect. 
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Further, the indemnity available in respect of this extension of cover will be limited to £250,000, 
including all defence costs, any one claim and in the aggregate of all claims within the period of 
this Policy and is not in addition to the limit of indemnity  available under this Policy and is 
subject otherwise to Policy terms and conditions. 

Retroactive Date 

5.21 Any Claim arising out of the exercise and conduct of the Professional Business by the Insured 
prior to the Retroactive Date stated in the Certificate. If no date is shown or states ‘none’ there 
is no limitation applicable. 

 
6 GENERAL CONDITIONS 

 

Surveys 

6.1 No indemnity is provided by Section 2 for claims arising out of any survey and/or valuation 
report carried out by or on behalf of the Insured unless the Insured has complied with the 
following conditions: 

(a) the report is made in writing and; 

(b) the survey and/or valuation is made by 

(i) a partner director or principal in the Firm or a member of the Insured's staff 
who is a Fellow or Professional Associate or Member of the Royal Institute of 
British Architects or of the Royal Institution of Chartered Surveyors or is a 
Registered Architect who has not less than one year's experience in 
undertaking structural surveys and/or valuation work such experience being 
related to the subject matter of the report or 

(ii) any member of the Insured's staff who has not less than five years' 
experience in undertaking structural surveys and/or valuation work such 
experience being related to the subject matter of the report and;  

(c) except in the case where a report is provided to a Building Society, Insurance 
Company Bank or other such institutional lender upon a standard report form provided 
to the Insured for that purpose the Insured has incorporated in the report the following 
reservation: 

"We have not inspected woodwork or other parts of the structure which are covered, 
unexposed or inaccessible and we are therefore unable to report that any such part of 
the property is free from defect" 

 (d) Where the Insured considers that High Alumina Cement may be present in a building 
the following paragraph is also to be added: 

"Furthermore, we must stress that we have not carried out any investigation to 
determine whether High Alumina Cement was used during the construction of the 
building inspected and we are therefore unable to report that the building is free from 
risk in this respect.  In view of the possible potential danger connected with High 
Alumina Cement we strongly recommend that the appropriate investigations, 
inspections and tests be carried out immediately by a suitable qualified engineer". 

(e) any report and/or test made subsequent to the date of this Policy in connection with 
High Alumina Cement is carried out only by a suitably qualified engineer and 
presented in writing. 

Notification Procedures 

6.2 The Insured shall as a condition precedent to their right to be indemnified under: 

(a) Section 2 of this Policy, give notice in writing to Insurers as soon as possible during 
the Period of Insurance of any claim or of the receipt of notice from any person of an 
intention to make a claim and regardless of any previous notice, give notice in writing 
immediately on receipt of any Claim Form, Particulars of Claim, Arbitration Notice or 
any other formal document commencing legal proceedings of any kind. 
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(b) Section 3 of this Policy, give notice in writing to Insurers as soon as possible during 
the Period of Insurance if during such Period of Insurance they shall discover that any 
document has been destroyed or damaged or lost or mislaid. 

6.3 The Insured as a condition precedent to their right to be indemnified shall give during the 
Period of Insurance full details in writing as soon as possible of any circumstance or event 
which is likely to give rise to a claim of which the Insured shall first become aware during the 
Period of Insurance.  Any such circumstance or event notified to Insurers during the Period of 
Insurance which subsequently gives rise to a claim shall be deemed to be a claim made during 
the Period of Insurance. 

6.4 As a condition precedent to their right to be indemnified receipt by the Insured of any "Notice of 
Adjudication" and/or a "Referral Notice" pursuant to the Scheme for Construction Contracts 
Regulations 1997 under the Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996 and/or 
any Adjudication Notice pursuant to contract must be notified immediately in writing to AS PER 
INDIVIDUAL INSURER 

6.5 Notification of a "Notice of Adjudication" and/or "Referral Notice" and/or any Adjudication 
Notice pursuant to contract, received in writing by AS PER INDIVIDUAL INSURER will on 
receipt be considered as notification to Insurers.  Notification of all other circumstances, claims 
and material facts must be notified to Insurers, in accordance with Clause 6.7 below. 

6.6 It is agreed that Insurers shall be entitled to pursue legal, arbitration or other proceedings in the 
name of and on behalf of the Insured to challenge, appeal, open up or amend any decision, 
direction, award, or the exercise of any power of the Adjudicator or to stay the enforcement of 
any decision, direction, award or exercise of any power of the Adjudicator.  The Insured shall 
give all such assistance as Insurers may reasonably require in relation to such proceedings.  
For the avoidance of doubt this section does not in any way limit Insurers' rights to subrogation. 

6.7 Notification to Insurers to be given under this Policy shall be given to, and deemed to be 
properly made to Insurers, if received in writing by AS PER INDIVIDUAL INSURER.  Whilst all 
notifications should go directly to AS PER INDIVIDUAL INSURER, receipt of written notification 
by Heath Lambert Limited, at the address shown in the Certificate will also be deemed 
notification to Insurers, except for matters referred to in Clause 6.4 above which may only be 
notified to AS PER INDIVIDUAL INSURER. 

6.8 For the avoidance of doubt notice hereunder can only be made by the Insured (or agent of the 
Insured) and not by any other party. 

Non Admission of Liability 

6.9 The Insured shall not admit liability and no admission, arrangement, offer, promise or payment 
shall be made by the Insured without Insurers' written consent. 

Insurers' Rights 

6.10 Insurers shall be entitled, if they do desire, to take over and conduct in the name of the Insured 
the investigation representation defence or settlement of any claim, circumstance or event and 
shall have full discretion in the conduct of the same. The Insured shall not be required to 
contest any legal proceedings unless a Queen's Counsel (or by mutual agreement between the 
Insured and the Insurers a similar authority) shall advise that such proceedings could be 
contested with the probability of success.  It is a condition precedent to the Insured being 
indemnified by Insurers that the Insured shall give all such assistance as Insurers may 
reasonably require in the investigation representation defence or settlement of any claim 
circumstance or event. 

6.11 In the event that Insurers shall be advised by their solicitors or on the advice of their solicitors' 
counsel that it is prudent to do so, Insurers shall be entitled to make a payment of the amount 
available from Insurers of the Limit of Indemnity or of an amount equivalent to that which any 
claim can be settled (whichever is the lesser) to the Insured in exoneration and total discharge 
of any further liability of any kind whatsoever by the Insurers to the Insured under this Policy.  It 
shall be deemed to be proper payment in exoneration and discharge of the Insurers' liability 
hereunder to the Insured if the Insurers pay these monies to the RIBA Insurance Agency. 

6.12 Payment of the Excess by the Insured is a condition precedent to the Insured being 
indemnified by Insurers and the Insured shall confirm its ability and agreement to pay if 
reasonably requested by Insurers. 

Applicable Law and Disputes 

6.13 This contract is governed by the laws of England. 
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Any dispute or difference arising hereunder between the Insured and Insurers shall be referred 
to a Queen's Counsel of the English Bar to be mutually agreed between Insurers and the 
Insured or in the event of disagreement by the Chairman of the Bar Council.  The Insured must 
give written notice within forty-five days of receipt of the Insurers' decision with which he is in 
dispute or difference. 

Subrogation Against Employees 

6.14 Insurers shall not exercise any right of subrogation that may exist against any employee or 
former employee of the Insured unless Insurers shall have made a payment brought about or 
contributed to by the act or omission of the employee or former employee which was dishonest, 
fraudulent, criminal or malicious. 

Additional Insurance 

6.15 The Insured shall not effect insurance for any sum that exceeds the Limit of Indemnity without 
the prior written consent of the RIBA Insurance Agency. 

Fraud 

6.16 If any request for indemnity is made and the same is false or fraudulent as regards the amount 
or otherwise this Policy shall become void and any indemnity hereunder shall be forfeited. 

Pollution Limitation Clause 

6.17 In consideration of the premium being paid by the Insured to the Insurers the Insured is 
indemnified in respect of any claims made and notified to the Insurers during the Period of 
Insurance arising out of pollution and/or contamination as a direct result of any breach of the 
professional duty of care owed by the Insured in connection with the Professional Business 
provided that the following additional Condition applies: 

The maximum amount payable in respect of all claims made under this endorsement shall not 
exceed in the aggregate the Limit of Indemnity specified in the Certificate including all costs 
and expenses incurred any such amount to be part of and not in addition to the Limit of 
Indemnity specified in the Certificate. 

Cancellation 

6.18 If the Insured becomes insolvent or bankrupt or a liquidator or Receiver is appointed or the 
Insured undertakes any act of bankruptcy, insolvency or liquidation this Policy is automatically 
cancelled with immediate effect unless Insurers shall in their absolute discretion agree 
otherwise in writing.  If the Policy is cancelled the premium shall be payable on a pro rata basis 
for the period the Insured has been on risk. 

Joint Insurance Contract 

6.19 The Limit of Indemnity and the Excess applies to all Insured’s jointly and for this purpose only 
this Policy is a joint Policy. 

Rights of Third Parties 

6.20 Notwithstanding the provisions of the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999, or 
otherwise, it is hereby agreed that: 

(a) This Policy does not confer and does not purport to confer any rights upon any third 
party (whether or not an interest of any third party is noted in this Policy). 

(b) The parties hereto shall be entitled to rescind or vary this Policy without the consent of 
any third party (whether or not any interest of any third party is noted in this policy). 

(c) In the event of proceedings by a third party against the Insurer for the enforcement of 
a term of this Policy the Insurers shall have available to it by way of defence and set-
off any matter which would have been available by way of defence and set-off if the 
proceedings had been brought by the Insured. 
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7 SPECIAL RIBA CONDITIONS 

 

Insurers will not exercise their right to avoid the Policy nor will Insurers reject a request for indemnity 
when it is alleged that there has been: 

(a) Non-disclosure of facts; or 

(b) Misrepresentation of facts; or 

(c) Incorrect particulars or statements; or 

(d) Late notification of a claim; or 

(e) Late notification of intention to make a claim; or 

(f) Late notification of a circumstance or event. 

Provided that these conditions shall not apply to any claim, intention to make a claim, circumstance or 
event which is likely to give rise to a claim which the Insured has disclosed or notified to any previous 
Insurer. 

Provided also that the Insured shall establish to Insurers' satisfaction that such alleged non-disclosure, 
misrepresentation or incorrect particulars or statements or late notice was innocent and free of any 
fraudulent conduct or intent to deceive. 

When Insurers are so satisfied the following conditions shall apply: 

(a) With regard to any claim, intention to make a claim, circumstance or event which is likely to 
give rise to a claim of which the Insured were previously aware and could have notified under 
any preceding policy, if the indemnity available from Insurers under this Policy is greater or 
wider in scope than that to which the Insured would have been entitled under any such 
preceding policy, Insurers shall at their sole discretion (and after election by Insurers as 
between all relevant preceding polices if more than one) only be liable to indemnify the Insured 
for such amount and/or on such terms as would have been available to the Insured under any 
such preceding policy save that nothing in this Clause shall entitle the Insured to indemnity 
wider or more extensive than is available to the Insured under this Policy (notwithstanding the 
terms of this Clause). 

(b) Where the Insured's conduct or breach of or non-compliance with any condition of this Policy 
has in Insurers' opinion resulted in prejudice to the handling or settlement of any claim, the 
indemnity afforded by this Policy in respect of such claim (including defence costs) shall be 
reduced to such sum as in Insurers' opinion would have been payable by them in the absence 
of such prejudice. 

(c) No indemnity shall be available for any claim, intention to make a claim, circumstance or event 
notified to Insurers after the expiry of the Period of Insurance. 

In the event of any disagreement by the Insured regarding the application of these Special Conditions, 
such disagreement shall at the Insured's request be referred to the person nominated by the President 
for the time being of the Royal Institute of British Architects for his consideration and intercession on the 
Insured's behalf if the facts are considered to warrant this by the person so nominated, and the Insurers 
agree to give due and proper consideration to any such intercession. 

 
8 ACCESS TO RECORDS CLAUSE 

 

The Insured shall make available to Insurers at all reasonable times, and Insurers through their 
designated representatives shall have the right to inspect and copy at their own expense, during the 
Period of Insurance and thereafter, all books, papers and other records of the Insured and its agents or 
brokers in connection with this Policy or the subject matter thereof. 
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9 SEVERAL LIABILITY 

 

The subscribing Insurers’ obligations under this Policy are several and not joint and are limited solely to 
the extent of their individual subscriptions.  The subscribing Insurers are not responsible for the 
subscription of any co-subscribing Insurer who for any reason does not satisfy all or any part of its 
obligations. 

 
10 JURISDICTION 

 

The parties are free to choose the Law applicable to this Policy.  Unless specifically agreed to the 
contrary this Policy shall be subject to the Laws of England and Wales. 

 
11 DATA PROTECTION ACT 

 

It is agreed by the Insured that any information provided to Insurers regarding the Insured will be 
processed by Insurers, in compliance with the provisions of the Data Protection Act 1998, for the 
purpose of providing insurance and handling claims, in if any, which may necessitate providing such 
information to third parties. 

 
12 POLICYHOLDER COMPLAINTS 
 

AS PER INDIVIDUAL INSURER 
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Professional Indemnity Insurance 

Application Form 
 
 
 

NOTICE TO THE PROPOSED INSURED 
 

 
 
 

1. Disclosure of Relevant Facts 
 
Your Duty of Disclosure 
 
Before you enter into a contract of general insurance 
with an insurer, you have a duty to disclose to the 
insurer every matter which you know, or could 
reasonably be expected to know, is relevant to the 
insurer's decision whether to accept the risk of the 
insurance and, if so, on what terms. 
 
You have the same duty to disclose those matters to us 
before you renew, extend, vary or reinstate a contract of 
insurance.  
 
Comment 
 
The requirement of full and frank disclosure of anything 
which may be material to the risk for which you seek 
cover (eg. claims, whether founded or unfounded), or to 
the magnitude of the risk, is of the utmost importance 
with this type of insurance. It is better to err on the side 
of caution by disclosing anything which might 
conceivably influence the insurer's consideration of your 
proposal. 
 
 
2. Claims Made Policy 
 
This proposal is for a "claims made" policy of insurance. 
This means that the policy covers you for claims made 
against you and notified to the insurer during the period 
of cover. This policy does not provide cover in relation 
to: 
 
- events that occurred prior to the retroactive date of 

the policy (if such a date is specified); 

 
 
- claims made after the expiry of the period of cover 

even though the event giving rise to the claim may 
have occurred during the period of cover; 

- claims notified or arising out of facts or 
circumstances notified (or which ought reasonably 
to have been notified) under any previous policy; 

- claims made, threatened or intimated against you 
prior to the commencement of the period of cover; 

- facts or circumstances of which you first became 
aware prior to the period of cover, and which you 
knew or ought reasonably to have known had the 
potential to give rise to a claim under this policy; 

- claims arising out of circumstances noted on the 
proposal form for the current period of cover or on 
any previous proposal form. 

 
However, where you give notice in writing to the insurer 
of any facts that might give rise to a claim against you 
as soon as reasonably practicable after you become 
aware of those facts but before the expiry of the period 
of cover, the policy will, subject to the terms and 
conditions, cover you notwithstanding that a claim is 
only made after the expiry of the period of cover. 
 
You should familiarise yourself with our standard form of 
policy for this type of cover before submitting this 
proposal. 
 
 
3. Average Provision 
 
The policy provides that if a payment in excess of the 
limit of indemnity available under the policy has to be 
made to dispose of a claim, the insurer's liability for 
costs and expenses incurred with its consent shall be 
such proportion thereof as the amount of indemnity 
available under this policy bears to the amount paid to 
dispose of the claim. 
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IMPORTANT 
 

 Please answer ALL questions fully. If there is insufficient space please provide details on your letterhead. 

 Where provided, tick () appropriate box to indicate answer. 
 The Applicant will be referred to in this Proposal as "You" or "Your". 
 
 

1. Details of Applicant 
 
 (a) Full name of all entities to be insured (including service, administrative or nominee companies and subsidiaries 

that you wish to be covered by this policy): 
 (Hereinafter the applicant will be referred to as "You" or "Your")  
 

 

 

 
 (b) Your Principal Address: 
 

 

 

 
 
 (c) Address(es) of branch offices or other locations. 
 

 

 

 
 
 (d) Date on which the Practice was established: _____ / _____ / _____. 
 
  

2. Management and Personnel Details 
 
 (a) Please supply the following details.  
 

Names of Partners, 

Principals and Directors 

Age Qualifications Date 

Qualified 

Period Practicing as Partner, Principal 

or Director 

    This Practice Previous Practices 

      

      

      

      
 
 (b) Please supply total numbers of: 
   

(i) Partners/Principals/Directors  (v) Non-technical administrative staff  

(ii) Qualified Staff  (vi) Clerical staff  

(iii) Other technical staff  (vii) Other staff (Please specify)  

(iv) Trainee staff    TOTAL (All staff)  
Please enclose curriculum vitaes or resumes for all Partners/Principals/Directors detailing qualifications and a 
summary of career experience. 
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 FOR SOLE PROPRIETORS ONLY - QUESTIONS (c) AND (d) 
 
 (c) State the experience of your assistants and their length of service. 
 

 

 

 
 (d) What arrangements do you have to assist you during your temporary absence on business, leave, sickness, 

or unforseen emergency? 
 

 

 
 
 
 

3. Details of Practice 
 
 (a) Has the name of the practice ever been changed? Yes   No   
 
 (b) Has any other practice or business amalgamated or merged with you?  Yes   No   
 
 (c) Have you purchased any other practice or business?  Yes   No   
 
  If you have answered "Yes" to either part (a), (b) or (c), please supply details. 
 

 

 

 
 (d) Is any Partner, Principal or Director connected or associated (financially or otherwise) with any other practice 

or business? Yes   No   
   
  If you have answered "Yes" please supply details. 
 

 

 

 
 (e) Please list the professional bodies or associations to which the Applicant belongs. 
 

 

 

 
 (f) (i) Please provide details of the precise nature of activities or business. 
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 (f) (ii) Please categorise the activities or business outlined in Question (f) above and indicate the approximate 

percentage of your fee income derived from same. 
 

 TYPE OF WORK  

  % 

  % 

  % 

  % 

 
 (g) (i) Please provide details of advice given in relation to the activities or business outlined in Question (f) (i) above.

     

 

 

 

 

 

 
 (g) (ii) Are verbal reports always confirmed in writing? Yes   No   
 
  If No, how do you substantiate such verbal reports?      
   
 

 

 

 
 (h)  Do you provide written reports to clients?  Yes   No   
 
  If Yes, please provide sample copies of typical reports together with details of any disclaimers and/or 

warranties used in connection with such reports. 
 

 

 

 

 
 (i) Please provide brief description and fees for the five (5) largest contracts undertaken over the past five (5) 

years. 
 

 BRIEF DESCRIPTION  FEES 

  

  

  

  

 
(j) Does any contract or client represent more than 50% of your annual work or fees? 

 Yes   No   
  If Yes, please supply details. 
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 (k) Do you engage consultants, sub-contractors or agents?   Yes   No   
 
  If Yes: 
 
  (i) do you insist they carry their own Professional Indemnity Insurance? Yes   No   
 

(ii) do you enter into any hold-harmless agreements or otherwise waive any legal rights or 
   entitlements which you may have against such consultants, sub-contractors or agents?  
    Yes   No   
 (l) Do you envisage any substantial changes in your activities or are there any major new 
  operations contemplated during the next 12 months?  Yes   No   
 
  If Yes, please supply details. 
 

 

 

 
 (m) Do you issue any brochures or other promotional material (including capability statements) 
  describing your activities or services?    Yes   No   
 
  If Yes, please enclose copies. 
 

 (n) Do you perform work outside of Thailand, or work for clients located overseas? Yes   No   
 

 

 
 
 
 
 

4. Financial Position of the Corporation 
 
 (a) Please advise the date of your financial year end: ________/_______/_______ 
 
 (b) Please provide the amount of total income/fees for the following: 
 

 THAILAND OTHER 

(i)  Current financial year (estimate)                                            
                

 

(ii) Last financial year   

(iii) Previous financial year   

 
 (c) Please provide the amount of the largest annual fee for any one client: 
 

 THAILAND OTHER 

   

 
 (d) Please provide the approximate percentage of your activities (based on fee income) applicable to each 

country from which you derive a portion of your income. 
 

Country THAILAND ASIA EUROPE USA/CANADA OTHER 

Percentage of Income   

 % 

 

 % 

 

 % 

 

 % 

 

 % 
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5. Claims Details 
 
 (a) Has any Partner, Principal, Director or staff member ever been subject to disciplinary proceedings for 

professional misconduct?  Yes   No   
   
  If Yes, please supply details. 
 

 

 

 
 (b) Have any claims for negligence or breach of professional duly been made in the last ten (10) years against 

the Practice or any of their predecessors in business or any prior Practice of any of their present or former 
Partners, Principals or Directors, or have circumstances been notified to insurers that might give rise to a 
claim?   

   Yes   No    
  If Yes, please provide the following details in respect of each matter.  
 

Date 

Matter 

Notified 

Name of Insurer  

(If any) 

Name of 

Claimant or 

Potential 

Claimant 

Brief 

description  

of the Matter 

Amount Paid or 

Estimate of 

potential 

Liability 

Is Matter 

Finalised or 

Outstanding? 

      

      

      

      

 
 (c) Are any of the Partners, Principals or Directors, AFTER ENQUIRY, aware of any claim or circumstances that 

might give rise to a claim against the Practice or any prior Practice or any of their present or former Partners, 
Principals or Directors which matter is not referred to in question (b) above? 

    Yes   No   

 If Yes, please provide the following details in respect to each matter. 
 

Name of Claimant or potential Claimant Brief description of the Matter Estimate of potential Liability 

   

   

   

   

   
 
 
 

6. Insurance Cover 
 
 (a) Does the Practice presently carry, or has the Practice ever carried,  Professional Indemnity Insurance? 
            Yes   No   
  If Yes, please supply details: 
 
 Insurer: __________________________________________________________ 
 
  Expiry Date: __________________________________________________________ 
 
 Limit of Indemnity: __________________________________________________________ 
 
  Premium: __________________________________________________________ 
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 (b) Has the Practice or any Partner, Principal or Director ever been refused this type of insurance, or had  
 Yes   No   
  similar insurance cancelled, or had an application of renewal declined, or had special terms imposed? 
               
  If Yes, please supply details. 
 

 

 
 
 
 

7. Application for Cover 
 
 (a) Limit of Indemnity required: ____________________ 
 
 (b) Deductible/Excess requested: ____________________ (Each and Every Claim) 
 
 (c)  Extensions: 
 
    Libel and Slander Automatically Included 
    Loss of Documents Automatically Included 
    Consultants, Subcontractors and Agents Automatically Included 
    Intellectual Property Automatically Included 
    Joint Venture Liability Automatically Included 
    Newly Created or Acquired Entity or Subsidiary Automatically Included 
    Run-Off Cover Insured Entity or Subsidiary Automatically Included 
     Estates and Legal Representatives Automatically Included 
     Outgoing Principals Automatically Included 
 
 
  (ii) Please indicate if you seek cover for the following Optional Extension. 
 
    Fraud and Dishonesty Yes   No    
    Previous Business Yes   No   
    Continuous Cover Yes   No   
    Increased Aggregate Limit of Indemnity  Yes   No   
    Fidelity Yes   No   
 
 (d) Fidelity Cover  
   
 To be completed only when the Applicant is applying for the Fidelity Extension 
 
  (i) Does the Practice presently carry any Fidelity Guarantee Insurance? Yes   No   
 
 If Yes, please supply the following details. 
 
   Insurer: _________________________________________ 
 
   Expiry Date: _________________________________________ 
 
   Limit of Indemnity: _________________________________________ 
 
   Deductible / Excess: _________________________________________ 
 
   

(ii) Has the Practice sustained any loss through the fraud or dishonesty of an employee?  
 Yes   No   
    If Yes, please supply details. 
 

 

 
 
  (iii) Is any member of the Practice's staff allowed to handle cash or transferable documents or  
   sign cheques in his/her own name?     Yes   No   
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  (iv) How often and by whom are the entries in the cash book checked with the vouchers and reconciled 

with the book statements and returned cheques? 
 

 

 
 
  (v) Does the Practice always require and obtain satisfactory references when engaging employees?  
 Yes   No   
 
 
 

8. Declaration 
 
I/We the undersigned authorised Insured Person(s), after enquiry declare as follows: 
 
 (1) I am / We are authorised by each of the other Applicants to make this Proposal. 

 (2) I/We have read and understood the Notice to the Proposed Insured on the front of this Proposal Form. 

 (3) I/We have read this Proposal and the accompanying documents and acknowledge the contents of same to be 

true and complete. 

 (4) I/We understand that, up until a contract of insurance is entered into, I/We are under a continuing obligation to 

immediately inform Insurer of any change in the particulars or statements contained in this Proposal or in the 

accompanying documents. 

 
Although the signing of this Proposal does not bind the Applicants to effect insurance the Applicants acknowledge that the 
particulars and statements contained in this Proposal and in the accompanying documents shall be the basis of the 
contract should a Policy be issued; and further, the Applicants acknowledge that the Proposal and the accompanying 
documents will be incorporated in the Policy. 
 
 
 
Name of Practice:  
 
Signed:      
 
Partner, Principal or Director:     Date: _________  
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอภิรดี  เกษาพร 
วัน เดือน ปี เกิด   22 กรกฎาคม 2522 
ที่อยู่  69/18 ซอยพงษ์ด าริ 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา  นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2544 

เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 55 ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 18 ส านักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่ง 
สภาทนายความ 

ประวัติการท างาน 2546, นิติกร กลุ่มนิติกรรมและสัญญา บริษัท บริหารสินทรัพย์พญาไท จ ากัด 
2550, นิติกร ฝ่ายจรรยาบรรณ กฎหมายและทะเบียนประวัติ สภาสถาปนิก 

   ปัจจุบัน หัวหน้าฝ่ายจรรยาบรรณและกฎหมาย สภาสถาปนิก 
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