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ค ำแนะน ำประกอบแบบ 
ส ำหรับกำรขอรับใบอนุญำตฯ ระดับสำมัญสถำปนิกและระดับวุฒิสถำปนิก สำขำสถำปัตยกรรมผังเมือง 
1. คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญำตฯ  

1.1 ระดับสามญัสถาปนิก 
เป็นภาคีสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (สภา
สถาปนิกอาจท าการทดสอบความรู้ด้วยโดยวิธีสอบข้อเขียนเพิ่มเติมก็ได้) 

1.2 ระดับวุฒสิถาปนิก 
เป็นสามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง และได้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 
ปี (สภาสถาปนิกอาจท าการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียนเพิ่มเติมด้วยก็ได้) 

 
2. ประเภท/ชนิด ของผลงำนที่ยื่น 

2.1 ชนิดงำนตำม กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2542 (ใช้บังคับถึงวันที่ 4 กรกฎำคม พ.ศ.2549) 
(1) งานออกแบบ หมายถึง ก าหนดรูปแบบสถาปัตยกรรม หรือควบคุมเกี่ยวกับ การก่อสร้าง การซ่อมแซม  การดัดแปลง 

การรื้อถอน การวางแผน การก าหนดขอบเขต ให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการสถาปัตยกรรม 
(2) งานอ านวยการก่อสร้าง หมายถึง การบริหารจัดการ หรือควบคุมเกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม การดัดแปลง การรื้อถอน 

หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้เป็นไปตามรูปแบบ และรายการสถาปัตยกรรม 
(3) งานพิจารณาตรวจสอบ หมายถึง การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ รวมทั้งการหาข้อมูลและสถิติต่างๆ เพื่อ

เป็นหลักเกณฑ์ประกอบการตรวจ และวินิจฉัยงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม 
(4) งานวางโครงการ และงานแผนผังบริเวณ หมายถึง การก าหนดรูปแบบผังของโครงการในงานสถาปัตยกรรม 

2.2 ชนิดงำนตำมกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549 (ใช้บังคับต้ังแต่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2549) 
(1) งานศึกษาโครงการ หมายถึง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การก าหนดความต้องการและข้อจ ากัดเป็น

โครงการย่อ การจัดท าสาระความต้องการส าหรับการออกแบบ โครงร่างของโครงการ การจัด าท าแผนงาน และการ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

(2) งานออกแบบ หมายถึง การก าหนดรายละเอียดโครงการ การก าหนดแนวทางความคิดในการออกแบบและวางผัง การพัฒนา
รูปแบบ การจัดท าแบบและเอกสารการก่อสร้าง การก าหนดรูปแบบและรายการวัสดุก่สอร้าง การประมาณราคาค่าก่อสร้าง และการ
ตรวจสอบรูปแบบระหว่างการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟู หรือ
อนุรักษ ์

(3) งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง หมายถึง การบริหารจัดการและจัดท าแผนการบริหารโครงการ การก าหนดหลักเกณฑ์
โครงการ การค านวณราคาและควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือ
สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา การวินิจฉัยแผนงานและวิธีการก่อสร้าง การรับรองผลการทดสอบวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และให้ความหมายรวมถึงการวางแผนการด าเนินงาน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินอาคาร
ในงานสถาปัตยกรรมทั้งที่ก่อสร้างใหม่ ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย บูรณะ ฟื้นฟูหรืออนุรักษ์ 

(4) งานตรวจสอบ หมายถึง การส ารวจ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การทดสอบ รวมทั้งการหาข้อมูลและสถิติต่างๆ  เพื่อเป็นหลักเกณฑ์
ประกอบการตรวจสอบรูปแบบ อุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบสุขอนามัยหรือสิ่งแวดล้อม ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบ
บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในอาคารในด้าน
สถาปัตยกรรมควบคุม รวมทั้งงานระบบอาคารที่เกี่ยวข้อง และการออกเอกสารการรับรองผลการตรวจสอบ 
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2.3 ตำมข้อบังคับสภำสถำปนกิฯ พ.ศ.2552 
ชนิดงานที่สามารถน ามาใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้  และคะแนนที่ได้รับใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์ังนี้ 
(1) งานศึกษาโครงการ  50 คะแนนทุกผลงาน 
(2) งานออกแบบ  ในกรณที่เป็นผลงานซึ่งน าไปก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ  100 คะแนนต่อผลงาน  และกรณี

ที่เป็นผลงานซึ่งเป็นรายงานขั้นสมบูรณ์  75 คะแนนต่อผลงาน 
(3) งานตรวจสอบ  50 คะแนนต่อผลงาน 
(4) ผลงานวางผังและออกแบบ  กลุ่มอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป  หรืองานสถาปัตยกรรมผัง

เมืองที่มีคุณค่าพิเศษที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ  รวมกันได้ไม่เกิน  100 คะแนน 
2.4 ขอบเขตผลงำนในกำรขอรับใบอนุญำตฯ ระดับสำมัญสถำปนิก มีดังนี้ 

(1) ชนิดงานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 ได้แก่ งานออกแบบ งานอ านวยการก่อสร้าง (การบริหารและอ านวยการก่อสร้าง) 
งานพิจารณาตรวจสอบ หรืองานวางโครงการและงานแผนผังบริเวณ ที่ได้เป็นผู้ร่วมงานกับระดับสามัญสถาปนิกขึ้น
ไป (จะได้คะแนนในฐานะผู้ร่วมงาน) 

(2) ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ.2549  ได้แก่ งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานตรวจสอบ ในขนาดงานตาม ข้อ 2 (2) (ข) 
(ค) และ (จ) ในพื้นที่ไม่เกิน 19 ไร่(10-99 แปลง)  หรือในพ้ืนท่ีเกิน 19 ไร่ ที่ได้เป็นผู้ร่วมงานกับระดับสามัญสถาปนิกขึ้น
ไปหรือขนาดงานตามข้อ 2 (2) (ก) (ง) (ฉ) และ (ช) ที่ได้เป็นผู้ร่วมงานกับระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไปในชนิดงานศึกษา
โครงการ  

2.5 ขอบเขตผลงำนในกำรขอรับใบอนุญำตฯ ระดับวุฒิสถำปนิก มีดังนี้ 

(1) ชนิดงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ได้แก่ งานออกแบบ  งานอ านวยการก่อสร้าง งานพิจารณาตรวจสอบ และงาน
วางโครงการ 

(2) ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2549  ได้แก่ งานศึกษาโครงการ งานออกแบบ งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง 
และงานตรวจสอบ 

กำรพิจำรณำผลงำนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท ำงำนฯ/คณะอนุกรรมกำรฯ/คณะกรรมกำรสภำสถำปนกิ 
 

3. จ ำนวนคะแนนที่ใช้ยืน่ขอรับใบอนุญำตฯ 
 ผู้ขอรับใบอนุญาตฯจะต้องยื่นหลกัฐานผลงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้

3.1 ระดับสามญัสถาปนิก (ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน) 
3.1.1 งานออกแบบ ซึ่งน าไปก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ 300 คะแนน หรือ 
3.1.2 งานอ่ืน ที่ต้องมีงานออกแบบไม่น้อยกว่า 75 คะแนน(1 ใน 4 ของ 300 คะแนน) 
3.1.3 ผลงานท่ียื่นจะต้องเป็นผลงานซึ่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือผลงานออกแบบซึ่งน าไปก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการ

แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 100  คะแนน(1 ใน 3 ของ 300 คะแนน) 
3.1.4 ผลงานวางผังและออกแบบ กลุ่มอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรืองาน

สถาปัตยกรรมผังเมืองที่มีคุณค่าพิเศษรวมกันได้ไม่เกิน 100 คะแนน 
3.2 ระดับวุฒสิถาปนิก (ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน) 

3.2.1 งานออกแบบ ซึ่งน าไปก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ 700 คะแนน  
3.2.2 งานอ่ืน ที่ต้องมีงานออกแบบไม่น้อยกว่า 175 คะแนน (1 ใน 4 ของ 700 คะแนน) 
3.2.3 ผลงานท่ียื่นจะต้องเป็นผลงานซึ่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือผลงานออกแบบซึ่งน าไปก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการ

แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า  233.33  คะแนน (1 ใน 3 ของ 700 คะแนน) 
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3.2.4 ผลงานวางผังและออกแบบ กลุ่มอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรืองาน
สถาปัตยกรรมผังเมืองที่มีคุณค่าพิเศษรวมกันได้ไม่เกิน 100 คะแนน 

3.2.5 ผลงานบรหิารจดัการโครงการ 
3.3 กรณีงานออกแบบท่ีเป็นผลงานซึ่งท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปในผลงานเดียว ให้คิดจ านวนผลงานตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

3.3.1 หัวหน้าสถาปนิก ร้อยละ 60 สถาปนิกผู้ช่วยหรือผู้ร่วมงาน ร้อยละ 40 (ถ้ามีสถาปนิกผู้ช่วยหรือผู้ร่วมงานหลายคน 
ให้คิดเฉลี่ยจากร้อยละ 40) โดยผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส านักงานหรือหัวหน้าสถาปนิก สามารถมีหนังสือช้ีแจง
การปฏิบัติงานของผู้ช่วยแต่ละคนได้ และ/หรือการให้คะแนนในการปฏิบัติงานไม่เท่ากันได้ ทั้งนี้ ผู้ออกแบบทุกคน
ต้องลงนามรับทราบการคิดคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวในหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย 

3.3.2 ถ้าไม่ระบุว่าผู้ใดเป็นหัวหน้าสถาปนิก ให้คิดเฉลี่ยเท่ากันจากร้อยละ 100 
3.3.3 วางผังโครงการ / งานออกแบบ ในโครงการเดียวกัน สามารถมายื่นใช้เป็นชนิดงานที่ต่างกันได้   โดยคิดคะแนน

แยกตามหลักเกณฑ์ของแต่ละผลงาน 
3.3.4 กรณีชนิดงานเดียวกันมีหลายผลงาน ในโครงการเดียวกัน สามารถน ามายื่นใช้ในการพิจารณาได้ โดยต้องมีเอกสาร

แสดงอย่างชัดเจนว่าเป็นการพัฒนาโครงการหลายระยะ (Phasing) พื้นที่ภายในโครงการนั้น โดยคิดคะแนนแยก
ตามส่วนแต่ละผลงาน   

หมายเหตุ   “หัวหน้าสถาปนิก” หมายถึง ผู้ได้รับใบอนุประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ที่ได้รับการ
แต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าสถาปนิกในส่วนงานสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 

4. เอกสำรหลักฐำนผลงำน 
 ให้ประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ขนาด และจ านวน ดังนี้  

4.1 งานศึกษาโครงการ   
เอกสารงานศึกษาโครงการ  ต้องมรีายละเอียดอย่างน้อยดังน้ี คือ 
4.1.1 ส าเนาสัญญาว่าจ้างการศึกษาโครงการ หรือเอกสารหลักฐานยืนยันการว่าจ้าง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการ

ปฏิบัติงาน 
4.1.2 รายงานการศึกษาโครงการฉบับสมบูรณ์ (Final Report) นอกเหนือจากค านิยามข้างต้น ต้องประกอบด้วย ผัง

บริเวณโครงการ รวมทั้งแนวทางการวางผังออกแบบ  และทัศนียภาพโครงการ 
4.2 งานออกแบบ  

4.2.1 เอกสารงานออกแบบในกรณีที่เป็นผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ   
1) ส าเนา ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือเอกสารหลักฐานยืนยันการว่าจ้าง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการ

ปฏิบัติงาน 
2) รูปถ่ายองค์ประกอบโครงการโดยมีจ านวนตามความเหมาะสมกับขนาดโครงการ 
3) แผนที่ผังบริเวณแสดงท่ีตั้งของโครงการ ขนาด  A3 
4) ส าเนาแบบก่อสร้าง ขนาด A3 แสดง ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปด้าน (ถ้ามี) และ มีรายละเอียดเพียงพอที่จะ

ใช้ก่อสร้างได้หรือเอกสารพัฒนาโครงการขั้นสมบูรณ์ขนาด A3 
5) ให้น าแบบก่อสร้างต้นฉบับหรือเอกสารพัฒนาโครงการขั้นสมบูรณ์ ผลงานละ 1 ชุดมาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย  

4.2.2 เอกสารงานออกแบบในกรณีที่เป็นผลงานซึ่งไม่ได้ก่อสร้างและ/หรืองานที่ก าลังก่อสร้าง ต้องมีเอกสารผลงานแบบ
ก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ และมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ  
1) ส าเนา ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ หรือเอกสารหลักฐานยืนยันการว่าจ้าง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการ

ปฏิบัติงาน 
2) ทัศนียภาพองค์ประกอบโครงการโดยมีจ านวนตามความเหมาะสมกับขนาดโครงการ 
3) แผนที่ผังบริเวณแสดงท่ีตั้งของโครงการ ขนาด A3 
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4) ส าเนาแบบก่อสร้าง ขนาด A3 แสดง ผังบริเวณ แปลน รูปตัด รูปด้าน (ถ้ามี) และ มีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
ใช้กอ่สร้างได้ 

5) แผนที่ผังบริเวณแสดงท่ีตั้งของงานก่อสร้าง ขนาด A3 
6) ให้น าแบบก่อสร้างต้นฉบับ ผลงานละ 1 ชุด มาแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย 

4.3 งานตรวจสอบ  
เอกสารงานตรวจสอบต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้ คือ 
4.3.1 ส าเนาหนังสือหรือค าสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมผังเมือง หรือ 
4.3.2 ส าเนาหนังสือสัญญาว่าจ้างให้เป็นผู้ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมผังเมือง 
4.3.3 รายงานผลการตรวจสอบงานสถาปัตยกรรมผังเมือง 

5. ค ำแนะน ำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลกัฐำนผลงำนที่ย่ืน 
5.1 ผลงานที่เสนอทั้งหมด จะต้องเป็นผลงานที่ท าในช่วงเวลาตามเง่ือนไขระยะเวลาที่ประกอบวิชาชีพมาแล้ว ตามคุณสมบัติ

ของผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก หรือระดับวุฒิสถาปนิก แล้วแต่กรณี และเป็นช่วงเวลาที่ใบอนุญาตไม่หมดอายุ 
5.2 ลงลายมือช่ือและระบุเลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองเอกสารที่เป็นส าเนาทุกหน้า 
5.3 ให้แสดงส าเนาหลักฐานที่ระบุระยะเวลาของโครงการและต้องอยู่ในช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพท่ีไม่ขาดอายุ 

 
6. กำรชี้แจงขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

ส าหรับผลงานเดียวกันที่มสีถาปนิกท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
6.1 กรณีสถาปนิกที่ท างานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือของผู้บังคับบัญชาช้ีแจงขอบเขตอ านาจหน้าที่และความ

รับผิดชอบของสถาปนิกแต่ละคน 
6.2 กรณีสถาปนิกที่ท างานเอกชน ต้องมีหนังสือของหัวหน้าส านักงาน ช้ีแจงขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

สถาปนิกแต่ละคน 
 

7. กำรรับรองผลงำน 
7.1 ระดับสามญัสถาปนิก  

7.1.1 หากผลงานท่ียื่นเป็นผลงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ยื่นเป็น
ผู้รับรองผลงาน และจะต้องมีสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิกอีก 1 คนเป็นผู้รับรองผลงาน พร้อมแนบบัตร
ข้าราชการของผู้รับรองมาด้วย 

7.1.2 ผลงานนอกเหนือจากข้อ 7.1.1 จะต้องมีสามัญสถาปนิกและ/หรือวุฒิสถาปนิกไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้รับรองผลงาน 
พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ของผู้รับรองมาด้วย 

7.2 ระดับวุฒสิถาปนิก  
7.2.1 หากผลงานท่ียื่นเป็นผลงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ยื่นเป็น

ผู้รับรองผลงาน และจะต้องมีวุฒิสถาปนิกอีก 1 คนเป็นผู้รับรองผลงาน พร้อมแนบบัตรข้าราชการของผู้รับรองมา
ดว้ย 

7.2.2 ผลงานนอกเหนือจากข้อ 7.2.1 จะต้องมีวุฒิสถาปนิกไม่น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้รับรองผลงานพร้อมแนบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ ของผู้รับรองมาด้วย 

 
หมำยเหตุ   (1)   แบบฟอร์ม สภส 5 จะต้องพิมพ์เท่านั้น  ยกเว้นการลงนามของผู้ยื่นค าขอและผู้รับรองผลงานใหใ้ช้หมึกสีน้ าเงิน  

(2)   เอกสารให้จัดท าเป็นรูปเล่มพร้อมผลงานทุกๆ ผลงานและจัดท าสรุปรายการเอกสารตามแบบ สภส. 5 ข้อ 6.7 มา
พร้อมกันด้วย  
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(3)   แบบผังบริเวณ  แปลนรูปด้าน รูปตัด ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม A3 เข้าเล่มเป็นกระดูกงูหรือไสกาวรวมผลงานเป็นเล่ม
เดียว โดยแนบ รูปถ่ายของอาคาร ส าเนา ใบอนุญาตมาพร้อมกัน จากหน่วยงานราชการ หรือเอกสารหลักฐาน
ยืนยันการว่าจ้าง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการปฏิบัติงาน (ขนาดกระดาษตามสมควร) 

(4) แบบ สภส.5 และเอกสารหลักฐานผลงานให้จัดท าเป็น อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ PDF  
(5)    เอกสารและผลงานหากไม่เพียงพอต่อการพิจารณาให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะท างานฯ  
(6)    หากเอกสารและหลักฐานที่ยื่นเพื่อพิจารณาไม่ครบตามเกณฑ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา 

 


