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บันทึกหลักการและเหตุผล 

(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
--------------------------------------------- 

หลักการ 

แก้ไขข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิกให้เหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ 
ที่สภาสถาปนิกก าหนด และเพ่ือให้สอดคล้องกับวิธีการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก ตามข้อบังคับ 
สภาสถาปนิกที่เก่ียวข้อง และเหมาะสมกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... 
----------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ก) ประกอบกับมาตรา ๑๒ (๖) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก 
พ.ศ.๒๕๔๓ สภาสถาปนิก โดยมติที่ประชุมใหญ่…… สภาสถาปนิก ประจ าปี .… เมื่อวันที่ … …… … และโดยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่า ด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภา
สถาปนิก พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ข้อ ๔ โรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก 
(๑) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะท่ีปรากฏอาการที่เป็นอันตรายต่อสังคม 
(๒) วัณโรคในระยะที่เป็นอันตรายต่อสังคม 
(๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง 
(๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 

ประกาศ ณ วันที่ …… เดือน …………….  พ.ศ. ……. 
(.............................................) 

นายกสภาสถาปนิก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก  

ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

----------------------------------------- 

หลักการ 

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 

เหตุผล 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของสภาสถาปนิกให้เปิด
กว้างขึ้น และปรับปรุงวิธีการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
วิธีการ เอกสาร และเหมาะสมกับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... 
----------------------------------------- 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ สภาสถาปนิก โดย
มติที่ประชุมใหญ่…… สภาสถาปนิก ประจ าปี .… เมื่อวันที่ … …… … และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 
(ฉบับที ่..) พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (ง) ของข้อ ๖ (๖) แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิก 
ของสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(ง) โรคพิษสุราเรื้อรัง” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๗ ผู้สมัครเป็นสมาชิกวิสามัญต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้สมัครเป็น
สมาชิกสามัญในข้อ ๖ (๑) และ (๔) ถึง (๗) และต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

 (๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยได้รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตร ในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

(๒) เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี 
 (๓) กรณีเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย ต้องเป็นผู้มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศไทยที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า

ด้วยการท างานของคนต่างด้าว หรือได้รับสิทธิการท างานในโครงการของรัฐบาล องค์การความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ หรือได้รับเอกสิทธิทางการทูต หรือเคยได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาก่อน โดยต้องมี
ความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่สภาสถาปนิกรับรองตาม
ประกาศสภาสถาปนิก หรือเทียบเท่าตามมติของคณะกรรมการสภาสถาปนิก” 

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ ๘ ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ให้ยื่นใบสมัครตามประเภทที่สมัคร พร้อมหลักฐานตามที่ระบุ  
ในแบบ และช าระค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบ ารุงต่อหัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิก 
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 ใบสมัครตามวรรคหนึ่งต้องมีสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิก ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตมาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบปีอย่างน้อยหนึ่งคน หรือสมาชิกสามัญซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตมาแล้วเป็นเวลา  
ไม่น้อยกว่าห้าปีอย่างน้อยสองคน ลงลายมือชื่อรับรองว่าผู้ยื่นใบสมัครไม่ เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้กระท าการใดซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต 
 ผู้สมัครที่จบการศึกษาโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่สภาสถาปนิกรับรอง  
และสถาบันการศึกษาได้แจ้งชื่อว่าเป็นผู้จบการศึกษามายังสภาสถาปนิกแล้ว ไม่จ าเป็นต้องมีการรับรองตามวรรค
สอง” 

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 
พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๙ เมื่อได้รับใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ ๘ ให้หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิกตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน แล้วเสนอค าขอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณารับจดทะเบียนเป็นสมาชิกต่อไป 
 กรณีผู้สมัครที่จบการศึกษาโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่สภาสถาปนิกรับรอง 
และสถาบันการศึกษาได้แจ้งชื่อว่าเป็นผู้จบการศึกษามายังสภาสถาปนิกแล้ว ให้เสนอเลขาธิการเพ่ือพิจารณาและ
ด าเนินการออกบัตรสมาชิก ตามประเภทของผู้สมัครนั้นแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้สมัครโดยเร็ว จดแจ้งไว้ในทะเบียนเป็น
หลักฐาน และแจ้งคณะกรรมการเพื่อทราบ” 

 ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของ
สภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ”ข้อ ๑๐/๑ ให้หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิกท าการประกาศ ชื่อ  ถิ่นที่อยู่ คุณวุฒิการศึกษา และ
สถาบันการศึกษา ของผู้สมัครที่ได้เสนอค าขอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณารับจดทะเบี ยน  
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และโดยการปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานสภาสถาปนิก เป็นเวลาไม่น้อย
กว่าสิบห้าวัน เพ่ือให้โอกาสบุคคลอื่นยื่นค าคัดค้าน โดยให้ลงวันที่ที่ประกาศไว้ในประกาศนั้นด้วย 
 เมื่อได้ประกาศครบก าหนดตามวรรคหนึ่งแล้ว หากมีผู้ยื่นค าคัดค้านผู้สมั ครใด ให้หัวหน้าส านักงาน 
สภาสถาปนิกเสนอค าคัดค้านนั้นต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณา กรณีคณะกรรมการสภาสถาปนิก
พิจารณาค าคัดค้านแล้วเห็นว่าผู้สมัครนั้นขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดในข้อบังคับนี้ ให้มีมติ
ไม่รับจดทะเบียนเป็นสมาชิกแก่ผู้สมัครรายนั้น หากได้ด าเนินการใดตามข้อ ๑๐ วรรคหนึ่งส าหรับผู้สมัครรายนั้นไป
แล้วให้ถือเป็นโมฆะ และให้ด าเนินการตามข้อ ๑๐ วรรคสอง” 
 

ประกาศ ณ วันที่ …… เดือน …………….  พ.ศ. ……. 
(...........................................) 

นายกสภาสถาปนิก 
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บนัทึกหลกัการและเหตผุล 
(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
พ.ศ. .... 

----------------------------------------- 

หลักการ 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

เหตุผล 
เนื่องจำกกำรก ำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับยังไม่มีกำรออก

ข้อบังคับสภำสถำปนิกในเรื่องดังกล่ำวไว้ ต้องอำศัยอ ำนำจตำมบทเฉพำะกำลมำตรำ ๗๙ แห่งพระรำชบัญญัติ
สถำปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ เพ่ืออนุโลมตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตำมควำม
ในพระรำชบัญญัติวิชำชีพสถำปัตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ไปพลำงก่อน เพ่ือให้หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในข้อบังคับสภำสถำปนิก ซึ่งปัจจุบันได้มีกำรออก
ข้อบังคับสภำสถำปนิก ว่ำด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับแล้ว แต่ยังไม่มีกำร
ออกข้อบังคับสภำสถำปนิก ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
จึงจ ำเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ 

 พ.ศ. .... 
----------------------------------------- 

 
โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๘ (๖) (ฎ) และมำตรำ ๔๖ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติสถำปนิก พ.ศ. 

๒๕๔๓ สภำสถำปนิก โดยมติที่ประชุมใหญ่…… สภำสถำปนิก ประจ ำปี .… เมื่อวันที่ … …… … และโดยควำม
เห็นชอบของสภำนำยกพิเศษแห่งสภำสถำปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่ำ “ข้อบังคับสภำสถำปนิก ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ งำนในวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงก ำหนดวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังต่อไปนี้ 

(๑) งำนศึกษำโครงกำร 
(๒) งำนออกแบบ 
(๓) งำนบริหำรและอ ำนวยกำรก่อสร้ำง 
(๔) งำนตรวจสอบ 
(๕) งำนให้ค ำปรึกษำ 

 ข้อ ๔  ผู้ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมสำขำและระดับที่ระบุใน
ใบอนุญำต ให้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(๑) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
(ก) ระดับวุฒิสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ 

(๕) 
(ข) ระดับสำมัญสถำปนิก 

(ข/๑) ระดับสำมัญสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) 
และ (๔) 
  (ข/๒) ระดับสำมัญสถำปนิกในชนิดงำนบริหำรและอ ำนวยกำรก่อสร้ำง  ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๓) ส ำหรับงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๔) ให้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมได้ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน 
๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร  
 (ค)  ระดับภำคีสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ส ำหรับอำคำรที่มีควำมสูง ไม่เกิน ๑๕ เมตร และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไม่เกิน ๑,๐๐๐  
ตำรำงเมตร 

7



  

 

 (๒)  สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
  (ก)  ระดับวุฒิสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (ข) ระดับสำมัญสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔)  

(ค) ระดับภำคีสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓) 
(๓)  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

  (ก) ระดับวุฒิสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (ข) ระดับสำมัญสถำปนิก 
  (ข/๑) ระดับสำมัญสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) 
(๓) และ (๔) 
  (ข/๒) ระดับสำมัญสถำปนิกในชนิดงำนบริหำรและอ ำนวยกำรก่อสร้ำง ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๓) ส ำหรับงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๔) ให้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนที่มีพ้ืนที่รวมกันไม่เกิน ๕๐ ไร่ 

  (ค) ระดับภำคีสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) ที่มีพ้ืนที่รวมกันไม่เกิน ๕๐ ไร่  

(๔) สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
  (ก) ระดับวุฒิสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (ข) ระดับสำมัญสถำปนิก 

  (ข/๑) ระดับสำมัญสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) 
  (ข/๒) ระดับสำมัญสถำปนิกในชนิดงำนบริหำรและอ ำนวยกำรก่อสร้ำง ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๓) ส ำหรับงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๔) ให้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนที่มีพ้ืนที่ภำยในอำคำรสำธำรณะไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

 (ค) ระดับภำคีสถำปนิก ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมได้ในงำนตำมข้อ ๓ (๑) (๒) (๓) 
ส ำหรับพ้ืนที่ภำยในอำคำรสำธำรณะไม่เกิน ๑,๐๐๐ ตำรำงเมตร และงำนตำมข้อ ๓ (๔) ส ำหรับพ้ืนที่ภำยในอำคำร
สำธำรณะไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตำรำงเมตร 

 
ประกำศ ณ วันที่ .. เดือน ................. พ.ศ. .... 

(...........................................) 
นำยกสภำสถำปนิก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่..)  

พ.ศ. .... 
----------------------------------------- 

หลักการ 

ปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียม จากสมาชิก
และบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เหตุผล 

เนื่องจากการก าหนดอัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิ
การศึกษารายบุคคล จึงสมควรแก้ไขข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวให้ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้
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(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียม 

ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 

--------------------------------------- 
 
          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก 
ค่าธรรมเนียม จากสมาชิก และบุคคลภายนอก 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖ ) (ข) แห่ งพระราชบัญญั ติสถาปนิก พ .ศ. ๒๕๔๓                  
สภาสถาปนิก โดยมติที่ประชุมใหญ่…… สภาสถาปนิก ประจ าปี .… เมื่อวันที่ … …… … และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก         
ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒    ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นล าดับที่ ๘ ของ ค. ในบัญชีอัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และ
ค่าธรรมเนียมจากสมาชิกและบุคคลภายนอกของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียน
สมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑  

“๘. ค่าตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษารายบุคคล    ครั้งละ ๔,๐๐๐ บาท” 
 
 

 
ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .... 

(.............................................) 
นายกสภาสถาปนิก 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
พ.ศ. .... 

----------------------------------------- 
 

หลักการ 
 
 ออกข้อบังคับสภาสถาปนิก ตามมาตรา ๘ (๖) (ซ) ในส่วนที่ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
 

เหตุผล 
 
 พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้สมาชิกสภาสถาปนิกมีหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่ง
วิชาชีพ และก าหนดคุณสมบัติของสมาชิกสามัญข้อหนึ่งว่าต้องไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามา 
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก โดยที่พระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้สภาสถาปนิกมีอ านาจและหน้าที่ในการออกข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วย
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์แห่งวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมใช้บังคับ
แล้ว แต่ยังไม่มีข้อบังคับในส่วนที่ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แห่งวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 
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(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

พ.ศ. .... 
----------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ซ) ประกอบกับมาตรา ๑๒ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 
๒๕๔๓ สภาสถาปนิก โดยมติที่ประชุมใหญ่…… สภาสถาปนิก ประจ าปี .… เมื่อวันที่ … …… … และโดยความ
เห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ กรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณจะพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ
น ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
และเป็นการกระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จนเป็นเหตุให้บุคคลอ่ืนต้องได้รับความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

(๒) เคยถูกลงโทษ เนื่องจากประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยค าสั่งถึงที่สุดให้
เพิกถอนใบอนุญาต หรือพักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลาตั้งแต่สองปีขึ้นไป แต่ยังประพฤติผิดอีก โดยไม่หลาบจ าหรือไม่มี
ความเกรงกลัวต่อการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

(๓) กระท าความผิดในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๗ 
หรือมาตรา ๒๖๙ โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

(๔) กรณีอ่ืนที่คณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามา  
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๔ เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณมีค าวินิจฉัยชี้ขาดว่าผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก
ผู้ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ อันจะเป็นผลให้สมาชิกสามัญ 
ผู้นั้นมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แจ้งให้
คณะกรรมการสภาสถาปนิกทราบเพ่ือด าเนินการตามมาตรา ๑๔ (๓) ต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ ..... เดือน .................... พ.ศ. .... 
(.............................................) 

นายกสภาสถาปนิก 
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