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ค ำแนะน ำประกอบแบบ  
ส ำหรับกำรขอรับใบอนุญำตฯ ระดับสำมัญสถำปนิกและระดับวุฒิสถำปนิก สำขำสถำปัตยกรรมหลัก 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตฯ  
1.1 ระดับสามัญสถาปนิก 
 1.1.1 สาย (ก)(ข) เป็นภาคีสถาปนิก ผู้มีปริญญาตรีวิชาชีพหลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปี และได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 1.1.2 สาย (ค)(ง) เป็นภาคีสถาปนิก ผู้มีปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหลักสูตร 4 ปีขึ้นไป หรืออนุปริญญาวิชาชีพที่สภา

สถาปนิกรับรอง และได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สภาสถาปนิกอาจท าการ
ทดสอบความรู้ด้วยโดยวิธีสอบข้อเขียนก็ได้) 

1.1.3   สาย (จ) เป็นภาคีสถาปนิก ผู้มีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงท่ีสภาสถาปนิกรับรอง และได้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และสอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขั้นสามัญสถาปนิกที่สภา
สถาปนิกจัดสอบ 

1.2 ระดับวุฒิสถาปนิก 
 1.2.1 สาย (ก)(ข) เป็นสามัญสถาปนิก ผู้มีปริญญาตรีวิชาชีพ หลักสูตร 5 ปี หรือ 4 ปีที่สภาสถาปนิกรับรอง และได้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี (สภาสถาปนิกอาจท าการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบโดยวิธีสอบ
ข้อเขียนด้วยก็ได้) 

2. ประเภท/ชนิด ของผลงำนที่ยื่น 
2.1 ผลงานที่ยื่นต้องอยู่ในประเภท/ขนาดที่เป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และ /หรือ ผลงาน

บ้านพักอาศัย ได้แก่ งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง งานตรวจสอบอาคาร 
2.2 ส าหรับการขอรับใบอนุญาตฯระดับสามัญสถาปนิก กรณีผลงานที่ใช้ยื่นเป็นผลงานซึ่งมิได้ร่วมกันท าหลายคน ผลงานในการ

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจะต้องเป็น งานออกแบบ และ/หรือ งานบริหารและอ านายการก่อสร้าง อาคารที่มี
ขนาดความสูงไม่เกิน 15 เมตร และมีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 

3. จ ำนวนผลงำนที่ใช้ยื่น 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตฯจะต้องยื่นหลักฐานผลงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
3.1 ระดับสามัญสถาปนิก (ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน) 
 3.1.1 งานออกแบบในกรณีที่เป็นผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 300 คะแนน   
 3.1.2 งานออกแบบไม่น้อยกว่า 75 คะแนน 
 3.1.3 ผลงานท่ียื่นจะต้องเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 100  คะแนน 
 3.1.4 ผลงานที่เป็นบ้านพักอาศัยและมีพื้นที่มากกว่า 75 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีคุณค่าพิเศษรวมกันได้ไม่เกิน 100 

คะแนน 
3.2 ระดับวุฒสิถาปนิก (ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน) 
 3.2.1 งานออกแบบในกรณีที่เป็นผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 700 คะแนน  
 3.2.2 งานออกแบบไม่น้อยกว่า 175 คะแนน 
 3.2.3 ผลงานท่ียื่นจะต้องเป็นงานก่อสร้างแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า  233.33 คะแนน 
 3.2.4 ผลงานที่เป็นบ้านพักอาศัยและมีพื้นที่มากกว่า 75 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีคุณค่าพิเศษรวมกันได้ไม่เกิน 100 

คะแนน 
 
 



2 
 

3.3 กรณีงานออกแบบท่ีเป็นผลงานซึ่งท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในผลงานเดียว ให้คิดจ านวนผลงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 3.3.1 หัวหน้าสถาปนิก ร้อยละ 60 สถาปนิกผู้ช่วยหรือผู้ร่วมงาน ร้อยละ 40 (ถ้ามีสถาปนิกผู้ช่วยหรือผู้ร่วมงานหลายคน ให้

คิดเฉลี่ยเท่ากันจากร้อยละ 40) หรือ 
 3.3.2 ถ้าไม่ระบุว่าผู้ใดเป็นหัวหน้าสถาปนิก ให้คิดเฉลี่ยเท่ากันจากร้อยละ 100 
 3.3.3 จะต้องมีคะแนนรวมผลงานหลายผลงานในลักษณะเดียวกัน รวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 จึงจะถือได้เป็น 1 

ผลงาน 
4. เอกสำรหลักฐำนผลงำน 
 ให้ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ขนาด และจ านวน ดังนี้  
4.1 งานศึกษาโครงการ 
 หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนดความต้องการและข้อจ ากัดเป็นโครงการย่อ การจัดท าสาระความ

ต้องการส าหรับการออกแบบโครงร่างของโครงการ  การจัดท าแผนงาน และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

 เอกสารงานศึกษาโครงการ  ต้องมรีายละเอียดอย่างน้อยดังน้ี คือ 
4.1.1 ส าเนาสัญญาว่าจ้างการศึกษาโครงการหรือเอกสารยืนยันการว่าจ้าง 
4.1.2 การศึกษาสภาพแวดล้อมของที่ดินโดยรอบ 
4.1.3 การศึกษากฎหมายควบคมุอาคารที่เกี่ยวข้องกับสภาพท่ีดิน 
4.1.4 แบบศึกษาอาคารประกอบด้วยผังพื้นทุกช้ัน 
4.1.5 แบบศึกษารูปตดัอาคารอย่างน้อย 2 รูป 
4.1.6 แบบศึกษารูปด้านอาคารอย่างน้อย 2 รูป 
4.1.7 รูปทัศนียภาพภายนอกอาคาร 
4.1.8 การค านวณพืน้ท่ีใช้สอยอาคารทั้งหมด 
4.1.9 การประมาณราคาเบื้องต้น 
4.1.10 ผลสรุปการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทั้งด้านรูปแบบและรายละเอยีดต่างๆในสาขาวิชาชีพน้ัน 

4.2 งานออกแบบ 
 หมายถึง การก าหนดรายละเอียดโครงการ การก าหนดแนวความคิดในการออกแบบและวางผัง การพัฒนารูปแบบ การจัดท า

แบบและเอกสารการก่อสร้าง การก าหนดรูปแบบและรายการวัสดุก่อสร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการตรวจสอบ
รูปแบบระหว่างการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ 
4.2.1 เอกสารงานออกแบบในกรณีที่เป็นผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ 

 1) ส าเนา ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร และ/หรือ ส าเนาสัญญาว่าจ้างหรือเอกสารยืนยันการว่าจ้าง 
 2) รูปถ่ายตัวอาคาร ภายนอกอาคารอย่างน้อย 4 รูป และภายในอาคารอย่างน้อย 4 รูป  
 3) ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ขนาด A4 (ย่อส่วนในกรณีที่จ าเป็น) 
 4) แผนที่ผังบริเวณแสดงท่ีตั้งของงานก่อสร้าง ขนาด  A3 
 5) ส าเนาแบบก่อสร้าง ขนาด A3 แสดง ผังบริเวณ แปลน รูปด้าน และรูปตัด มีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะใช้ก่อสร้างได้ 
 6) ให้น าแบบก่อสร้างต้นฉบับ ผลงานละ 1 ชุดมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 
 7) พิมพ์เขียวแบบอาคารที่ประทับตราได้รับใบอนุญาตฯก่อสร้าง อย่างน้อง 1 แผ่น (ถ้ามี) 

4.2.2   เอกสารงานออกแบบในกรณีที่เป็นผลงานซึ่งไม่ได้ก่อสร้างและ/หรืองานที่ก าลังก่อสร้าง ต้องมีเอกสารผลงานแบบ
ก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ และมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ 

 1) ส าเนา ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร และ/หรือ ส าเนาสัญญาว่าจ้างหรือเอกสารยืนยันการว่าจ้าง 
 2) ส าเนาแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมโดยละเอียด ขนาด A3 
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 3) ส าเนาแบบก่อสร้างงานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล โดยละเอียด ขนาด 
A3 

 4) รูปทัศนียภาพภายในอย่างน้อย 1 รูป และภายนอกอย่างน้อย 1 รูปให้เห็นภาพอาคารภายนอกอาคารอย่างชัดเจน 
 5) แผนที่ผังบริเวณแสดงท่ีตั้งของงานก่อสร้าง ขนาด A3 
 6) ให้น าแบบก่อสร้างต้นฉบับ ผลงานละ 1 ชุด มาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 
4.3 งานบริหารและอ านวยการก่อสรา้ง 

หมายถึง การบริหารจัดการและจัดท าแผนการบริหารโครงการ การก าหนดหลักเกณฑ์โครงการ การค านวณราคาและควบคุม
ค่าก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา การ
วินิจฉัยแผนงานและวิธีการก่อสร้าง การรับรองผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และให้หมายความรวมถึงการ
วางแผนการด าเนินงาน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินอาคารในงานสถาปัตยกรรม ท้ังที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรืออนุรักษ์ 
เอกสารงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง  ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ 

 4.3.1 ส าเนาหนังสือหรือค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้บริหารการก่อสร้างหรือผู้ควบคุมการก่อสร้าง 
 4.3.2 ส าเนาสัญญาการก่อสร้าง 
 4.3.3 ส าเนาแผนการด าเนินงานก่อสร้าง 

4.3.4 ส าเนาเอกสารแสดงว่าเข้าร่วมประชุมหรือเข้าตรวจงานก่อสร้างอย่างน้อย 6 ครั้ง 
 4.3.5 ส าเนารายงานการก่อสร้างประจ ารายเดือน หรือ รายสัปดาห์ หรือ รายวัน อย่างน้อย 3 เดือน 
 4.3.6 ส าเนาเอกสารสรุปแผนงานการก่อสร้าง หรือ ผลงานการก่อสร้างที่ท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4.3.7 แผนที่ผังบริเวณแสดงท่ีตั้งของงานก่อสร้าง  
 4.3.8 ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจยื่นหลักฐานอื่นใดที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อประกอบการ

พิจารณาเพิ่มเติมด้วยก็ได้ เช่น รูปถ่ายผลงานในระหว่างด าเนินการก่อสร้างหรือเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ ว เอกสารการ
สั่งงานหรือวัสดุสิ่งของ รายงานต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เป็นต้น 

4.4 งานตรวจสอบ 
หมายถึง การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ รวมทั้งการหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการตรวจสอบรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในอาคารใน
ด้านสถาปัตยกรรมควบคุม รวมทั้งงานระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง และการออกแบบเอกสารรับรองผลการตรวจสอบ ซึ่งต้องเป็น
อาคารที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย 

 เอกสารงานตรวจสอบต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ 
 4.4.1 ส าเนาหนังสือหรือค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
 4.4.2 ส าเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างให้เป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
 4.4.3 รูปถ่ายอาคารภายนอกอาคารอย่างน้อย 4 รูปและภายในอย่างน้อย 6 รูป 
 4.4.4 สรุปผลการตรวจสอบอาคารตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารนั้น 
5. ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลกัฐำนผลงำนที่ย่ืน 
5.1 ผลงานท่ีเสนอทั้งหมด จะต้องเป็นผลงานท่ีท าในช่วงเวลาตามเง่ือนไขระยะเวลาที่ประกอบวิชาชีพมาแล้ว ตามคุณสมบัติของผู้

ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก หรือระดับวุฒิสถาปนิก แล้วแต่กรณี และเป็นช่วงเวลาที่ใบอนุญาตไม่หมดอายุ 
5.2 ผลงานออกแบบท่ีเสนอแต่ละชิ้น ควรมีลักษณะแนวทางการออกแบบ และลักษณะการใช้งานท่ีแตกต่างกัน 
5.3 ผลงานท่ีเสนอ ต้องเป็นผลงานท่ีผู้ขอรับใบอนุญาตฯท างาน และไม่ควรเป็นผลงานท่ีท างานร่วมกับผู้อื่นแต่เพียงอย่างเดียว 
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5.4 แบบก่อสร้างตามข้อย่อย 5) ของ 4.2.1 และ 4.2.2 จะต้องมีชื่อของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ หมายเลขใบอนุญาต และลงลายมือช่ือ
ด้วยหมึกในต้นฉบับ โดยไม่มีรอยขูดลบขีดฆ่า 

6.  กำรชี้แจงขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
 ส าหรับผลงานเดียวกันที่มีสถาปนิกท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
6.1 กรณีสถาปนิกท่ีท างานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือของผู้บังคับบัญชาช้ีแจงขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

ของสถาปนิกแต่ละคน 
6.2 กรณีสถาปนิกที่ท างานเอกชน ต้องมีหนังสือของหัวหน้าส านักงาน ช้ีแจงขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

สถาปนิกแต่ละคน 
7. กำรรับรองผลงำน 
7.1 ระดับสามญัสถาปนิก  
 7.1.1 หากผลงานท่ียื่นเป็นผลงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ยื่นเป็นผู้รับ

รองผลงาน และจะต้องมีสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิกอีก 1 คนเป็นผู้รับรองผลงาน พร้อมแนบบัตรข้าราชการของผู้
รับรองมาด้วย 

 7.1.2 ผลงานนอกเหนือจากข้อ 7.1.1 จะต้องมีสามัญสถาปนิกและ/หรือวุฒิสถาปนิกไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้รับรองผลงาน 
พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้รับรองมาด้วย 

7.2 ระดับวุฒสิถาปนิก  
 7.2.1 หากผลงานท่ียื่นเป็นผลงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ยื่นเป็นผู้รับ

รองผลงาน และจะต้องมีวุฒิสถาปนิกอีก 1 คนเป็นผู้รับรองผลงาน พร้อมแนบบัตรข้าราชการของผู้รับรองมาด้วย 
 7.2.2 ผลงานนอกเหนือจากข้อ 7.2.1 จะต้องมีวุฒิสถาปนิกไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้รับรองผลงานพร้อมแนบใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้รับรองมาด้วย 
หมำยเหตุ (1) แบบฟอร์ม สภส 5 จะต้องพิมพ์เทา่นั้น  ยกเว้นลงนาม 

(2)    เอกสารตามข้อ 4.1 - 4.4 ให้จัดท าเป็นรูปเล่มพร้อมผลงานทุกๆ ผลงานและจัดท าสรุปรายการเอกสารตามแบบ 
สภส. 5 ข้อ 6.7  มาพร้อมกันด้วย  

(3)    แบบผังบริเวณ  แปลนรูปด้าน  รูปตัด  ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม A3 เข้าเล่มเป็นกระดูกงูหรือไสกาวรวมผลงานเป็น
เล่มเดียว โดยแนบรูปถ่ายของอาคาร ส าเนา ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร และ/หรือ ส าเนาหนังสือสัญญาว่าจ้าง 
มาพร้อมกัน (ขนาดกระดาษตามสมควร)   

 (4) แบบ สภส.5, แบบ สภส.5 -1, แบบ สภส.5-2 และเอกสารหลักฐานผลงานตามข้อ 4.1-4.4 ให้จัดท าเป็น 
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF 


