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ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
ระดับสำมัญสถำปนิก / วุฒสิถำปนิก 

 วนัท่ี  ................................................  

ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(โปรดกรอกข้อความให้ครบถว้นและท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง      (เลือกอย่างใดอย่างหน่ึง) หรือ       ให้ตรงกบัความประสงค์) 

ระดบั สามญัสถาปนิก วฒุิสถาปนิก 

สาขา สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมผงัเมือง 

 ภมูิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ 

1. ช่ือ-นามสกลุ  นาย  นาง นางสาว อื่นๆ …………………………………………………………. 

บตัรประจ าตวัประชาชนเลขที ่  -  - - - 

สมาชิกสภาสถาปนิก เลขที ่  วนัหมดอาย ุ ...............................................................  

2. ที่อยูปั่จจบุนั ที่ท างานปัจจบุนั โทรศพัท์เคลือ่นท่ี และ E-mail  

 โทรศพัท์เคลือ่นท่ี  .........................................................  E-mail  .................................................................................  

3. ปัจจบุนัได้รับใบอนญุาตฯ ระดบั  ภาคีสถาปนิก เลขที่  ................................ ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี  ..............................  

 สามญัสถาปนิก เลขที่  ................................ ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี ...............................  

4. คณุวฒุกิารศกึษาของผู้ขอรับใบอนญุาตฯ  

      คณุวฒุิ  ..................................................................................  สาขา  .........................................................................  

 สถาบนัการศกึษา  ..........................................................................................  ปีที่ส าเร็จการศกึษา  ..............................  

 

 4.1 สาย ก. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปีขึน้ไป  หรือปริญญาวิชาชีพท่ีสูงกว่า       

ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (มีสิทธิขอรับใบอนญุาตฯ ระดบัสามญัสถาปนิกหรือวฒิุสถาปนิก) 

 4.2 สาย ข. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลกัสูตร 4 ปี  ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (มีสิทธิขอรับ

ใบอนญุาตฯ ระดบัสามญัสถาปนิกหรือวฒิุสถาปนิก) 

 4.3 สาย ค. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขาท่ีเก่ียวข้อง หลกัสูตร 4 ปีขึน้ไป ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (ดูหมายเหตุ

ดา้นล่าง) (มีสิทธิขอรับใบอนญุาตฯ ระดบัสามญัสถาปนิก) 

 4.4 สาย ง. ผู้ส าเร็จการศกึษาระดบัอนปุริญญาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ท่ีสภาสถาปนิก (มีสิทธิขอรับใบอนญุาตฯ ระดบัสามญัสถาปนิก) 

 4.5 สาย จ. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สูง ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (เฉพาะผู้ เข้าศึกษาก่อนวนัท่ี 25 กนัยายน 2552)  

(มีสิทธิขอรับใบอนญุาตฯ ระดบัสามญัสถาปนิก)  

หมายเหต:ุ  ผู้ มีคณุวฒิุการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ถือเป็นผู้ มีคณุวฒิุการศกึษาปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวข้อง (สาย ค.) 

- ปริญญาวิทยาศาสตรบณัฑิต (สถาปัตยกรรม) หลกัสตูร 4 ปี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- คอ.บ. ครุศาสตร์อตุสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- คอ.ม. ครุศาสตร์อตุสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

- หลกัสตูรสถาปัตยกรรมเมืองและชมุชน หลกัสตูร 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผงัเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ี  .......................................  

เลขท่ีรับ  .................................  

ลงช่ือ  ..............................  ผู้ รับ 

 

 

รูปถ่ายขนาด 

 2.5 x 3.2 ซ.ม. 

ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 
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5. คณุวฒุกิารศกึษาเพิม่เตมิ (กรณีไดยื้น่ค าร้องขอเพ่ิมเติมคณุวฒิุการศึกษาและไดร้บัการอนมุติัจากสภาสถาปนิกแลว้) 

 คณุวฒุิ  .............................................................................  สาขา  .........................................................................  

 สถาบนัการศกึษา  ....................................................................................  ปีที่ส าเร็จการศกึษา  ..............................  

6. ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดงันี ้
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและแวน่ตาด า ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไมเ่กิน 1 ปี 2 ใบ (1 ใบติดในชอ่งรูปถ่าย 1 ใบติดในบตัรติดรูป) 

 6.2 ส าเนาบตัรสมาชิกสภาสถาปนิก และส าเนาใบอนญุาตฯ 

 6.3 หนงัสือแจ้งผลการเพ่ิมเติมคณุวฒิุการศกึษาจากสภาสถาปนิก (กรณีทีมี่คณุวฒิุการศึกษาเพ่ิมเติม)  ........................  แผ่น 

 6.4 บญัชีแสดงปริมาณและคณุภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 5-1)  ........................  แผ่น 

 6.5 ประวตัิการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 5-2)  ........................  แผ่น 

 6.6 หลกัฐานผลงาน  ....................  ผลงาน 
 6.7 สรุปรายการเอกสารของหลกัฐานผลงาน ตามข้อ 6.6  ........................  แผ่น 

 6.8 ส าเนาใบอนญุาตฯและหนงัสือรับรองของผู้ รับรองผลงาน   ........................  แผ่น 

 6.9 หนงัสือชีแ้จงขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบจากผู้บงัคบับญัชา (กรณีท างานร่วมกนัตัง้แต่ 2 คนข้ึนไป) ..................  แผ่น 

             6.10   อิเล็กทรอนิคส์ไฟล์ PDF (CD / DVD)  ........................แผ่น 

    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนีแ้ละหลกัฐานเป็นความจริงทุกประการ และเมื่อได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการ 

สภาสถาปนิกแล้ว ยินยอมช าระคา่ใบอนญุาตฯเป็นจ านวนเงิน 

 

 ระดบัสามญัสถาปนิก  ..........................................  ฉบบัละ 4,000 บาท 

 ระดบัวฒุิสถาปนิก  ...............................................  ฉบบัละ 5,000 บาท 

 ลงช่ือ  ...............................................................  ผู้ยื่นค าขอ 

         (............................................................... ) 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ข้อมลูการตอ่ใบอนญุาตฯตามล าดบัดงันี ้

 ครัง้ที่ 1 เมื่อ  ............................... ถึง .............................  ครัง้ที่ 4 เมื่อ  ............................. ถึง ...................................  

 ครัง้ที่ 2 เมื่อ  ............................... ถึง .............................  ครัง้ที่ 5 เมื่อ  ............................. ถึง ...................................  

 ครัง้ที่ 3 เมื่อ  ............................... ถึง .............................  ครัง้ที่ 6 เมื่อ  ............................. ถึง ...................................  

  ........................................................  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประวตัิ 

การพิจารณาผลงานของคณะอนกุรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที่  ....................................  วนัท่ี  .........................................  

 ผา่น ไมผ่า่น เนื่องจาก..........................................................................................................................  

 ผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ครัง้ที่  ...........................................  วนัท่ี  .........................................  

       ผา่น             ไมผ่า่น เนื่องจาก ........................................................................ ................................................. 

      สง่สอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขัน้สามญัสถาปนิกที่สภาสถาปนิกจดัสอบ 

 เลขทะเบียนใบอนญุาต  .....................................................  เลขที่บตัร  ...................................................................  

 ตัง้แตว่นัท่ี  ........................................................................  ถึงวนัท่ี  .......................................................................  

          ...................................................... หวัหน้าฝ่ายทะเบียนและประวตั ิ

 ผา่นการทดสอบความรู้สอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขัน้สามญัสถาปนิกที่สภาสถาปนิกจดัสอบ 

    ผา่นการอบรมเมื่อ วนัท่ี............................................................ 

  .........................................................เจ้าหน้าที่งานจดัสอบและอบรม 

 

 ได้รับคา่อบรมฯ เป็นเงิน         1,500  บาท  ได้รับคา่ใบอนญุาตฯ เป็นเงิน         4,000 บาท           5,000 บาท        

ตามใบเสร็จรับเงิน   เลม่ที่ ......................... เลขที.่........................... ลงวนัท่ี ...............................................  

  .................................................. .......... เจ้าหน้าที่รับเงิน 

  เห็นควรให้เสนอหวัหน้าส านกังานสภาสถาปนิกเพื่อออกใบอนญุาตฯ 

  .................................................. .... หวัหน้าฝ่ายทะเบียนและประวตั ิ

อนมุตั ิ

ไมอ่นมุตัิ เนื่องจาก  ......................................................................................................................................  

  .................................................. .... หวัหน้าส านกังานสภาสถาปนิก 
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แผ่นท่ี.............. 

ช่ือ – นามสกลุ  ...............................................................................................................  คณุวฒุิการศกึษา: สาย ก. สาย ข. สาย ค. สาย ง.          สาย จ. 

ใบอนญุาตฯเลขที่  ...........................................  ตัง้แตว่นัที่  ..............................................  ขอเลือ่นระดบัจาก: ภาคีสถาปนิกเป็นสามญัสถาปนิก สามญัสถาปนิกเป็นวฒุิสถาปนิก 

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 (1) 

 

ล าดบัที ่

(2) 

รายละเอียดผลงาน  

(ประเภท/ลกัษณะอาคาร ชื่ออาคาร  

ที่ตัง้โครงการ พืน้ที่ใช้สอย) 

(3) 

วนั / เดือน / ปี 

(4) 

ลกัษณะงาน 

ที่ปฏิบตั ิ

(ชนิดงานตาม

กฎกระทรวงฯ) 

(5) 

ขอบเขต อ านาจหน้าที่ การ

รับผิดชอบ  

และรายชื่อสถาปนิก 

ผู้ ร่วมออกแบบ (ถ้าม)ี 

(6) 

 

ผลของงาน 

(7) 

 

ได้ผลงาน  

คะแนน 

(8) 

บนัทกึและลายมือชื่อ 

ของผู้ รับรอง 

วา่ผู้ขอยื่นได้ปฏิบตัิงานจริง 

 

เร่ิมงาน

ออกแบบ 

 

แบบเสร็จ 

 

ก่อสร้างเสร็จ 

          

                                 รวมผลงานทัง้สิน้  คะแนน 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความและหลกัฐานท่ีเสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 

 ลงช่ือ  ..................................................................... ผู้ยื่นค าขอ 

      ( ………………………………………………….. ) 
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ค ำแนะน ำในกำรจดัท ำบัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในวิชำชพีสถำปัตยกรรมควบคุม (แบบ สภส. 5-1) 

ให้กรอกชื่อ-นำมสกุล เลขที่ใบอนุญำต แผ่นที่ ท ำเคร่ืองหมำย  ลงในช่อง       ให้ตรงกบัควำมประสงค์ และลง

ลำยมือชื่อในแบบสภส. 5 (ตำรำงผลงำน) ทุกแผ่น 

ช่อง (1) ให้ระบลุ าดบัที่ของผลงานตามล าดบั ตัง้แต่วนัที่ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุจนถึง

ปัจจบุนั 

ช่อง (2) ให้ระบรุายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วนชดัเจน ได้แก่ ช่ืออาคาร (ถ้ามี) เป็นอาคารประเภท/ลกัษณะใด สงูก่ีชัน้ มี

พืน้ท่ีอาคารเทา่ใด และให้ระบทุีต่ัง้โครงการหรือสถานท่ีก่อสร้างอาคารนัน้ๆ ด้วย 

ช่อง (3) ให้ระบุวนัเร่ิมงาน วนัที่แบบเสร็จ และวนัก่อสร้างเสร็จของงานแต่ละงาน โดยผลงานนัน้จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และเป็นช่วงเวลาที่ใบอนุญาตไม่หมดอายุ (ดู

ค าแนะน าการขอรับใบอนญุาตฯ ข้อ 5.1) 

ช่อง (4) ให้ระบุว่าผู้ขอรับใบอนญุาตฯ ได้ปฏิบตัิงานลกัษณะใด ได้แก่ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง บริหารการก่อสร้าง   

(ดคู าแนะน าการขอรับใบอนญุาตฯ แล้วแตก่รณี) 

ช่อง (5) ให้ระบวุา่ผู้ขอรับใบอนญุาตฯ ได้ปฏิบตัิงานลกัษณะตาม (4) ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้อ านวยการ หรือเป็นผู้ รับผิดชอบ

ตามสายบงัคบับญัชาหน่วยงาน หรือปฏิบตัิงานภายใต้ความรับผิดชอบของสถาปนิกใด (ดู ค าแนะน าการขอรับ

ใบอนญุาตฯ ข้อ 6.) 

ช่อง (6) ให้ชีแ้จงความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จของงาน หรือการด าเนินงานถงึขัน้ตอนใด (กรณีงานยงัไมแ่ล้วเสร็จ) 

ช่อง (7) ให้ระบุคะแนนของผลงานแต่ละงาน และรวมร้อยละของผลงานทัง้หมดในแต่ละแผ่น (ดูค าแนะน าการขอรับ

ใบอนญุาตฯ ข้อ 3.) 

ช่อง (8) ให้ลงลายมือช่ือ พร้อมระบช่ืุอ ต าแหน่งหน้าที่ และหมายเลขใบอนญุาตของ ผู้รับรองผลงำนให้ชดัเจนพร้อมด้วย

ส าเนาใบอนญุาตฯ หรือบตัรข้าราชการ (ดคู าแนะน าการขอรับใบอนญุาตฯ ข้อ 7.) 
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ประวัตกิำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 

ล าดบั 

วนั / เดือน / ปี 

ช่วงเวลาที ่

ประกอบวิชาชีพ 

ต าแหนง่หน้าที ่

และที่ท างาน 

 

ลกัษณะงานท่ีท า 

    

ค ำแนะน ำ:  ให้ผู้ยื่นค าขอกรอกประวตัิการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทกุแหง่ที่ประจ าอยู ่ตัง้แตว่นัที่ได้รับใบอนญุาตฯจนถึงปัจจบุนัโดยล าดบั 
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