
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที� 4   

การปฏิบติัวิชาชีพและการบริการ 
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4.1 การคดัเลือกหรือว่าจ้าง  

(Procurement) 

บทนํา ตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรมต้องยกประโยชน์ของผู้รบับรกิารและสงัคมไว้
เหนือผลประโยชน์สว่นตนเสมอ 

โดยทั �วไป การคดัเลอืกสถาปนิกที�ตั �งอยู่บนรากฐานของความยุตธิรรมนั �น กระทาํไดโ้ดยการ
ยึดถือข้อกําหนดสากล ระเบียบขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิก และคู่มือของสมาคมวชิาชพี
สาขาต่างๆว่าดว้ยเรื�องอตัราค่าบรกิารวชิาชพีที�เป็นมาตรฐาน ซึ�งเท่ากบัเป็นการรบัประกนั
ศกัยภาพของสถาปนิกในการใหบ้รกิารวชิาชพีไปในตวั 

การคดัเลอืกสถาปนิกบนปัจจยัทางค่าบรกิารวชิาชพีเพยีงอย่างเดยีวนั �นไม่เหมาะสม เพราะ
เท่ากบัเป็นการจํากดัขอบเขตการใหบ้รกิารของสถาปนิก ซึ�งอาจส่งผลกระทบถงึคุณภาพ
ของงานออกแบบ สนุทรภีาพทางสถาปัตยกรรม คุณค่าทางสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกจิ
ของสิ�งแวดลอ้มที�สรา้งขึ�นได ้

4.1.1 หลกัการ เพื�อให้เกิดการพฒันาระบบนิเวศน์ที�ยั �งยืน เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที�ดี และธํารงไว้ซึ�ง
คุณค่าทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม 

ผูบ้รหิารโครงการ และ/หรอื ผูว้่าจา้งควรกําหนดใหม้ขี ั �นตอนการคดัเลอืกสถาปนิกที�ตั �งอยู่
บนหลกัการของวชิาชพี มคีวามรดักุม และเหมาะสมกบัโครงการ 

4.1.2 แนวปฏิบติั การกําหนดเงื�อนไขการคัดเลือกสถาปนิกอย่างมีเหตุผล โดยความยินยอมของทุกฝ่าย
สามารถกระทาํไดโ้ดยวธิต่ีอไปนี� 

1. จดัใหม้กีารประกวดแบบโดยเป็นไปตามมาตรฐานการประกวดแบบของสภาสถาปนิก 
หรอืตามหลกัสากลในการประกวดแบบสถาปัตยกรรม1 

2. การคดัเลอืกตามคุณสมบตั ิ(Qualification Based Selection) เช่น ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน ชื�อเสยีงที�ผ่านมา ความรบัผดิชอบต่อโครงการ เป็นตน้ 

3. การเจรจาโดยตรง ใช้การกําหนดขอบเขตการให้บรกิารและคุณภาพของการบรกิาร
เป็นเกณฑ์การคดัเลือก โดยต้องยึดถือเอกสารการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของสภาสถาปนกิเป็นแนวทางการคดัเลอืก 

 

                                                           
1 หลกัสากลในการประกวดแบบของ UNESCO หรอื UIA 
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4.2 การคิดค่าบริการวิชาชีพของสถาปนิก  

(Remuneration) 

บทนํา สถาปนิกเป็นผู้ที�ใช้ทั �งความสามารถเชงิสร้างสรรค์ซึ�งผสานความรู้ความสามารถทาง
ศลิปะและเทคนิคขั �นสงู เขา้กบัความสามารถในการบรหิารจดัการ เพื�อใหบ้รกิารทางดา้น
งานออกแบบและบรหิารโครงการไดใ้นขณะเดยีวกนั ดงันั �น สถาปนิกจงึจาํเป็นตอ้งไดร้บั
ค่าบรกิารในอตัราที�เหมาะสมกบัความรู้ความเชี�ยวชาญ และเพยีงพอสําหรบัค่าใชจ้่าย
ต่างๆในการดาํเนินงานที�มคีุณภาพไดม้าตรฐานสากล 

4.2.1 หลกัการ ค่าบริการของสถาปนิกหรือสํานักงานสถาปนิกขึ�นอยู่กบัองค์ประกอบมากมาย ส่วน
สําคญัได้แก่ ความชํานาญ ประสบการณ์ วิธีการ ระบบบริหารงาน ขนาดขององค์กร 
ตลอดจนทรพัยากรบุคคล ณ สํานักงานนั �น ๆ ฉะนั �นการคิดค่าบริการจะผนัแปรตาม
ขอ้กําหนดสําคญัดงักล่าว อนึ�ง การคดิค่าบรกิารวชิาชพีทุกประเภท ควรสอดคล้องกบั
อตัราค่าบรกิารวชิาชพีขั �นพื�นฐานของสมาคมวชิาชพีที�สภาสถาปนิกรบัรอง 

4.2.2 ระบบและวิธีการคิด
ค่าบริการวิชาชีพ 

ระบบและวธิกีารที�สถาปนิกใชเ้ป็นมาตรฐานในการคดิค่าบรกิารวชิาชพี และเจรจาตกลง
กบัลกูคา้ เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งค่าตอบแทนที�เหมาะสม โดยทั �วไปม ี5 วธิดีงัต่อไปนี� 

1. ค่าบรกิารวชิาชพีในอตัรารอ้ยละ (Percentage Fees) 
2. ค่าบรกิารวชิาชพีตามเวลา (Time Charge Fees) 
3. ค่าบรกิารวชิาชพีแบบเหมาจ่าย (Lump Sum Fees) 
4. ค่าบรกิารวชิาชพีแบบตน้ทุนบวกค่าดาํเนินการ (Cost Plus Fees) 
5. ค่าบรกิารวชิาชพีตามปรมิาณพื�นที� (Built Area Fees) 

 4.2.2.1 ค่าบริการวิชาชีพในอตัรารอ้ยละ (Percentage Fees) 

วิธีนี�เป็นวิธีทั �วไปที�ใช้ในการคิดค่าบริการขั �นมูลฐาน (Basic Service)สถาปนิกจะคิด
ค่าบรกิาร เป็นอตัราร้อยละของมูลค่างานก่อสร้างที�ประมาณการเบื�องต้นไว้ ประโยชน์
ของวธินีี�อยู่ที�ใชเ้วลาในการตกลงค่าบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็ โดยที�ยงัไมจ่าํเป็นตอ้งรูม้ลูค่า
โครงการที�แน่ชดั การปรับค่าบริการวิชาชีพตามมูลค่างานที�แท้จริงจะดําเนินการใน
ภายหลงัเมื�อไดข้อ้มูลราคาค่าก่อสรา้งที�แน่ชดั และใช้วธิกีารปรบัเพิ�มลดตามสดัส่วนใน
อตัรารอ้ยละที�ไดต้กลงกนัไว ้

อย่างไรก็ตาม ควรจะมีการระบุไว้ให้ชดัเจนว่า ในกรณีที�สถาปนิกได้ดําเนินการงาน
ออกแบบจนเสรจ็สมบรูณ์ตามขอบเขต ขนาด และรปูแบบที�ไดต้กลงกนัไวแ้ลว้ หากลกูคา้
ตอ้งการที�จะเปลี�ยนแปลงขอบเขตงาน ขนาด หรอืรปูแบบของโครงการใหม่ ลกูคา้จะตอ้ง
จ่ายค่าบรกิารวชิาชพีเพิ�มเตมิสําหรบัการออกแบบแก้ไขงานที�ได้ดําเนินการไปแลว้นั �น
ใหม่  

 4.2.2.2 ค่าบริการวิชาชีพตามเวลา (Time Charge Fees) 

วิธีนี�ใช้ในกรณีที�งานมีขอบเขตของงานและขอบเขตการให้บริการที�ชดัเจน เช่น งาน
ศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการในหลายรูปแบบ งานวางผงั กรณีนี�สถาปนิกจะต้อง
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วางแผนล่วงหน้าถงึกําหนดเวลาที�จะใชใ้นการทํางาน ตลอดจนจํานวนบุคลากรในระดบั
ต่าง ๆ ที�จะใช้ทํางานในโครงการ การคิดค่าบริการคือ เวลา x ค่าแรง โดยเวลาที�ใช้
สามารถคิดได้เป็นต่อเดือน ต่อวนั หรือต่อชั �วโมง ส่วนค่าแรงคือ อตัราค่าใช้จ่ายของ
บรษิทัที�มต่ีอบุคลากรในแต่ละระดบัการทํางาน อนัมาจากเงนิเดอืนพนักงาน สวสัดกิาร 
เบี�ยเลี�ยง ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของบรษิัท และค่าใช้จ่ายอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง ดงันั �น เมื�อนํา
อตัราของบุคลากร x เวลาที�ใช้ ของแต่ละอตัรา มารวมกบัค่าใช้จ่ายจริงซึ�งได้แก่ ค่า
เดนิทาง ค่าพมิพแ์บบ ค่ารปูทศันียภาพ ฯลฯ (ค่าใชจ้่ายที�เบกิคนืได)้ ทั �งหมดนี�รวมกนัจะ
เป็นคา่บรกิารวชิาชพีตามเวลา 

 4.2.2.3 ค่าบริการวิชาชีพแบบเหมาจ่าย (Lump Sum Fees) 

วธินีี�เป็นวธิกีารคดิค่าบรกิารที�สถาปนิกตกลงยนิยอมที�จะใหบ้รกิารตามขอบเขตของงาน
ที�กําหนดในจํานวนเงินค่าบริการวิชาชีพที�สมเหตุผลในจํานวนเงินที�ตายตัว การคิด
ค่าบรกิารแบบนี�อาจเริ�มตน้คํานวณจากค่าบรกิารวชิาชพีอตัรารอ้ยละหรอืจากค่าบรกิาร
วิชาชีพตามเวลารวมกับค่าใช้จ่ายจริงแล้วพิจารณาปรับเพิ�มขึ�นหรือลดลงตามแต่
สถาปนิกจะตกลงกบัผูว้่าจา้ง 

ในการคดิค่าบรกิารแบบนี� ควรมขีอ้ตกลงกนัไวใ้หช้ดัเจนว่า ในกรณีที�มกีารแกไ้ขขอบเขต
ของงานการใหบ้รกิาร และ/หรอื ราคาประมาณการโครงการเกนิกว่าที�กําหนดไว ้จะตอ้ง
มีการพิจารณาค่าบริการชดเชยส่วนที�เปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มค่าบริการในส่วนของ
งบประมาณที�เพิ�มขึ�น 

 4.2.2.4 ค่าบริการวิชาชีพแบบต้นทุนบวกค่าดาํเนินการ (Cost Plus Fees) 

วธินีี�มกัจะใชก้บัโครงการออกแบบที�ลูกคา้ยงัไม่สามารถกําหนดกรอบการลงทุนที�ชดัเจน 
ซึ�งหมายถึงตําแหน่งที�ตั �งโครงการ ที�อาจมีหลายทางเลือก ขอบเขต และขนาดของ
โครงการที�ยังไม่แน่ชัด รูปแบบยังมีการปรับเปลี�ยนได้ตลอดเวลาตามเงื�อนไขของ
การศกึษาการลงทุน โดยที�มคีวามแตกต่างค่อนขา้งสงู ทาํใหส้ถาปนิกไม่สามารถกาํหนด
อตัรากําลังบุคลากร และคาดการณ์แผนระยะเวลาการทํางานเบ็ดเสร็จได้ วิธีการนี�
สถาปนิกจะเสนอค่าบรกิารวชิาชพีโดยการคํานวณตน้ทุน (อตัราค่าบรกิาร x เวลา) บวก
กบัค่าดาํเนินการงานในแต่ละช่วงของการตกลง 

 4.2.2.5 ค่าบริการวิชาชีพตามปริมาณพื�นที� (Built Area Fees) 

วธินีี�ใช้ในงานวางผงับรเิวณ หรอืงานอาคารที�เรยีบง่ายไม่ซบัซ้อน โดยใช้คํานวณจาก
ปริมาณพื�นที�ก่อสร้างของโครงการ (หน่วยพื�นที�) คูณอัตราค่าบริการออกแบบของ
โครงการในแต่ละประเภท (บาท/หน่วยพื�นที�) โดยอตัราดงักล่าวสถาปนิกคดิตามต้นทุน
และค่าใชจ้่ายในการทาํงานของแต่ละสาํนกังาน 

4.2.3 ค่าบริการวิชาชีพใน
กรณีที�นําไปทาํซํ�า 
(Duplication Fee) 

ในกรณีที�ลูกค้าต้องการนํางานออกแบบนั �นๆ ไปใช้ทําการก่อสร้างซํ�า สถาปนิกควรจะ
ระบุขอ้ตกลงเกี�ยวกบัมลูค่าการชดเชยในการเสนอค่าบรกิารวชิาชพีดว้ย 
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4.2.4 ค่าใช้จ่ายที�ไม ่รวม
ในค่าออกแบบและ
สามารถเบิกคืนได้ 
(Reimbursement) 

โดยปกติแล้วสถาปนิกสามารถขอชดเชยค่าใช้จ่ายต่างๆ ที�นอกเหนือไปจากค่าบรกิาร
วชิาชพีตามขอบเขตงานและอตัราที�เสนอไปตามปกต ิค่าใชจ้่ายต่างๆที�เบกิคนืไดเ้หล่านี� 
ควรจะระบุใหช้ดัเจนประกอบการเสนอค่าบรกิารต่อผูว้่าจา้ง อนัไดแ้ก่ 

- ค่าจดัจา้งผูเ้ชี�ยวชาญพเิศษแขนงต่างๆ 
- ค่าจดัทาํประมาณราคาค่าก่อสรา้ง (Quantity Survey) 
- ค่าจดัทาํรายงานการสาํรวจทางภูมปิระเทศและคุณภาพชั �นดนิ 
- การรงัวดัอาคารเดมิสาํหรบัการอนุรกัษ์และการดดัแปลงแกไ้ข 
- ค่าจัดทํางานเขียนรูปทัศนียภาพและการทําหุ่นจําลองเพื�อวัตถุประสงค์ทาง

การตลาดหรอืเพื�อการประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
- ค่าจดัทาํการบนัทกึขอ้มลูในรปูสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น แผ่นซดีรีอม 
- ค่าเดนิทาง ค่าที�พกัและค่าเบี�ยเลี�ยงในกรณีที�ได้รบัมอบหมายใหเ้ดนิทางไปปฏบิตัิ

หน้าที�ยงัต่างประเทศหรือสถานที�ห่างไกลนอกเขตระยะทางที�กําหนดไว้จากที�ตั �ง
สาํนกังานของสถาปนกิ 

- ค่าโทรศัพท์ โทรสาร และการจัดส่งเอกสาร พัสดุ ระหว่างจงัหวดั หรือระหว่าง
ประเทศ 

- ค่าจดัพมิพแ์บบในจาํนวนที�นอกเหนือจากที�ระบุไว ้
- ค่าธรรมเนียมในการติดต่อประสานงานและยื�นเอกสารขออนุญาตต่อหน่วยงาน

ราชการ 
- ฯลฯ 
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4.3 ขอบเขตการปฏิบติัวิชาชีพ  

(Scope of Practice) 

บทนํา ขอบเขตการปฏิบตัิวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม มุ่งเน้นกระบวนการสร้างสรรค์ภาพ
แวดล้อมกายภาพที�ม ีอาคาร และกลุ่มอาคาร ตลอดจนพื�นที�ว่าง เป็นองค์ประกอบหลกั
กระบวนการสร้างสรรค์ดังกล่าว คือ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิ
สถาปัตยกรรม และ สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ ดว้ยเหตุนี� การปฏบิตัวิชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม จงึอาจมสีาระเกี�ยวขอ้งกนัระหว่างวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
ทั �งนี� เพื�อใหส้ามารถรองรบัความตอ้งการที�เปลี�ยนแปลงไปในสงัคม 

4.3.1 หลกัการปฏิบติั

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

หลกั 

การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม เป็นการใชค้วามรู ้ความสามารถทางวชิาชพีทั �งศาสตร์
และศิลป์ ในการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที�เหมาะสมต่อเงื�อนไขของบริบททาง
กายภาพ เศรษฐกจิ สงัคม สิ�งแวดลอ้ม วฒันธรรม และเทคโนโลย ีโดยมหีลกัสาํคญัดงันี� 

 สถาปัตยกรรมเป็นถาวรวตัถุที�เป็นส่วนหนึ�งของสภาพแวดลอ้มรอบตวัมนุษย ์ดงันั �น
จึงมีผลกระทบต่อสาธารณชนทั �วไป แม้ว่าวตัถุประสงค์ของงานจะเพื�อประโยชน์
เฉพาะอย่างเฉพาะบุคคลกต็าม 

 ให้ความสําคญัต่อสภาวะและบรบิทของพื�นที�และหรอืสถานที�ที�โครงการตั �งอยู่ โดย
พจิารณาและทาํความเขา้ใจเงื�อนไขและผลกระทบต่อทั �งสถานที�และสงัคมนั �นๆ อย่าง
ถ่องแท ้ไม่ว่าจะเป็นในแง่สภาพแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี จรยิธรรม วถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง 

 แสดงความคดิสรา้งสรรคข์องงาน จากนามธรรมสูร่ปูธรรม ผ่านสื�อที�สามารถเขา้ใจได้
เป็นสากล โดยมขีอ้มลูภาษาไทยกาํกบั 

 ปฏบิตัวิชิาชพีใหถู้กตอ้งตามระเบยีบปฏบิตัแิละขอ้กาํหนดของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง 

4.3.2 การบริหารจดัการ

ขั �นพื�นฐานในการ

ปฏิบติัวิชาชีพ 

ในกระบวนการสร้างสรรคส์ถาปัตยกรรม สถาปนิกต้องอาศยัขอ้มูลหลากหลาย และต้อง
ทาํงานร่วมกบักลุ่มบุคคลจาํนวนมาก ดงันั �นในการปฏบิตัวิชิาชพี สถาปนิกจงึจาํเป็นตอ้งมี
ความรู้ความสามารถขั �นพื�นฐาน ในการบริหารจัดการข้อมูลและบุคลากร สามารถ
ประสานงานกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโครงการ ที�ปรึกษาฝ่ายต่างๆ 
ผูร้่วมงาน วศิวกรและผูเ้ชี�ยวชาญเฉพาะทางดา้นต่างๆ เพื�อใหง้านสามารถดาํเนินไปอย่าง
ราบรื�นและสมัฤทธิ �ผล 

4.3.3 ขอบเขตงาน

บริการทางวิชาชีพ 

(Scope of 

Services) 

ขอบเขตงานบรกิารทางวชิาชพีสถาปัตยกรรมนี� กําหนดไวเ้ป็นแนวทางเพื�อนําไปปรบัใช้
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวการณ์และเงื�อนไขของแต่ละงาน ทั �งนี� งานในแต่ละสาขาวชิาชพีอาจ
มขีอบเขตงานที�แตกต่างออกไปในรายละเอยีด ตามความเหมาะสม 

ขอบเขตงานบรกิาร สามารถแบ่งไดเ้ป็น � ประเภท ดงันี� 

1. งานบรกิารหลกัขั �นมลูฐาน (Basic Core Service) 
2. งานบรกิารหลกัอื�นๆ (Other Core Services) 
3. งานบรกิารเสรมิ (Additional Services) 
4. งานบรกิารพเิศษเฉพาะทาง (Specialized Services) 
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4.3.3.1 งานบริการหลกัขั �นมูลฐาน (Basic Core Service) 

งานบริการหลักขั �นมูลฐาน คือ งานออกแบบ ซึ�งเป็นหนึ� งในชนิดงานในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ตามที�ระบุไวใ้นกฎกระทรวง ว่าดว้ยชนิดและลกัษณะงานในวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม 

งานออกแบบ หมายถึง การประมวลแนวความคิดเพื�อกําหนด รูป แบบกายภาพ ทาง
สถาปัตยกรรม ทั �งนี�ให้หมายรวมถึงงานอนุรกัษ์สถาปัตยกรรม ในสาขาสถาปัตยกรรม
สาขานั �นๆทั �งที�ใช้ในการก่อสร้างหรือที�เกี�ยวกับการก่อสร้าง รวมทั �งการศึกษา การ
วางแผน การกําหนดขอบเขตความสัมพันธ์และการพิจารณารูปแบบงานในสาขา
สถาปัตยกรรม 

ในกรณีทั �วไป ขอบเขตงานบรกิารหลกัขั �นมลูฐานนี�ครอบคลุมเนื�อหาเกี�ยวกบังานออกแบบ
และบรกิารที�ใชใ้นการก่อสรา้งหรอืเกี�ยวขอ้งกบัการก่อสรา้งอาคาร กลุ่มอาคาร และพื�นที�
สิ�งแวดล้อมโดยรอบอาคาร รวมถึงบริการตามที�กําหนดโดยข้อกฎหมายเกี�ยวกับการ
ก่อสรา้ง 

ขอบเขตงานบรกิารหลกัขั �นมลูฐานประกอบดว้ย 

 ขั �นตอนการบริการก่อนการออกแบบ (Pre-design Service Stage) 

งานบรกิารช่วงก่อนการออกแบบมหีลากหลายแตกต่างกนัในรายละเอยีดโดยขึ�นอยู่
กบัประเภทของงาน และความต้องการของเจา้ของงาน ในขอบเขตของงานบรกิาร
หลกัขั �นมลูฐาน งานช่วงนี�เป็นกระบวนการเพื�อสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัของทุกฝ่ายที�
เกี�ยวขอ้งเพื�อนําไปใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบ ซึ�งประกอบดว้ยเนื�อหาขั �นพื�นฐาน
ดงันี� 

- ตวัโครงการ: วตัถุประสงค ์เงื�อนไข เวลา งบประมาณ ความต้องการต่างๆ และ
พื�นที�ใชส้อย เจา้ของงานเป็นผูจ้ดัเตรยีมขอ้มลูทั �งหมด 

- พื�นที�/ที�ตั �ง: ขอบเขตที�ดนิ ลกัษณะทางกายภาพ และคุณสมบตัขิองดนิ เจ้าของ
งานเป็นผูจ้ดัเตรยีมขอ้มลู 

- ขอ้กฎหมาย: กฎหมายเบื�องตน้ที�เกี�ยวขอ้งดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ผงัเมอืง อาคาร การ
ก่อสรา้ง ที�ดนิ สิ�งแวดลอ้ม สถาปนิกเป็นผูนํ้าเสนอเพื�อพจิารณาร่วมกนั 

โดยสถาปนิกรบัผดิชอบเฉพาะการจดัหมวดหมู่และวเิคราะหข์อ้มูล ที�จดัเตรยีมโดย
ฝ่ายต่างๆ ขา้งตน้ 

 ขั �นตอนการออกแบบรา่ง (Preliminary Design Stage: PD) 

เป็นขั �นตอนแรกของช่วงการออกแบบเพื�อหาขอ้สรุปลกัษณะสถาปัตยกรรมเบื�องตน้ 
โดยการนําข้อสรุปจากงานช่วงก่อนออกแบบ (Pre-design Stage) มาเป็นแนว
ทางการวางแนวความคดิหลกัของงานออกแบบสถาปัตยกรรม (Design Concept) 
หรอืการออกแบบแนวความคดิโครงการ และพฒันาขึ�นเป็นแบบร่างซึ�งแสดงให้เหน็
ลักษณะ สดัส่วน ขนาด ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กลุ่ม
อาคาร และวสัดุโดยสงัเขป รวมไปถงึค่าก่อสรา้งเบื�องตน้ แลว้นําเสนอต่อเจา้ของงาน 
ทั �งนี�อาจมกีารแกไ้ขปรบัปรุง จนกระทั �งไดข้อ้สรุปเป็นแบบร่างสดุทา้ย 
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 ขั �นตอนการพฒันางานออกแบบ (Design Development Stage: DD) 

เป็นกระบวนการพฒันางานออกแบบทางสถาปัตยกรรมในแต่ละสาขา ซึ�งอาจมกีาร
ปรบัเปลี�ยนงานออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มูล และ/หรอื ความต้องการที�เปลี�ยนไป
เพื�อนําเสนอต่อเจา้ของงาน จนกระทั �งไดข้อ้สรุปเป็นแบบพฒันาสุดทา้ยประกอบกบั
การประมาณค่าก่อสร้าง หรือมูลค่าโครงการ ในขั �นตอนนี� กรณีงานที�ไม่มีความ
ซบัซอ้นมาก ขั �นตอนการพฒันางานออกแบบนี�อาจผนวกอยู่กบัขั �นตอนการออกแบบ
ร่าง 

 ขั �นตอนการจัดทําแบบและเอกสารสําหรบัการขออนุญาต (Construction 

Permit Documentation Stage: CP) 

เป็นกระบวนการจดัทําแบบและเอกสารขออนุญาตสาํหรบังานโครงการที�มชีนิดและ
ขนาดภายใต้ขอ้กําหนดของกฎหมายหรอืขอ้กําหนดขององคก์รทอ้งถิ�น ให้เจา้ของ
โครงการทาํการยื�นแบบและเอกสารขออนุญาตของโครงการก่อนดาํเนินงานจรงิ โดย
มรีายละเอยีดของแบบและเอกสารตามที�กฎหมาย ระเบยีบปฏบิตั ิขอ้กาํหนดทอ้งถิ�น 
และองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกําหนดไว้เพื�อการขออนุญาตซึ�งสถาปนิกจะต้องศึกษาและ
ปฏบิตัติามขอ้กาํหนดของการขออนุญาตโดยเคร่งครดั 

 ขั �นตอนการจัดทําแบบและเอกสารสําหรับการก่อสร้าง (Construction 

Documentation Stage: CD) 

กระบวนการสุดท้ายของช่วงการออกแบบ เป็นการจดัทําแบบก่อสร้างและรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง (Construction Specifications) ของงานทุกสาขาที�เกี�ยวขอ้ง 
ตามความรบัผดิชอบหลงัจากการจดัทาํแบบและเอกสารเพื�อการขออนุญาตปลกูสรา้ง 
โดยมขีอ้มลูและรายละเอยีดเพิ�มเตมิใหเ้พยีงพอสาํหรบัการก่อสรา้งที�มคีุณภาพด ีได้
มาตรฐาน และเหมาะสมกบัประเภทงานนั �นๆ แบบและเอกสารสาํหรบัการก่อสรา้งนี� 
ตอ้งสามารถสื�อสารกบับุคลากรฝ่ายต่างๆไดข้อ้มลูครบถว้นและมปีระสทิธภิาพ 

กรณีที�เป็นงานก่อสร้างในประเทศไทยให้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักของแบบ
ก่อสรา้งและรายการประกอบแบบก่อสรา้ง 

กรณีของสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมืองซึ�งไม่ได้ดําเนินการจดัทําแบบและเอกสาร
สาํหรบัการก่อสรา้ง สามารถดําเนินการเป็นการออกแบบขั �นสุดทา้ย (Final Design: 
FD) แทนในขั �นตอนนี� 

 ขั �นตอนการบริการช่วงการคดัเลือกผูก่้อสรา้ง (Tender Service Stage) 

เป็นการใหค้ําปรกึษาดา้นเอกสาร ขอ้มูล และรายละเอยีดที�จําเป็นใหแ้ก่เจา้ของงาน
เพื�อนําไปประกอบการประมลู และ/หรอื การคดัเลอืกผูก้่อสรา้งที�เหมาะสม 

 ขั �นตอนการบริการช่วงการก่อสรา้ง (Construction Service Stage) 

เป็นการดูแลการก่อสร้างให้ถูกต้องตามวตัถุประสงค์และรายละเอยีดของแบบและ
รายการประกอบแบบก่อสร้าง ซึ�งถือเป็นความรบัผดิชอบของสถาปนิกผู้ออกแบบ 
อนัประกอบดว้ย 

- การตรวจเยี�ยมสถานที�ก่อสร้างเป็นครั �งคราวเพื�อตรวจดูการก่อสร้างทั �วไปและ
ความกา้วหน้าของงาน 
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- การให้ขอ้มูลและรายละเอยีดเพิ�มเติมที�จําเป็น ที�สบืเนื�องจากขอ้มูลในแบบและ
รายการประกอบแบบก่อสรา้ง หรอืที�สบืเนื�องจากปัญหาระหว่างการก่อสรา้ง 

- การอนุมตัิวสัดุและรายการก่อสร้างที�จําเป็น ซึ�งอาจมผีลต่อความงามของงาน
ออกแบบ หรอืที�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาที�เกดิในการก่อสรา้ง 

อนึ�ง หากเนื�อหาส่วนใดของงานเขา้ข่ายงานบรกิารประเภทอื�น ควรแยกงานบรกิาร
ส่วนนั �นออก ทั �งในแง่ขอบเขตความรบัผดิชอบและค่าบรกิารวชิาชพีใหเ้ป็นสดัส่วน
ต่างหาก เพิ�มเตมินอกเหนือจากงานบรกิารหลกัขั �นมลูฐาน 

สาํหรบัสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืงซึ�งมขีอบเขตงานดา้นออกแบบชุมชน เนื�อหาของ
งานอาจไม่รวมถึงขั �นตอนการจดัทําแบบและเอกสารสําหรบัขออนุญาต การจดัทํา
แบบและเอกสารสาํหรบัการก่อสรา้ง การบรกิารช่วงการคดัเลอืกผูก้่อสรา้ง และการ
บรกิารช่วงการก่อสรา้ง เป็นตน้ 

 4.3.3.2  งานบริการหลกัอื�นๆ (Other Core Services) 

งานบรกิารหลกัอื�นๆ คอื ประเภทงานที�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงวา่ดว้ยชนิดและลกัษณะ
งานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม อนันอกเหนือไปจากงานออกแบบ ขอบเขตความ
รบัผดิชอบและค่าวชิาชพีงานบรกิารหลกัอื�นๆนั �น แยกเป็นสดัสว่นต่างหากจากงานบรกิาร
ประเภทอื�น 

งานที�อยู่ในขา่ยงานบรกิารหลกัอื�นๆ ไดแ้ก่ 

 งานบรหิารโครงการ หมายถงึ การจดัดําเนินการใหโ้ครงการทางสถาปัตยกรรมบรรลุ
วตัถุประสงค ์

 งานศึกษาโครงการ หมายถึง การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการหา
ขอ้สรุป เกี�ยวกบัโครงการทางสถาปัตยกรรม 

 งานวางผัง หมายถึง การประมวลแนวความคิดเพื�อการจดัวางองค์ประกอบทาง
กายภาพ ธรรมชาต ิและสภาพแวดลอ้ม ภายในบรเิวณที�กาํหนด 

 งานตรวจสอบ หมายถงึ การพจิารณา วนิิจฉัย เปรยีบเทยีบเชงิคุณภาพและปรมิาณ 
ทั �งด้านกายภาพและการใชส้อยในงานสถาปัตยกรรม รวมถึง การตรวจสอบอาคาร 
ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร  

 งานบรหิารการก่อสร้าง หมายถึง การจดัดําเนินการด้านการก่อสร้างโครงการทาง
สถาปัตยกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 งานควบคุมการก่อสร้าง หมายถึง การกํากบั ดูแล ตรวจ การก่อสร้างโครงการทาง
สถาปัตยกรรม  

 งานบรหิารอาคารและสิ�งแวดล้อม หมายถึง การจดัดําเนินการ เพื�อการใช้สอย การ
ดแูลรกัษา งานสถาปัตยกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

 งานใหค้าํปรกึษา หมายถงึ การใหค้วามเหน็ ขอ้แนะนํา ในงานวชิาชพีสถาปัตยกรรม 

 งานตรวจรบัรองผล หมายถงึ การพจิารณา วนิิจฉัย เปรยีบเทยีบการปฏบิตัวิชิาชพี
ของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
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 4.3.3.3  งานบริการเสริม (Additional Services) 

งานบรกิารเสรมิ คอื งานที�สถาปนิกทั �วไปสามารถใหบ้รกิารได ้เมื�อไดร้บัการรอ้งขอเป็น
กรณีเพิ�มเติม ขอบเขตความรบัผดิชอบและค่าวชิาชพีงานบรกิารเสรมินี�แยกเป็นสดัส่วน
ต่างหากจากขอบเขตงานบรกิารประเภทอื�น 

งานบรกิารเสรมินั �นมคีวามหลากหลาย และประเภทของงานอาจปรบัเปลี�ยน เพิ�มขึ�นหรอื
ลดลง ตามสภาวการณ์ทางวชิาชพีที�เปลี�ยนแปลงไป ปัจจุบนั งานที�อยู่ในข่ายงานบรกิาร
เสรมิ ไดแ้ก่ 

 การศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการ (Feasibility Studies) 

 การศกึษางบประมาณโครงการ (Project Budgeting) 

 การจดัทาํรายละเอยีดโครงการเพื�อการออกแบบ (Programming) 

 การจดัทาํขอ้กาํหนดโครงการ (Preparation of Terms of Reference) 

 การวเิคราะหแ์ละคดัเลอืกที�ตั �งโครงการ (Site Analysis and Selection) 

 การประสานงานกบัหน่วยงานหรอืฝ่ายต่างๆ (Interdisciplinary Coordination)  

 การวางผงัโครงการ (Site Development Planning)2 

 การวางผงัพื�นที�ภายในอาคารเพื�อการเช่าหรอืขายโครงการ (Tenancy Lay-out)3 

 การจัดทําแบบ ทัศนียภาพ แผนภูมิ หรือหุ่นจําลอง สําหรับประกอบการ
ประชาสัมพันธ์ หรือการขายโครงการ (Presentation for Sale & Advertisement 
Materials) 

 การดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยราชการที�เกี�ยวขอ้ง (Building Permit Application) 

 การสาํรวจและตรวจสอบอาคาร (Building Survey and Inspection) 

 การเป็นอนุญาโตตุลาการ (Arbitrative Duty) 

 การเป็นพยานในฐานะผูเ้ชี�ยวชาญทางสถาปัตยกรรม (Expert Witness Duty) 

 4.3.3.4  งานบริการพิเศษเฉพาะทาง (Specialized Services) 

งานบรกิารพเิศษเฉพาะทาง คอื งานที�สถาปนิกสามารถใหบ้รกิารไดห้รอืจดัหาผูใ้ห ้บรกิาร
ในวชิาชพีสาขาอื�นมาร่วมโครงการได้ ตามความรูค้วามสามารถในงานพเิศษเฉพาะทาง
นั �นๆ 

โดยทั �วไปใหข้อบเขตความรบัผดิชอบและค่าวชิาชพีงานบรกิารพเิศษเฉพาะทางนี�แยกเป็น
สดัสว่นต่างหากจากงานบรกิารประเภทอื�น 

งานบรกิารพเิศษเฉพาะทางนั �นมคีวามหลากหลายและประเภทของงานอาจปรบัเปลี�ยน 
เพิ�มขึ�นหรือลดลง ตามสภาวการณ์ทางวิชาชีพที�เปลี�ยนแปลงไป ปัจจุบันงานที�อยู่ใน
ขา่ยงานบรกิารพเิศษเฉพาะทาง มอีาท ิ

                                                           
2 ใหต้รวจสอบกบัระเบยีบขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิกและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาภมูสิถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมชุมชนและเมอืง 
3 ใหต้รวจสอบกบัระเบยีบขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิกและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ 
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 การวางผงัการใชท้ี�ดนิ และการวางผงัชุมชนและเมอืง (Land Use / Town Planning) 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมชุมชน (Urban Design) และ /หรือ  กลุ่ มชุมชน
(Settlement/Community Organization) 

 การออกแบบภูมสิถาปัตยกรรม (Landscape Design) 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ (Interior Architectural Design) 

 การออกแบบกราฟฟิก เครื�องหมาย และป้ายต่างๆ (Graphic & Signage Design) 

 การออกแบบระบบดดูซบัเสยีงของอาคาร (Acoustic Design) 

 การออกแบบระบบเสยีงของอาคาร (Sound System Design) 

 การออกแบบแสงสถาปัตยกรรมภายในและภายนอก (Architectural Lighting 
Design) 

 การออกแบบและศกึษาดา้นพลงังานในอาคาร (Building Energy Studies) 

 การออกแบบรายละเอียดองค์ประกอบพิเศษของสถาปัตยกรรม (Specialized 
Detailing) 

 การออกแบบผลติภณัฑ ์(Product Design) 

 การบรหิารอาคารและสิ�งแวดลอ้ม (Facilities Management) 

 การบรกิารใหค้าํปรกึษาดา้นราคาก่อสรา้ง (Cost Consultancy Services) 

 การศกึษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment Studies) 

 การบรกิารดา้นกฎหมายอาคาร (Codes and Regulations Services) 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมที�รองรับพิธีกรรมทางศาสนา (Specialized Design: 
Architecture for Religious Purposes) 

 การออกแบบสถาปัตยกรรมที�มสีาระหลกัของรูปแบบเกี�ยวเนื�องกบัศลิปวฒันธรรม
ไทย (Specialized Design: Thai Architecture/ Architecture with Essentially Artistic 
& Cultural Contents) 

 การอนุรกัษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน (Architectural and Urban Conservation) 

 ฯลฯ 
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4.4 รปูแบบของการประกอบการ  

(Forms of Practice) 

บทนํา ตามที�กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ผู้ประกอบการในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ต้องไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภา
สถาปนิก โดยการประกอบวชิาชพีอาจดําเนินการไดห้ลายรูปแบบทั �งโดยบุคคลเดยีวเป็น
เจา้ของกจิการโดยลาํพงั หรอือาจดาํเนินการโดยร่วมลงทุนกบับุคคลอื�นเป็นหมู่คณะในรูป
ของนิติบุคคลก็ได้ การที�จะตัดสนิใจเลือกดําเนินธุรกิจในรูปแบบใดนั �น ผู้ประกอบการ
จะต้องคํานึงถงึองคป์ระกอบที�สาํคญัตามแต่ลกัษณะของเงนิทุนและความรูค้วามสามารถ
ในการดาํเนินการเพื�อใหก้ารประกอบธุรกจินั �นประสบผลสาํเรจ็ 

4.4.1 รปูแบบพื�นฐาน

ของการ

ประกอบการ 

การประกอบการ ซึ�งเป็นพาณิชยกิจที�ได้มาตรฐานตามที�กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
ทะเบยีนพาณิชย ์และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 จะต้องมรีูปแบบ
พื�นฐานของการประกอบการ แบ่งพจิารณาตามประเภทไดด้งันี�คอื 

1. กจิการเจา้ของคนเดยีว 
2. หา้งหุน้สว่นจาํกดั 
3. บรษิทัจาํกดั 
4. องคก์รธุรกจิที�จดัตั �งหรอืจดทะเบยีนภายใตก้ฏหมายเฉพาะ 

 4.4.1.1 กิจการเจ้าของคนเดียว 

มรีปูแบบเรยีบง่ายและอยู่ภายใตก้ารกํากบัของบุคคลเพยีงคนเดยีวทาํใหส้ามารถตดัสนิใจ
ไดอ้ย่างรวดเรว็และรบัผดิชอบต่อผลกาํไรและขาดทุนในการบรหิารงานอย่างเตม็ที� 

 4.4.1.2. ห้างหุ้นส่วนจาํกดั 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื 

 ห้างหุ้นส่วนสามญั คอื การประกอบธุรกจิที�มบีุคคลตั �งแต่ 2 คนขึ�นไปมาลงทุนและ
เป็นเจ้าของกิจการร่วมกัน โดยผู้ลงทุนเรียกว่า “หุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความ
รบัผดิชอบ” ซึ�งจะตอ้งรบัผดิชอบในหนี�ต่างๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกอบธุรกจิอย่างไม่
จํากดัจํานวน หา้งหุน้ส่วนสามญันี�จะจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชยห์รอืไม่กไ็ด ้

 ห้างหุ้นส่วนสามญันิติบุคคล คือ การประกอบธุรกิจที�มบีุคคลตั �งแต่ 2 คนขึ�นไปมา
ลงทุนและเป็นเจ้าของกิจการร่วมกนัเหมอืนห้างหุ้นส่วนสามญั ต่างกนัเพยีงที�ห้าง
หุน้สว่นสามญันิตบิุคคลนี�ตอ้งจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์

 ห้างหุ้นส่วนจํากดั คอื การประกอบธุรกจิที�มบีุคคลตั �งแต่ 2 คนขึ�นไปมาลงทุนและ
เป็นเจา้ของกจิการร่วมกนั ผูล้งทุนแบ่งออกเป็น 2 จําพวก จําพวกที�ตอ้งรบัผดิในหนี�
ต่างๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกอบธุรกจิอย่างไม่จาํกดัจาํนวน เรยีกว่า “หุน้สว่นจาํพวก
ไม่จํากัดความรับผิด” และอีกจําพวกหนึ�งซึ�งรับผิดในหนี�ต่างๆ ที�เกิดขึ�นไม่เกิน
จํานวนเงนิที�ตกลงร่วมลงทุนด้วยเรยีกว่า “หุ้นส่วนจําพวกจํากดัความรบัผดิ” ห้าง
หุน้สว่นจาํกดัตอ้งจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
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4.4.1.3 บริษทัจาํกดั 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื 

 บรษิัทจํากดั คอื การประกอบธุรกจิที�มบีุคคล 7 คนขึ�นไปมาลงทุนและเป็นเจ้าของ
กจิการ เรยีกว่า “ผู้ถือหุ้น” ผู้ถือหุ้นจะรบัผดิในหนี�ต่างๆ ที�เกดิขึ�นจากการประกอบ
ธุรกิจไม่เกินจํานวนเงนิที�ผู้ถือหุ้นแต่ละคน ตกลงร่วมลงทุน บริษัทจํากดัจะต้องจด
ทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 บริษัทมหาชนจํากัด การประกอบธุรกิจที�บุคคล 15 คนขึ�นไปมาลงทุนและเป็น
เจ้าของกิจการ เรียกว่า “ผู้ถือหุ้น” ผู้ถือหุ้นจะรบัผดิในหนี�ต่างๆ ที�เกิดขึ�นจากการ
ประกอบธุรกจิไม่เกนิจํานวนเงนิที�ผูถ้ือหุน้แต่ละคนตกลงร่วมลงทุนคล้ายกบับรษิทั
จํากดั จะต่างกนักค็อืบรษิทัมหาชนจาํกดั สามารถนําหุน้ออกเสนอขายต่อประชาชน
โดยทั �วไปได้ และมีกฎข้อบงัคบัที�จะต้องปฏิบตัิเคร่งครดักว่าบริษัทจํากดั บริษัท
มหาชนจํากดัจะต้องจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จาํกดั 

 

 

4.4.1.4 องคก์รธุรกิจที�จดัตั �งหรอืจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ 

นอกจากรูปแบบพื�นฐานดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัมีรูปแบบพเิศษของการประกอบการที�
จ ัดตั �งขึ�น หรือจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ อาจเป็นเพื�อการจัดเก็บภาษีตาม
ประมวลรษัฎากร ตวัอย่างขององคก์รธุรกจิดงักล่าวที�พบในประเทศไทย มดีงันี�  

 บรษิทัลกู/ บรษิทัในเครอื (Subsidiaries/ Affiliates of Corporate) 

 กลุ่มความรว่มมอืทางธุรกจิ (Joint Venture) 

4.4.2 ตวัอยา่งการ

รวมกลุ่มองคก์ร

ในต่างประเทศ 

ทั �งนี�ยงัมรีปูแบบการรวมกลุ่มของการประกอบการอื�นๆ ที�สถาปนิกสามารถทาํได ้ตวัอย่าง
ขององคก์รที�พบเหน็ในต่างประเทศ มดีงันี� 

 กลุ่มสมาพนัธ ์(Consortium) 

 กลุ่มผูป้ระกอบการ (Group Practice) 

 กลุ่มผูป้ระกอบการที�มกีารจดัสรรความรบัผดิชอบชดัเจน (Collaborative Practice) 

 สาํนกังานโครงการของมหาวทิยาลยั (University Based Project Office) 

 การประกอบการภายในชมุชน (Community Practice) 

 การประกอบการสหสาขาวชิาชพี (Multi-Disciplinary Practice) 

 องคก์รของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืองคก์รที�เกี�ยวขอ้งกบัรฐั (Governmental/ Quasi-
Governmental Agency) 
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4.5 การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมข้ามชาติ4  

(Practice in a Host Nation) 

บทนํา การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมในปัจจุบัน มีความเป็นไปได้อย่างยิ�งที�สถาปนิกจะ
ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ในลกัษณะขา้มชาตหิรอืขา้มประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการเดนิทางขา้มเขต
แดนไปใหบ้รกิาร หรอืการจดัทําบรกิารแลว้ส่งขา้มเขตแดนไปใหลู้กคา้ การใหบ้รกิารขา้ม
ชาตินี�มีความจําเป็นจะต้องกระทําอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยคํานึงถึงกฎหมาย 
สภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีและ
ศลิปกรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของดนิแดนนั �น เพื�อใหผ้ลงานสถาปัตยกรรมทรงคุณภาพและ
คุณค่า ตอบสนองต่อประชาชนผูใ้ชส้ถาปัตยกรรมนั �นอย่างเตม็ที� 

4.5.1 คาํจาํกดัความ การปฏบิตัวิชิาชพีขา้มชาต ิหมายถงึ การที�สถาปนิกที�มใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาํหรบั
ดนิแดนแห่งหนึ�ง เสนอและใหบ้รกิารวชิาชพีสถาปัตยกรรมที�มทีี�ตั �งอยู่นอกดนิแดนแห่งนั �น 
โดยที�ตวัสถาปนิกผู้นั �นมไิด้มใีบอนุญาตประกอบวชิาชีพในดนิแดนที�ตั �งของงาน ทั �งนี�มี
เงื�อนไขว่าศักดิ �และสิทธิ �ของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสถาปนิกผู้นั �นต้องเป็นที�
ยอมรบัจากองคก์รที�ควบคุมดแูลการปฏบิตัวิชิาชพีในดนิแดนที�ตั �งของงานดว้ย 

4.5.2 หลกัการ ในการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมขา้มชาต ิไม่ว่าจะเป็นกรณีสถาปนิกไทยไปใหบ้รกิาร
วชิาชพีในดนิแดนอื�น หรอืกรณีที�สถาปนิกต่างชาตมิาใหบ้รกิารในประเทศไทย สถาปนิกผู้
ใหบ้รกิารนั �นจะตอ้งเขา้ใจและเคารพต่อความแตกต่างในเรื�องของมาตรฐาน วธิกีารปฏบิตัิ
วิชาชีพ และเงื�อนไขทั �งหลายที�สะท้อนสภาพสังคมและสิ�งแวดล้อมของดินแดนที�จะ
ให้บรกิารนั �น โดยสถาปนิกผู้ให้บรกิารขา้มชาติจะต้องร่วมงานกบัสถาปนิกซึ�งประกอบ
วชิาชพีอยู่ในชาตหิรอืประเทศนั �นเพื�อผลติผลงานที�เหมาะสมกบัปัจจยัดงักล่าวมานี� 

4.5.3 วิธีการ เพื�อใหเ้ป็นไปตามหลกัการขา้งตน้ จงึไดก้าํหนดวธิกีารไวด้งัต่อไปนี� 

 การปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรมขา้มชาตจิะทาํไม่ไดห้ากไม่มกีารยอมรบัในเรื�องศกัดิ �
และสทิธิ �ของใบอนุญาตประกอบวชิาชพีระหว่างดนิแดน และเพื�อใหเ้กดิความเป็นไป
ไดใ้นเรื�องนี� สภาสถาปนิกจะเป็นผูด้แูลประสานใหเ้กดิการยอมรบัใบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีระหว่างชาตต่ิางๆ ตามขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิกว่าดว้ยเรื�องศกัดิ �และสทิธิ �
ของใบอนุญาตประกอบวชิาชพีระหว่างชาต ิ

 เมื�อมกีารยอมรบัในเรื�องศกัดิ �และสทิธิ �ของใบอนุญาตประกอบวชิาชพีระหว่างดนิแดน
แลว้ สถาปนิกไทยที�ประสงคจ์ะเสนอบรกิารวชิาชพีในต่างแดน และสถาปนิกต่างชาติ
ที�ประสงคจ์ะเสนอบรกิารวชิาชพีในประเทศไทย จะต้องปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสภา
สถาปนิกว่าดว้ยเรื�องการปฏบิตัวิชิาชพีขา้มชาต ิ

 สถาปนิกอาจเลอืกที�จะเสนอบรกิารในต่างถิ�นที�ตนไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 
โดยไม่ใชว้ธิกีารปฏบิตัวิชิาชพีขา้มชาตไิด ้ดว้ยการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี 

                                                           
4 หลกัการและวธิกีารต่างๆในหวัขอ้นี� ยงัไมม่กีารนําไปใชจ้นกว่าจะมขีอ้สรปุจากรฐับาลไทยเป็นที�เรยีบรอ้ย 



[ การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ ] สภาสถาปนิก 
 

4-15 

และ/หรือ การขอรบัใบอนุญาตจดัตั �งนิติบุคคลวิชาชีพในต่างแดนและปฏิบตัิตาม
เงื�อนไขในเรื�องเหล่านั �น 

สถาปนิกไทยที�ต้องการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือ ขอใบรับ
ใบอนุญาตจดัตั �งนิตบิุคคลวชิาชพีในต่างแดน พงึดาํเนินการและปฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ซึ�งบญัญตัไิวใ้นดนิแดนนั �น 

สถาปนิกต่างชาติที�ประสงค์จะขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือ ขอรบั
ใบอนุญาตจัดตั �งนิติบุคคลวิชาชีพในประเทศไทย ต้องทําตามข้อบังคับของสภา
สถาปนิกว่าดว้ยเรื�องการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีของสถาปนิกต่างดา้ว และ
ขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิกว่าด้วยเรื�องการขอรบัใบอนุญาตจดัตั �งนิติบุคคลวชิาชพี
ต่างดา้ว 

  การเสนอบริการของสถาปนิกไม่ว่าจะในรูปการปฏิบตัิวิชาชีพข้ามชาติหรือการ
ปฏบิตัิวชิาชพีต่างดนิแดน สถาปนิกผู้ให้บรกิารยงัคงภาระรบัผดิชอบต่อลูกค้าตาม
พนัธกจิของสถาปนิกที�พงึมต่ีอผูว้่าจา้ง และยงัคงภาระรบัผดิชอบต่อสงัคมตามพนัธ
กจิของสถาปนิกที�พงึมต่ีอสงัคม ที�มรีะบุไวเ้ป็นขอ้กาํหนด กฎเกณฑ ์หรอืกฎหมายใน
ดนิแดนที�สถาปนิกนั �นเสนอบรกิาร 
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4.6 สิทธิในทรพัยสิ์นทางปัญญา และ ลิขสิทธิ� ของสถาปนิก  

(Intellectual Property and Copyright) 

บทนํา วตัถุประสงคข์องระเบยีบปฏบิตันิี� เพื�อใชเ้ป็นบรรทดัฐานในเรื�องสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญา และ
ลขิสทิธิ �ของสถาปนิกที�จดทะเบยีนและได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีจากสภาสถาปนิก และ             
อยู่ภายใตก้ฎหมายว่าดว้ยลขิสทิธิ � แห่งราชอาณาจกัรไทย 

4.6.1 หลกัการ ทรพัยส์นิทางปัญญา หมายถงึ ผลงานอนัเกดิจากความคดิสรา้งสรรคข์องมนุษย ์คําจํากดัความ
ต่อไปนี�เป็นการอธบิายศพัทเ์ฉพาะ เพื�อใหเ้ขา้ใจถูกตอ้งตรงกนัทุกฝ่าย ดงันี� 

ลิขสิทธิ�  (Copyright) หมายถึง สทิธคิวามคุ้มครองที�ใหแ้ก่เจ้าของลขิสทิธิ �ตามพระราชบญัญตัิ

ลขิสทิธิ � พ.ศ. 2537 ซึ�งการคุม้ครองนั �นเจา้ของลขิสทิธิ �มสีทิธแิต่เพยีงผูเ้ดยีวที�จะกระทําการใดๆ
ตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ � พ.ศ. 2537 เกี�ยวกบังานที�ผูส้รา้งสรรคไ์ดท้าํขึ�น ดงันี� 

 ทาํชํ�า * 

 ดดัแปลง * 

 การเผยแพร่ต่อสาธารณชน * 

 ใหเ้ช่าตน้ฉบบัหรอืสาํเนา 

 สทิธใิหผู้อ้ื�นใชส้ทิธใินการเช่าซื�อ ดดัแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

(* หมายเหตุ เวน้แต่กรณีที�ผูอ้ื�นนําไปเพื�อวจิยั หรอืศกึษางานนั �น โดยไม่หวงัผลกาํไร ถอืว่าไม่ผดิ
กฎหมาย) 

กรรมสิทธิ�  (Ownership) หมายถงึ สทิธิ �ในการครอบครองงานที�เกดิจากการสรา้งสรรค ์

ในเรื�องของงานสถาปัตยกรรมนั�น สิทธิมีคู่กนั 2 ลกัษณะ 

1. ลขิสทิธิ � ในแบบ เป็นของสถาปนิก หรอื เจา้ของลขิสทิธิ � 
2. กรรมสทิธิ � ในอาคาร เป็นของเจา้ของอาคาร 

เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ � พ.ศ. 2537 การไดม้าซึ�งลขิสทิธิ �ผลงานสถาปัตยกรรม 
ซึ�งเกดิจากการว่าจา้ง สถาปนิกผูอ้อกแบบจะต้องตกลงกบัผูว้่าจา้งเสยีก่อนว่า ลขิสทิธิ �ในผลงาน
ดงักล่าวจะเป็นของสถาปนิก หรอืร่วมกนัระหว่างสถาปนิกและผูว้่าจา้ง 

4.6.2 การคุ้มครองงาน

ออกแบบของ

สถาปนิก 

(Protection of 

Design Works of 

Architect / 

Author) 

ลขิสทิธิ �และการคุม้ครองงานออกแบบของสถาปนิก และ/หรอื เจา้ของลขิสทิธิ �ตามหวัขอ้นี� จะตอ้ง
ได้รับการคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ � พ.ศ. 2537 และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมของสภาสถาปนิก 

กฎหมายลิขสิทธิ � คุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ของสถาปนิก ซึ�งรวมถึงการแสดงออกซึ�งแนว 
ความคดิ (concept) ลงบนกระดาษ เพราะถอืเป็นสื�อแสดงออก (expression) ที�มองเหน็ได ้ดงันั �น
เพื�อป้องกนัมใิหผู้ใ้ดลอกเลยีนแบบงานจากความคดิของสถาปนิก สถาปนิกผูอ้อกแบบพงึจะต้อง
ระบุในเอกสารทุกชนิดที�ส่งให้ลูกค้า ก่อนตกลงทําสญัญาว่าจ้างให้ออกแบบว่า “ลขิสทิธิ �เป็นของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบ” 
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แบบต้นฉบบั (Original Drawing) 

แบบต้นฉบบัของอาคารหรืองานคดิสร้างสรรค์ที�เกิดขึ�นในทุกๆขั �นตอนของการออกแบบของ
สถาปนิกนั �น พงึจะละเมดิมไิด ้

งานสร้างสรรค์เหล่านี�รวมถึง แบบร่าง แบบก่อสร้าง รูปทศันียภาพ (perspective) หุ่นจําลอง 
(model) และหุ่นจําลองสามมติิ และภาพเคลื�อนไหวที�สร้างสรรค์โดยคอมพวิเตอร์ (computer 
generated 3D model & animation) ทั �งยงัรวมความไปถงึ รูปแบบอาคาร และรายละเอยีดต่างๆ
ในผงัอาคารทุกชั �นดว้ย 

การปรบัปรงุซ่อมแซมอาคาร (Building Renovation & Restoration) 

การปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร ที�ได้ก่อสร้างขึ�นจากแบบของสถาปนิกที�ได้สร้างสรรค์ขึ�น 
สามารถกระทาํได ้แต่ต้องไม่ทาํใหรู้ปลกัษณ์บดิเบอืนไปจากรปูแบบที�สถาปนิกผูอ้อกแบบ (และ/
หรอื เจา้ของลขิสทิธิ �) ไดอ้อกแบบไว ้และมผีลทาํใหเ้สยีชื�อเสยีง อนัเป็นธรรมสทิธิ �5ของสถาปนิก 

4.6.2 การคุ้มครอง

ผลงานของ

สถาปนิก 

(Protection of 

the Author’s 

Interest) 

สิทธิในการเผยแพรสู่่สาธารณะ (Right of Communication to the Public) 

สถาปนิก และ/หรอื เจา้ของลขิสทิธิ � มอีาํนาจแต่ผูเ้ดยีว ที�จะใหส้ทิธใินการตพีมิพผ์ลงาน เผยแพร่
สูส่าธารณชน 

สิทธิในการลงชื�อสถาปนิกผูอ้อกแบบในอาคาร (Recognition of Authorship) 

สถาปนิกมีสทิธิ �ที�จะลงชื�อกํากบับนผลงานของตน ไม่ว่าจะเป็นผลงานในรูปของแบบร่าง ผงั
อาคาร เอกสารอื�นๆที�เกี�ยวขอ้ง หรอืแมก้ระทั �งการลงชื�อผูอ้อกแบบไวบ้นตวัอาคารที�ก่อสรา้งแลว้
เสรจ็ ทั �งนี�เพื�อความชดัเจน และป้องกนัการละเมดิลขิสทิธิ �หรอืธรรมสทิธิ �โดยอา้งว่าไม่เจตนา 

การละเมิดสิทธิ�  (Violations) 

สถาปนิกผู้ออกแบบมีธรรมสทิธิ �ในผลงานของตน จึงสามารถคดัค้านการขโมยความคิด การ
บิดเบือน การทําให้ผิดรูป และการเปลี�ยนแปลงอื�นๆ หรือการกระทําใดๆที�ก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อผลงานชิ�นนั �นๆ อนัจะส่งผลกระทบต่อชื�อเสยีงและการยอมรบัในสงัคมของสถาปนิก
เอง สถาปนิกผูอ้อกแบบสามารถยื�นฟ้องรอ้งการละเมดิสทิธิ �ดงักล่าว ทั �งต่อสภาสถาปนิกและศาล
ยุตธิรรมตามกฎหมาย ถงึแมว้่าสถาปนิกผูอ้อกแบบไดเ้สยีชวีติไปแลว้ 

4.6.3 ระยะเวลาในการ

คุ้มครองผลงาน

ออกแบบ (Term 

of Protection) 

ระยะเวลาในการคุม้ครองผลงานออกแบบ เป็นการคุม้ครองลขิสทิธิ �ในการออกแบบของสถาปนิก 
และ/หรือ เจ้าของลิขสทิธิ � ระยะเวลานี�จะมผีลบงัคบัใช้ตราบเท่าที�สถาปนิก และ/หรือ เจ้าของ
ลขิสทิธิ � ยงัมชีวีติอยู่ และคุม้ครองไปอกี 50 ปี หลงัจากการตายของสถาปนิก และ/หรอื เจา้ของ
ลขิสทิธิ � 

ในกรณีที�เป็นการออกแบบร่วม หรอืโดยนิตบิุคคล ระยะเวลาในการคุม้ครองผลงานออกแบบ ให้
นับจากสถาปนิกออกแบบร่วมคนสุดทา้ยถงึแก่กรรม ลขิสทิธิ �ดงักล่าวสามารถเปลี�ยนโอนได ้โดย
ตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษรที�ชดัเจน 

ในกรณีสถาปนิกผูอ้อกแบบเสยีชวีติก่อน การเลกิบรษิทัหรอืพนัธะสญัญาต่อกนั ตามวรรคก่อน 
ใหส้ทิธิ �การคุม้ครองสิ�นสดุตามวรรคหนึ�ง 

                                                           
5 ดอูภธิานศพัท ์
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4.6.4 มาตรการในการ

บงัคบัใช้ เกี�ยวกบั

สิทธิในทรพัยสิ์น

ทางปัญญา

(Enforcement of 

Intellectual 

Property Rights) 

สถาปนิกมหีน้าที�รกัษาสทิธปิระโยชน์ในทรพัย์สนิทางปัญญาของตนเอง และเพื�อนร่วมอาชพี 
ดงันั �นหากสถาปนิกผู้ใดพบเห็นการกระทําที�เป็นการละเมิดสทิธิในทรพัย์สนิทางปัญญาของ
สถาปนิกผูอ้ื�น ใหนํ้าเรื�องดงักล่าวแจง้ต่อสภาสถาปนิก เพื�อพจิารณาดาํเนินการตามขั �นตอนต่อไป 

4.6.5 ความรว่มมือ

ระหว่างสถาปนิก

และ สภาสถาปนิก 

ในเรื�องสิทธิและ

ทรพัยสิ์นทาง

ปัญญา (Co-

operation 

between 

Architects and 

Council of Thai 

Architects) 

สถาปนิกมหีน้าที�พงึปฏบิตัติามมาตรฐานการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมทุกประการ จะอา้งว่า
ไม่ทราบไม่ได ้

เมื�อเกดิกรณีพพิาทระหว่างสถาปนิกดว้ยกนั ในเรื�องการละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทางปัญญาของ
สถาปนิก สถาปนิกทุกคนมหีน้าที�จะตอ้งมาใหป้ากคาํโดยสตัยจ์รงิต่อสภาสถาปนิก 

 


