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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนกิ 
ประจ าปี 2563 

วันอาทิตย์ที่ 2 สงิหาคม 2563  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 

-------------------------------------------------------------- 
ลงทะเบียน 12.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
3.1 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจ าปี ของสภาสถาปนิกปี 2562 มาตรา 19 (2) 
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของ  

คณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจ าปี 2563 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) 
และมาตรา 37  

3.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มาตรา 19(3)  
3.4  ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
3.5 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 
 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
3.6 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ  
 ควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. .... 
3.7 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
3.8 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน ามาซึ่ง

ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1  รายงานประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ล่วงมา 
4.2  รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

รายงานประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ 
-------------------------------------------------------------- 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. มีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 187 ท่าน โดยการ
ประชุมครั้งนี้มี พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน นายกสภาสถาปนิก เป็นประธานที่ประชุม และพล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ
เกษมสันต์ เลขาธิการ เป็นเลขานุการที่ประชุม 
คณะกรรมการสภาสถาปนิกผู้มาประชุม 

1. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน นายกสภาสถาปนิก 
2. ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง 
3. นายชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง 
4. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ  เกษมสันต์ เลขาธิการ 
5. นายสุวัฒน์  วสะภิญโญกุล เหรัญญิก 
6. รศ.จันทนี เพชรานนท์ นายทะเบียน 
7. นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ ประชาสัมพันธ์ 
8. นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส กรรมการ 
9. นางราศี  ทองเงิน กรรมการ 
10. นายพรเทพ  หงส์ลดารมภ์ กรรมการ 
11. นางดวงขวัญ จารุดุล กรรมการ 
12. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ ์ กรรมการ 
13. รศ.ดร.รุจิโรจน ์ อนามบุตร กรรมการ 
14. นายวิรัตน์   รัตตากร กรรมการ 
15. นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง กรรมการ 
16. นายวิวัฒน์  จิตนวล กรรมการ 
17. นายธนภัทร เลาหจรัสแสง กรรมการ 
18. นายประกิต พนานุรัตน์ กรรมการ 

คณะกรรมการสภาสถาปนิกผู้ไม่มาประชุม 
1. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย กรรมการ 
2. นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี กรรมการ 

เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก จ านวน 30 คน 
เลขานุการ (พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์) แจ้งที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 34 (4) 

แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ระบุให้เลขาธิการสภาสถาปนิกเป็นเลขานุการที่ประชุมใหญ่ฯ ขณะนี้
สมาชิกเข้าประชุม จ านวนทั้งสิ้น 187 ท่าน ได้ครบองค์ประชุมแล้ว (ตามข้อ 10) ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการ
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ประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 จึงขอเชิญพลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน นายกสภาสถาปนิก ในฐานะ 
ประธานที่ประชุม เปิดประชุม 

ประธานฯ (พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน) กระผมขอต้อนรับสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ 

สภาสถาปนิก ในครั้งนี้ ระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้เสนอแก่สมาชิกนั้นประกอบด้วยวาระตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 
สถาปนิก พ.ศ.2543 ตามมาตรา 19 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี กิจการอันพึงกระท า ได้แก่  

1) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจ าปีของสภาสถาปนิก
2) ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการสภาสถาปนิก

3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
รายละเอียดพิจารณาตามวาระการประชุมต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1.1  แจ้งเวลาในการประชุมและข้อบังคับที่ใช้ในการประชุมใหญ่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ในวันนี้จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับ
ว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ.2544 และจะใช้เวลาในการประชุมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ตามข้อ 13 หากสมาชิกผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าต่อที่ประชุมให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานอนุญาตแล้วจึง
ด าเนินการได้ โดยขอให้เดินมาที่ไมโครโฟนที่ก าหนดไว้ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และเลขที่สมาชิกหรือเลขที่ใบอนุญาต 
ให้ที่ประชุมทราบ  

กระผมหวังว่าการประชุมวันนี้จะด าเนินไปได้ด้วยดีจนครบถ้วนตามวาระท่ีได้เตรียมไว้ และขอแจ้ง
ที่ประชุมทราบว่าตามข้อ 11 ของข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544 
ให้เลือกเลขานุการหนึ่งคนหรือหลายคนเป็นผู้จดรายงานการประชุม ในการนี้เลือก นางสาวนิธินันท์  บัวขาว 
หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิก และนางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา รองหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เป็นผู้จดรายงานการ
ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 แนะน าคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561-2564 
ประธานฯ ชี้แจง ตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2558 – 2561 สิ้นสุดการด ารง

ต าแหน่งในวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561 – 2564 ได้เข้ารับต าแหน่ง
กรรมการ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกได้มีการก าหนดการ
ประชุมนัดแรก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 มีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้  

คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561 – 2564 
1. พลเรือเอกฐนิธ  กิตติอ าพน นายกสภาสถาปนิก 
2. ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่ง 
3. นายชาญณรงค์ แก่นทอง อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีสอง 
4. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์ เลขาธิการ 
5. นายสุวัฒน์  วสะภิญโญกุล เหรัญญิก 
6. รศ.จันทนี เพชรานนท์ นายทะเบียน 

3



7. นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ ประชาสัมพันธ์ 
8. นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส กรรมการ 
9. นางราศี ทองเงิน กรรมการ 
10. นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์ กรรมการ 
11. นางดวงขวัญ จารุดุล กรรมการ 
12. นายสมชาย วัฒนะวีระชัย กรรมการ 
13. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ กรรมการ 
14. รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร กรรมการ 
15. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆ ี กรรมการ 
16. นายวิรัตน์ รัตตากร กรรมการ 
17. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง กรรมการ 
18. นายวิวัฒน์ จิตนวล กรรมการ 
19. นายธนภัทร เลาหจรัสแสง กรรมการ 
20. นายประกิต พนานุรัตน์ กรรมการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2561 
เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก

ประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 2 หน้า 3-23 
โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 

หน้า 20 บรรทัดที่ 25 ให้ปรับแก้เป็น “....ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและต้องผ่านการท าประชา
พิจารณ์จากสมาชิกสถาสภาสถาปนิก....” 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2561 ตามที่ได้มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 
เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นวาระเรื่องการพิจารณา จึงขอแจ้งยอดจ านวน

ผู้เข้าร่วมประชุมให้สมาชิกทราบอีกครั้ง ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ านวน 181 ท่าน   
และขอแจ้งวิธีการลงคะแนนเสียง ขอให้ทุกท่านลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ เจ้าหน้าที่ได้แจก

ให้เมื่อสมาชิกได้ลงชื่อเข้าประชุมแล้ว และยื่นให้เจ้าหน้าที่เพ่ือรวบรวมเพ่ือนับคะแนนต่อไป  
ขอให้เหรัญญิกน าเสนองบดุลประจ าปีของสภาสถาปนิกปี 2561 ตามมาตรา 19 (2) ให้ที่ประชุมพิจารณา 

3.1 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจ าปี ของสภาสถาปนิกปี 2561 (มาตรา 19 (2)) 
เหรัญญิก ชี้แจงตามเอกสารประกอบการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระท่ี 3.1 เรื่อง

พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจ าปี ของสภาสถาปนิกปี 2561 (มาตรา 19 (2)) งบดุลนี้ได้รับการตรวจสอบจาก
นางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4987 จากบริษัท สหการสอบบัญชี จ ากัด แล้ว ขอให้
ที่ประชุมพิจารณา (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 24-40) 
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งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน และหนี้สินไม่หมุนเวียน รวมสินทรัพย์ ปี พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้น 
139,535,603.76 บาท 

งบรายได้และค่าใช้จ่ายและทุนสะสม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมรายได้ 
32,297,249.50 บาท รวมค่าใช้จ่าย 31,830,034.11 บาท ทุนสะสมปลายงวด เป็นเงินทั้งสิ้น 131,393,172.86 บาท 

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองตามใบลงคะแนนที่แจกในวาระที่ 3.1 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติงบดุลประจ าปี ของสภาสถาปนิกปี 2560 (มาตรา 19 (2)) ด้วยคะแนนเสียง 
มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบ จ านวน 196 เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง
3. งดออกเสียง จ านวน 4  เสียง

3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจ าปี 
2562 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33 (4)  และมาตรา 37 

เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นวาระเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33 (4) และมาตรา 37 
ขอเชิญประธานฯ ชี้แจง 

ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระพ.ศ. 2561-2564  ขอเสนอให้ที่ประชุม
ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 ตั้งแต่เมษายน 2562 – 
มีนาคม 2563 โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้พิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของสภาสถาปนิก 
7 ประเด็น (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 42-43) 

1 การยกระดับวิชาชีพสู่สากล 
- ส่งเสริมให้สถาปนิกไทยไปท างานต่างประเทศ
- ให้สถาปนิกต่างชาติท างานในประเทศไทยได้ภายใต้การก ากับของสภาสถาปนิก
- ส่งเสริมวิชาชีพ วิชาการ รวมถึงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

2 ความเป็นเอกภาพของทุกสาขาวิชาชีพ 
- ก าหนดขอบเขตงานแต่ละสาขาให้มีความชัดเจน
- บังคับใช้ใบอนุญาตทุกสาขา
- ส่งเสริมความสามัคคีของทุกสาขา

3 ระบบบริหารมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
- ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย
- เน้นคุณภาพและความสุขในการท างานของผู้บริหารและบุคลากร
- จัดให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม
- โปร่งใสตรวจสอบได้

4 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความมั่นคง 
- ส่งเสริมให้สถาปนิกมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
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- ส่งเสริมวิชาชีพด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
- ให้ข้อมูลการปฏิบัติวิชาชีพ

5 สถาปนิกมีความเท่าเทียมกันทุกภูมิภาค 
- ให้สถาปนิกทุกภูมิภาคได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันสถานการณ์   
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพแก่สถาปนิกทุกภูมิภาค

6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมายมีความมั่นคงแข็งแรง 
- จัดการท างานด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และงานจรรยาบรรณให้มีประสิทธิภาพ
- ให้มีการบังคับใช้กฎหมายวิชาชีพอย่างจริงจัง โดยเฉพาะระดับท้องถิ่น

7 สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก 
- สร้างการรับรู้และความเข้าใจในวิชาชีพต่อสังคม
- ช่วยเหลือสังคม ให้ค าแนะน าและสนับสนุนภาครัฐ

และแผนการด าเนินงานคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้ 
1. ผลักดัน ASEAN+3 สร้างความสัมพันธ์ และร่วมกิจกรรมกับองค์กรวิชาชีพนานาประเทศ
2. ออกใบอนุญาตภาคีพิเศษส าหรับสถาปนิกต่างชาติ  
3. ออกใบอนุญาตแยกตามประเภทงาน และออกใบอนุญาตภาคีพิเศษ
4. ให้ค าแนะน าและเสนอแนะภาครัฐในการพัฒนา แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายควบคุมวิชาชีพให้

    ครบทุกสาขา 
5. พัฒนาระบบการสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตสถาปัตยกรรมควบคุม และการเลื่อนระดับ
6. พิจารณาคุณวุฒิและให้การรับรองปริญญาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์
7. จัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพในทุกภูมิภาค โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือให้ความรู้รับค าแนะน า

และรับทราบปัญหาต่างๆ
8. สนับสนุนงานประชาสังคม และกิจกรรมสถาปนิกอาสา
9. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ และการให้บริการสมาชิกแบบออนไลน์  
10. ปรับปรุงโครงสร้างส านักงานสภาสถาปนิก สวัสดิการภายใน จัดให้มีระบบการประเมินผล

เจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และคณะท างานต่างๆ
11. ตรวจสอบการท างานโดยผู้ตรวจสอบสภาสถาปนิก
12. ส่งเสริมภาครัฐในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การออกแบบเพ่ืออนุรักษ์

พลังงานฯลฯ
13. ให้ความเห็นในประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพต่อภาครัฐ สังคม และสาธารณะ
14. จัดการประชุมนานาชาติด้านสถาปัตยกรรม ACT Forum โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญดังนี้

• ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล
• สร้างความเข้าใจในวิชาชีพสถาปนิกต่อสังคมไทย
• สร้างความเป็นเอกภาพท้ัง 4 สาขาวิชาชีพ
• สร้างรายได้ส าหรับการด าเนินกิจกรรมสภาสถาปนิก

เลขานุการ ชี้แจงว่า รายละเอียดเรื่องงบประมาณประจ าปี 2562 ขอเชิญเหรัญญิกเป็นผู้ชี้แจง 
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หนา้ 44-50) 

 

เหรัญญิก ชี้แจงงบประมาณประจ าปี 2562 (เม.ย. 2562 - มี.ค. 2563) (รายละเอียดตามเอกสาร

 สรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย  
- ประมาณการรายรับ ปี พ.ศ. 2562 43,857,500 บาท
- งบประมาณรายจ่าย 41,280,865 บาท 
- รายรับมากกว่ารายจ่าย  2,576,635 บาท 
ความเห็นในที่ประชุม 
ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร สมาชิกเลขที่ 000016 กล่าวว่า มีความเห็นที่จะสอบถามในหลาย

ประเด็น ดังนี้ 
1) ไม่เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน

คณะกรรมการสภาสถาปนิก โดยเฉพาะในประเด็นการก้าวข้ามความเป็นประเทศ ที่มีรายได้ปานกลาง และการ
ยกระดับรายได้ โดยเสนอแนะให้ลดความเหลื่อมล้ า ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนเป็นทางออกอีกทางหนึ่ง โดยให้
สภาสถาปนิกน าไปพิจารณา 

2) ตามอนุสนธิสัญญากรุงปารีส สมัยที่ 21 (COP 21) เรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ร้อย
ละ 20-25 นั้น เป็นหน้าที่ของสถาปนิกโดยตรง และเสนอแนะให้ระบุลงในยุทธศาสตร์ ในการด าเนินงาน
คณะกรรมการสภาสถาปนิก 

3) แผนการด าเนินงานฯ ตามที่เสนอในหน้า 43 ยังไม่ใช่แผนการด าเนินงานที่น าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ เช่น การจัดการประชุมนานาชาติด้านสถาปัตยกรรม (ACT Forum) ซึ่งได้รับงบประมาณ จ านวน 
7,000,000 บาท มีค่าใช้จ่าย จ านวน 5,000,000 บาท รายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถชี้แจงให้สมาชิกทราบได้
หรือไม่ เพราะสมาชิกต้องลงมติรับรองในประเด็นดังกล่าวด้วย โดยรายละเอียดแผนงานนั้นจะต้องมีความละเอียด
เพ่ือจะน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ โดยเสนอแนะให้น างบประมาณการด าเนินงานปีที่ผ่านมาแนบท้ายเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาร่วมกับงบประมาณปีปัจจุบัน จะท าให้พิจารณาในรายละเอียดได้ง่ายขึ้น 

ประธานฯ ชี้แจงว่า การท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณฉบับนี้ เป็นแผนโดยกว้าง  
อย่างการประมาณการค่าใช้จ่าย จ านวน 5,000,000 บาท ในการจัดประชุม ACT Forum นั้น การใช้งบประมาณ
จริงอาจจะไม่ตรงตามการประมาณการ โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ใช้เวลาประชุม ทั้งหมด 4 วัน และเชิญวิทยากร ระดับ
นานาชาติมา จึงมีค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าที่พักของวิทยากร เป็นต้น ค่าใช้จ่ายจริงอาจมากกว่านี้ โดยสภาสถาปนิก 
มีแนวคิดที่จะหาผู้สนับสนุนหลัก เพ่ือหางบประมาณสนับสนุนมากกว่า 5,000,000 บาท รวมถึงการขายบัตรเพ่ือเข้า
ร่วมการประชุม ACT Forum และหัวข้อการบรรยายของการประชุม ACT Forum สภาสถาปนิกจะต้องเร่ง
ด าเนินการ เพราะการประชุม ACT Forum จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แต่จ าเป็นต้องขออนุมัติ
แผนการด าเนินงานก่อนในการประชุมครั้งนี้ เพราะฉะนั้นจึงเสนอให้สมาชิกเห็นชอบในการใช้งบประมาณ 
5,000,000 บาท ในการจัดประชุม ACT Forum ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือสภาสถาปนิกจะต้องหาผู้สนับสนุนเพ่ิมเติม 
ในขณะนี้สภาสถาปนิกยังไม่สามารถบรรจุ ไว้ ในแผนได้  เนื่องจากได้รับงบประมาณจากผู้สนับสนุน 
จ านวน 7,500,000 บาท   
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 ส่วนผู้ที่จะมาเป็นวิทยากรในงานประชุม ACT Forum นั้น สภาสถาปนิกจะสรุปภายในเดือนเมษายน 
พ.ศ. 2562 และแจ้งต่อสมาชิกทราบ และวันที่ 19 มีนาคม 2562 ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวความ 
คืบหน้าการจัดงาน "สภาสถาปนิก'19" ทั้งนี้ จะน าข้อเสนอแนะทั้งหมดไปปรับแก้ในยุทธศาสตร์ฯ ต่อไป 

เหรัญญิก ชี้แจงว่า รายรับจริงที่ ได้รับการตกลงไว้ เป็นเงินจ านวน 7 ,500 ,000 บาท 
โดยเงินจ านวน 500,000 บาท ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 และเงินจ านวน 7 ,000,000 บาท อยู่ในงบประมาณ 
เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 

นายกิตติ เติมมธุรพจน์ สมาชิกเลขที่ 014383 สอบถามเรื่องค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิก จ านวน 400,000 บาท คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างานสภาสถาปนิก จ านวน 2,800,000 บาท 
ที่ ร ะ บุ ใ น ห ม ว ด  2  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ด  า เ นิ น ง า น  ห น้ า  4 6  ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ร ม ก า ร ฯ 
และคณะท างานประกอบด้วยอะไรบ้าง มีคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ อยู่ด้วยหรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 19 ชุด และยังไม่รวมคณะท างานอ่ืนๆ 
โดยค่าเบี้ยประชุมนี้ ได้รับอนุมัต ิและใช้เงินในการจ่ายเบี้ยประชุมทั้งหมดจากกระทรวงมหาดไทย จ านวน  
3,000,000 บาท โดยไม่ได้ใช้เงินของสภาสถาปนิก เพราะไม่เพียงพอต่อการจ่ายค่าเบี้ยประชุมสภาสถาปนิกได้ขอ 
สนับสนุนงบการค่าเบี้ยประชุมอีก จ านวน 5,000,000 บาท และยังไม่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากคณะอนุกรรมการ 
ฯ มีหลายคณะ ซึ่งคณะอนุกรรมการการพิจารณาผลงานฯ นั้น อยู่ใน 19 ชุดนี้ด้วย และคณะท างานอีก 40 ชุด 
รวมทั้งหมด 59 ชุด เพราะฉะนั้น การจ่ายค่าเบี้ยประชุมนั้นไม่ได้มากจนเกินไป 

นายกิตติฯ แจ้งว่า ตามที่สอบถามเพราะเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับการเลื่อนระดับเมื่อปี 2561 
นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส ได้แจ้งเรื่องการเลื่อนระดับสามัญสถาปนิก ของการควบคุมงานก่อสร้าง และงานออกแบบ 
โดยแยกออกจากกัน จึงเห็นว่าสภาสถาปนิกจะด าเนินการได้ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการสภาฯ ชุด 
ปัจจุบันนี้ ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่นายกิตติฯ กล่าวมานั้น ระบุไว้ ในแผนการด าเนินงานของ 
สภาสถาปนิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 นายจรัล อินทะกัลยา สมาชิกเลขที่ 003063 มีข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุม 
การประกอบวิชาชีพในทุกสาขา โดยเสนอให้จัดท าสารสนเทศให้สมาชิกทุกท่านที่ได้ใช้ใบประกอบวิชาชีพ  
ที่กระท าการใดๆ ให้ลงทะเบียนมาที่สภาสถาปนิก ในการใช้ใบประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานใดบ้าง เช่น ออกแบบ 
ควบคุมงาน ฯลฯ เพ่ือจะท าให้ 1) สภาสถาปนิกสามารถควบคุมได้ 2) เจ้าหน้าที่ที่ออกใบอนุญาตสามารถตรวจสอบได้ 
และ 3) ป้องกันการปลอมแปลง  

เลขานุการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงระบบเข้ากับกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง 
โดยข้อมูลการใช้ใบอนุญาตฯ ต่างๆ นี้อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันต่อไป   

รศ.ดร. อริยา อรุณินท์ สมาชิกเลขที่ 003063 แจ้งว่าเห็นด้วยกับการเปลี่ยนชื่อการจัดงาน 
จากเดิม“สถาปัตย์ 19 Architect Expo” แก้ไขเป็น “สภาสถาปนิก’19 ACT Forum” ส่วนเรื่องงบประมาณนั้น 
ในการประชุมเชิงวิชาการของหลายๆ ประเทศ จะมีการตีพิมพ์บทความวิชาการ (call for paper) มีการน าเสนอ 
ผู้บรรยาย (keynote speaker) การขายบัตร การลงทะเบียน ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมของสมาชิก จะต้องไม่มาจากการ 
มาฟังผู้บรรยายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงานของตัวเองได้เช่นกัน ซึ่งการจัดงานใน 
รูปแบบนี้จะท าให้การจัดงานมีประโยชน์ยิ่งขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องตามมาตรา 7 (5) และตามที่สภาสถาปนิกได้มีการ
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จัดการแถลงข่าวเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยใช้ชื่องาน “Expo” ท าให้เกิดความสับสนกับงานของสมาคมสถาปนิก 
สยามฯ แต่ปัจจุบันในส่วนของการจัดรูปแบบงานมีความชัดเจนแล้ว แต่ในสื่อโซเชียลมีเดีย ยังไม่ได้มีความชัดเจน 
และอาจท าให้ให้สับสนต่อผู้อ่ืนได้ จึงเสนอแนะให้สภาสถาปนิกจัดแถลงข่าวเพ่ือแก้ความสับสนในประเด็นนี้ 

ประธานฯ ชี ้แ จ ง ว ่า เป็นความสับสนของคนเขียนข่าวและเผยแพร่แบบผิดๆ ออกไป 
สภาสถาปนิกจะมีรูปแบบในการจัดงาน Forum ซึ่งจะมีการแถลงข่าวในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ให้ชัดเจนอีกครั้ง 

นางสาวกันทิมา ชลายนเดชะ สมาชิกเลขที่ 015629 สอบถามเรื่องการตั้งงบประมาณ หมวด 2 
ข้อ 2.2.3 ค่าจัดท าวารสารหนังสือจดหมายข่าว จ านวน 300,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 46) เนื่องจากมี 
การยกเลิกการท าวารสารและเปลี่ยนมาท าสื่อออนไลน์แทนใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า มีความตั้งใจที่จะท าวารสารแจกปีละ 1 เล่ม แต่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง 
จึงเปลี่ยนการจัดท าเป็นแบบดิจิทัล และหากต้องการอ่านในรูปแบบวารสารสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์จาก 
ออนไลน์ได ้

เลขานุการ ชี้แจงว่า มีค่าใช้จ่ายของการจัดท าต้นฉบับส่งจริง (Artwork) เจ้าหน้าที่ดูแล
บรรณาธิการ ระบบที่ต้องปรับปรุง เช่น การส่งอีเมล เป็นต้น ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของการท าสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

นางยุพิน เทพไชย สมาชิกเลขที่ 006674 สอบถามว่า การเชิญประชุมใหญ่ของสภาสถาปนิก 
เหตุใดจึงไม่ออกเป็นหนังสือเชิญประชุมส่งผ่านทางไปรษณีย์ ในการจัดส่งหนังสือเชิญในรูปแบบไปรษณีย์ท าให้ 
สิ้นเปลืองงบประมาณมากใช่หรือไม่ เนื่องจากไม่ช านาญในการใช้ระบบดิจิทัล  

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในขณะนี้สภาสถาปนิกได้ส่งหนังสือเชิญประชุมใหญ่ฯ ให้ทุกท่านทาง 
ไปรษณีย์ ทั้งนี้การส่งผ่านระบบดิจิทัลสภาสถาปนิกอยู่ระหว่างด าเนินการที่จะจัดท า กรณีท่ีสมาชิกท่านใดต้องการ 
ให้สภาสถาปนิกส่งผ่านทางไปรษณีย์สามารถแจ้งมายังส านักงานสภาสถาปนิกได้  

นายนิพนธ์ กลิ่นวิชิต สมาชิกเลขที่ 007061 เสนอแนะการให้ความสนใจในเรื่องของสังคม 
เพราะเป็นเรื่องโดยตรงของสถาปนิก ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ที่ 7  

นายจรัลฯ แจ้งว่าประสบเรื่องปัญหาการได้รับเอกสารทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน ในกรณีที่มีเรื่อง 
เร่งด่วนที่ต้องจัดส่งให้สมาชิก ขอให้จัดส่งเป็นแบบเร่งด่วน (EMS)  

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่นายจรัลฯ เสนอมานั้น เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงเสนอให้ 
สมาชิกเข้าสู่ระบบออนไลน์ในการได้รับเอกสาร โดยระบบนี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่า แต่หากผู้ใดมีปัญหาในการ 
เข้าถึงเอกสารทางออนไลน์ สภาสถาปนิกจะน าส่งให้เฉพาะรายบุคคลไป  

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองตามใบลงคะแนนที่แจกในวาระที่ 3.2 
มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแผนการด าเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ประจ าปี 
2562 ตามมาตรา 19 (1) มาตรา 33(4) และมาตรา 37 ด้วยคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วม 
ประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบ      จ านวน 210 เสียง 
 2. ไม่เห็นชอบ จ านวน    3  เสียง 
 3. งดออกเสียง จ านวน   4 เสียง 
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3.3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (มาตรา 19 (3)) 
เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นวาระเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนด 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (มาตรา 19 (3)) ขอเชิญเหรัญญิกเป็นผู้ชี้แจง 
เหรัญญิกฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมามีการว่าจ้าง บริษัท สหการสอบบัญชี จ ากัด โดยมี 

นางสาวปราณีย์  ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4987 เป็นผู้สอบบัญชี นั้น จะต้องมีการเปรียบเทียบ 
ราคาในการว่าจ้าง 3 ราย ตามระเบียบพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. บริษัท ส านักงานบัญชี ออดิท ไลนส์ จ ากัด เสนอราคา  65,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
2. ส านักงานบัญชี ตปาคม เสนอราคา 63,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
3.  บริษัท สหการสอบบัญชี จ ากัด เสนอราคา  55,000 บาท  (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)
เห็นควรเสนอ บริษัท สหการสอบบัญชี จ ากัด โดยมีนางสาวปราณีย์ ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 4987 เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบบัญชี เนื่องจากได้ด าเนินการสอบบัญชีให้สภาสถาปนิกมาโดยตลอด
มีการท างานได้ดีมีประสิทธิภาพ และก าหนดค่าสอบบัญชีในราคา 55,000 บาท ซึ่งเป็นราคาต่ าสุด (รายละเอียดตาม
เอกสารหน้า 51-54) 

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองตามใบลงคะแนนที่แจกในวาระที่ 3.3 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (มาตรา 19 (3)) ด้วยคะแนน
เสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบ จ านวน  218 เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง
3. งดออกเสียง จ านวน 7  เสียง

3.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ตามมาตรา 53) 
เลขานุการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป็นวาระเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการ

จรรยาบรรณ (ตามมาตรา 53) 
ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการสภาสถาปนิกแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาสถาปนิก

ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก เพ่ือแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยวาระ 
พ.ศ. 2561 - 2564) 

โดยมีอดีตนายกสภาสถาปนิก และอดีตประธานกรรมการจรรยาบรรณเป็นคณะกรรมการสรรหาฯ 
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสรรหา นี้ 

1. หลักเกณฑ์ในการสรรหาฯ
1.1 ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานกรรมการ

จรรยาบรรณ 1 ท่าน และกรรมการจรรยาบรรณอีก 6 ท่าน รวมเป็น 7 ท่าน 
1.2 ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต้องประกอบด้วยสาขาวิชาชีพทั้ง 4 สาขา กล่าวคือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 

สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
1.3 ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดในมาตรา 53 วรรคสองของ

พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพที่หลากหลาย 
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2. การด าเนินการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุมจ านวน 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาคัดเลือกจากรายชื่อผู้สมัคร

ซึ่งคณะกรรมการสภาสถาปนิก (สมัยวาระ พ.ศ. 2558 - 2561) ได้ประกาศรับสมัครประกอบกับพิจารณาจาก
รายชื่อเพ่ิมเติมเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาฯ  

มีมติเป็นเอกฉันท์ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เห็นชอบ
ให้เสนอรายชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ 
(สมัยวาระ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ประกอบด้วยประธานกรรมการจรรยาบรรณ 1 ท่าน และกรรมการจรรยาบรรณ 
อีก 6 ท่าน รวมจ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 

1. นายนิติศักดิ์ ชอบด ารงธรรม ประธานกรรมการจรรยาบรรณ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
2. รองศาสตราจารย์ ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย กรรมการจรรยาบรรณ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
3. นายพุทธพร ไพบูลย์  กรรมการจรรยาบรรณ          สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ 
4. นายชุณหเดช พรหมเศรณี  กรรมการจรรยาบรรณ          สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
5. ศาสตราจารย์จามรี จุลกะรัตน์  กรรมการจรรยาบรรณ          สาขาภูมสิถาปัตยกรรม 
6. นายสุพินท์ เรียนศรวีิไล  กรรมการจรรยาบรรณ          สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
7. นายรังสรรค์ สกุลยง  กรรมการจรรยาบรรณ              สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 3.4 หน้า 55)  
ความเห็นในที่ประชุม 
นางยุพินฯ สอบถามว่า เหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่ง

จากเดิมสมาชิกทุกท่านเป็นผู้ลงคะแนนเลือก แต่ในครั้งนี้สภาสถาปนิกเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการจรรยาบรรณ จึงเห็นว่าไม่ถูกต้อง 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมาเคยมีการลงคะแนนเลือกคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งมีปัญหา
เรื่ องการ เสนอชื่ อที่ สมาชิ กบางท่ านรู้ จั กและบางท่ านไม่ รู้ จั ก  และตั้ งแต่ เป็ นนายกสภาสถาปนิ ก 
ปี พ.ศ. 2550 – 2553 ใช้วิธีการเสนอชื่อและให้การรับรองมาโดยตลอด ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหา 
และปฏิบัติตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองตามใบลงคะแนนที่แจกในวาระที่ 3.4 
มติที่ประชุม เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ตามมาตรา 53) จ านวน 7 ท่าน ได้แก่ 
1)นายนิติศักดิ์ ชอบด ารงธรรม ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 2)รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย 3)นายพุทธ
พร ไพบูลย์ 4)นายชุณหเดช พรหมเศรณี 5)ศาสตราจารย์จามรี จุลกะรัตน์ 6)นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล และ7)
นายรังสรรค์ สกุลยง ตามที่ได้น าเสนอ ด้วยคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. เห็นชอบ จ านวน 169 เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ จ านวน  10 เสียง 
3. งดออกเสียง จ านวน  14  เสียง 
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3.5  พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ....  

เลขานุการ ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า เป็นวาระเรื่องพิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือก
และการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จึงขอเรียนเชิญประธานฯ ชี้แจง 

ประธานฯ ชี้แจง ด้วยข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก 
พ.ศ. 2545 บังคับใช้มาเป็นเวลานาน และเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติ คณะกรรมการสภาสถาปนิก สมัยวาระ 
พ.ศ. 2558-2561 ได้ปรับปรุงแก้ไขและน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 
28 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบในหลักการและให้จัดท าร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกฉบับใหม่  
ตามความเห็นที่น าเสนอในที่ประชุมใหญ่ครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบ จ านวน  121 เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ จ านวน   3 เสียง 
3. งดออกเสียง จ านวน 10   เสียง 
โดยสมาชิกได้มีการเสนอความเห็นว่า เนื่องจากเป็นการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ มีหลายประเด็น 

จึงให้สภาสถาปนิกร่างข้อบังคับขึ้นใหม่ทั้งฉบับโดยให้อยู่ในฉบับเดียว และยกเลิกฉบับเดิม เพ่ือง่ายต่อการปฏิบัติตาม
กฎหมาย โดยสภาสถาปนิกได้มีการร่างข้อบังคับตามความเห็นของที่ประชุม และสภาสถาปนิกได้มีการปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมอีก 2 ประเด็น ได้แก่  

ประเด็นที่ 1 (8) ให้ถือเอาเวลาเปิดตู้ไปรษณีย์เป็นเวลาการสิ้นสุดการส่งกลับบัตรเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ระบุไว้ใน “ข้อ 21 ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนพร้อมเอกสารแนะน าวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง และซองส าหรับส่ งกลับที่จ่าหน้าตู้ไปรษณีย์ที่
ก าหนดไว้ไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ณ ที่อยู่ปัจจุบัน ซึ่งบุคคลดังกล่าวให้ไว้ต่อส านักงานสภาสถาปนิก ก่อนวัน
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน รวมทั้งแจ้งก ำหนดวันและเวลำเปิดตู้ไปรษณีย์ซึ่งถือเป็นเวลำกำรสิ้นสุดกำร
ส่งกลับบัตรเลือกตั้งทำงไปรษณีย์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปด้วย 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ และคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง
ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปรษณีย์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งคืนมา ณ ส านักงานสภาสถาปนิกแล้ว คณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งมีอ านาจอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาร้องขอผู้นั้นให้ได้รับบัตรเลือกตั้งส ารองได้ โดยลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง”  

ประเด็นที่ 2 (10) ปรับปรุงวิธีการตรวจนับคะแนนจากเดิมให้เริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น. และ
ด าเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในเรื่องของการเริ่มตรวจนับคะแนนให้เริ่มต้นนับ
คะแนนเวลาใดก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสม เพียงแต่ต้องด าเนินการไม่ชักช้า และในเรื่องการกระท าอันเป็นอุปสรรค
แก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง 

ระบุไว้ใน “ข้อ 25 ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับ
คะแนนมีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน มีหน้าที่ตรวจรับบัตรเลือกตั้งจากคณะอนุกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ 
โดยลงชื่อผู้ส่งมอบและผู้ตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน และน าซองบัตรเลือกตั้งมาตรวจนับคะแนนและรวมคะแนน ณ 
สถานที่ที่ก าหนดไว้โดยไม่ชักช้า 
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กำรนับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้ง เม่ือเริ่มด ำเนินกำรแล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อเนื่องไปจนกว่ำ
จะแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจะจัดให้มีตัวแทนผู้สมัครและตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้สมัครหรือสมาคมวิชาชีพให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับและรวมคะแนนด้วยก็ได้ 
โดยให้ตัวแทนผู้สมัครและตัวแทนสมาคมวิชาชีพอยู่ในที่ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจัดไว้ให้เท่านั้น ทั้งห้าม
ไม่ให้จับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกระท าการใดๆ อันเป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง 

 ถ้าตัวแทนคนใดคนหนึ่งกระท าการอันเป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้งตาม
วรรคสาม และอนุกรรมการตรวจนับคะแนนได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนมีอ านาจ
สั่งให้ตัวแทนดังกล่าวนั้นออกไปเสียจากสถานที่ตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้งได้” 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญฯ พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือก
และการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 56-63) 

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองตามใบลงคะแนนที่แจกในวาระที่ 3.5  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้จัดท าร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามความเห็นทีน่ าเสนอในที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียง มากกว่า
กึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบ จ านวน 200 เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ จ านวน    2 เสียง 
3. งดออกเสียง จ านวน   10   เสียง 

3.6 พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการ
ออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ) 

เลขานุการ ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า เป็นวาระเรื่องพิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต  
การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ) ขอเชิญประธานฯ น าเสนอวาระดังกล่าว 

ประธานฯ ชี้แจง ตามที่สภาสถาปนิกได้น าเสนอร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกและระดับวุฒิสถาปนิก ได้แก่ ปรับปรุงคะแนนที่อาจ
ได้รับส าหรับผลงานที่สามารถน ามาใช้ยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ ในบางชนิดงานในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
เพ่ิมหลักเกณฑ์เพ่ือให้สามารถน าหน่วยที่ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (หน่วย พวต.) มาใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งแทนผลงานในการขอรับใบอนุญาต ปรับปรุงคะแนน
รวมกันของผลงานที่ยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาในระดับวุฒิสถาปนิก และปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาผลงานที่มี
สถาปนิกท างานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นต้องออกข้อบังคับนี้ 

ในวาระข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่
ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐาน
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รับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ) ขอให้นายสุวัฒน์ ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ ชี้แจงรายละเอียด และประเด็น
ต่างๆ ที่มีการปรับแก้ไขข้อบังคับต่อไป 

นายสุวัฒน์ฯ ประธานอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ แจ้งแก้ไขบันทึกหลักการและเหตุผล 
(รายละเอียดตามเอกสารหน้า 65) โดยแก้ไขบรรทัดที่ 3 ของ “เหตุผล” คือ “....บางชนิดงานในสาขาสถาปัตยกรรม
หลักและสถาปัตยกรรมผังเมือง เพ่ิมหลักเกณฑ์เพ่ือให้สามารถน าหน่วยที่....” และชี้แจง รายละเอียด และประเด็น
ต่างๆ ที่มีการปรับแก้ไขข้อบังคับ ดังนี้ 

1. ข้อ 7  การเพิ่มค านิยาม “อาคารขนาดใหญ่” “อาคารสูง” “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”
เพ่ือให้สถาปนิกท่ีรับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในผลงาน ที่ต้องใช้ระยะเวลาและอาจมีความซับซ้อนในการด าเนินงาน 
ในผลงานที่เป็นอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่แตกต่างกัน ได้คะแนนในผลงานได้หลากหลายมากข้ึน 

- เพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับการก าหนดคะแนน ของผลงานที่อาคารมีขนาดแตกต่างๆกัน (ในข้อ 11)
2. ข้อ 11 การก าหนดคะแนนผลงาน ในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชนิดงานออกแบบ และงาน

บริหารและอ านวยการก่อสร้าง ตามขนาดอาคาร ได้แก่ 
2.1 งานออกแบบ 

- อาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ผลงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ คะแนนของผลงานได้ 100 คะแนน (เท่าเดิม) 

- อาคารขนาดใหญ่ขึ ้นไป แต่ไม่ใช่อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ผลงาน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ คะแนนของผลงานได้ 150 คะแนน 

- อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ คะแนนของผลงานได้
200 คะแนน  

2.2 งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง  
- อาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งผลงาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ คะแนนของผลงาน ได้ 50 คะแนน (เท่าเดิม) 
- อาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป แต่ไม่ใช่อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ซึ่งผลงาน

ก่อสร้างแล้วเสร็จ คะแนนของผลงาน ได้ 150 คะแนน 
- อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ผลงานก่อสร้างแล้วเสร็จ คะแนนของผลงานได้

200 คะแนน 
- เพ่ือให้สถาปนิกที่รับผิดชอบหรือมีส่วนร่วมในผลงานที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป และ

อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่ต้องใช้ระยะเวลาและอาจมีความซับซ้อนในการด าเนินงาน ในผลงานที่เป็นอาคาร
ที่มีขนาดพื้นที่แตกต่างกัน ได้คะแนนในผลงานได้หลากหลายมากข้ึน  

ทั้งนี้ ส าหรับงานออกแบบทีไ่ม่ได้รับการก่อสร้าง หรือก่อสร้างยังไม่แล้วเสรจ็ ได้คะแนนร้อยละ 50 
และงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง ต้องเป็นผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จเท่านั้น 

3. ข้อ 11/1 การก าหนดให้น าหน่วย พวต. มาใช้ประกอบเป็นคะแนนในการยื่นผลงานได้ 60
คะแนน 
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- เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการได้คะแนนให้สถาปนิก ที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับวิ ชาชีพ จะ
ได้รับน าหน่วย พวต. และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

4. ข้อ 12  การก าหนดคะแนนในการยื่นผลงาน สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับวุฒิสถาปนิก เป็น
1,000 คะแนน (จากเดิม 700 คะแนน) 

- เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับสัดส่วนการได้คะแนนของผลงาน ที่ได้ก าหนดให้ได้คะแนนเพ่ิมข้ึน
ในผลงานที่เป็นอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่แตกต่างกัน ตามข้อ 11 

5. ข้อ 14 การก าหนดการแบ่งคะแนนเป็นสัดส่วนไม่เท่ากันของผู้ร่วมงาน กรณีผลงานมีสถาปนิก
ท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 

เพ่ิมข้อก าหนดกรณีมีสถาปนิกร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สามารถแบ่งคะแนนไม่เท่ากันได้ โดย
สถาปนิกทุกรายต้องลงนามรับรองการแบ่งคะแนน และแนบส าเนาใบอนุญาตฯ  (เดิมมี 2 เงื่อนไข 1. หัวหน้าร้อย
ละ 60 ผู้ร่วมงานคิดจากร้อยละ 40 หรือ 2. ไม่ระบุหัวหน้า เฉลี่ยเท่ากันทุกคน) 

- เพื่อให้สถาปนิกผู้ร่วมงานได้คะแนนตามความรับผิดชอบจริงในการปฏิบัติ งาน เนื่องจาก
สถาปนิกแต่ละรายอาจได้รับมอบหมายความรับผิดชอบแตกต่างกันในด้านต่างๆ หรือมีส่วนร่วมการท างานในระยะเวลา
ที่ไม่เท่ากันได้ 

6. ข้อ 16/1 การก าหนดขั้นตอน การน าบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงาน ที่น ามาขอรับ
ใบอนุญาต (เลื่อนระดับ) ประกาศเพ่ือให้บุคคลอื่นยื่นค าคัดค้าน 

- เพื่อให้เกิดกระบวนการและขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของ
ผลงาน และเพื่อให้การยื่นเอกสารการขอเลื่อนระดับฯ การแสดงข้อมูลต่างๆ เป็นไปโดยสุจริตและเปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นตรวจสอบตรวจได้ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของ
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออก
ใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) (รายละเอียดตามเอกสารหน้า 64-68) 

ความเห็นในที่ประชุม 
นายกิตติฯ สอบถามที่ประชุม 2 เรื่อง ดังนี้ 
1. เรื่ององค์ประกอบของผู้ที่พิจารณายกร่างข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ว่ามีระดับภาคีสถาปนิก

ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก ร่วมพิจารณาจ านวนกี่ท่าน 
2. เรื่องกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 ให้อ านาจระดับภาคีสถาปนิกออกแบบ อ านวยการก่อสร้างงานใน

สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ที่มีขนาดความสูงไม่เกิน 15 เมตร และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไม่เกิน 1,000 ตาราง
เมตร ซึ่งจากการประชุมใหญ่สามัญฯ ปีที่ผ่านมานายบุญญวัฒน์ ทิพทัส ได้มีการกล่าวไว้ในรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญสภาฯ ว่าพยายามแยกร่างข้อบังคับฉบับนี้ในส่วนของการออกแบบและการควบคุมงาน ออกจากกัน 
ซึ่งร่างข้อบังคับดังกล่าวยังไม่ได้แก้ไขในส่วนของ ข้อ 12 (2) ผลงานที่ยื่นจะต้องเป็นผลงานออกแบบคิดเป็น
คะแนนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ส่วนของคะแนนที่ก าหนดนั้น โดยกฎหมายนี้ไม่เอ้ืออ านวยให้การควบคุมงานสามารถ
เลื่อนระดับเป็นระดับสามัญได้และไม่สามารถท างานได้ถูกต้องตามกฎหมายและไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ข้อ 2 และ
ข้อ 4 ที่ก าหนดไว้ จึงขอสอบถามว่าจะแยกงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างออกจากกันอย่างชัดเจนได้หรือไม ่
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นายสุวัฒน์ ชี้แจงว่า ในข้อ 1 การท างานของคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ ในการแก้ไขร่าง 
ข้อบังคับเป็นการพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ ซึ่งประกอบด้วย 4 สาขาวิชาชีพ เสนอผ่าน 
อนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ และเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก  

และในข้อที่ 2 เรื่องบริหารงานก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ซึ่งการท าร่างข้อบังคับนี้ต้อง 
ใช้เวลาในการพิจารณา เช่นในเรื่องของกฎหมายต่างๆ 

ประธาน ชี้แจงว่า จะติดตามและเร่งร ัดการด าเนินการ หากด าเนินการเสร็จภายในปีนี้ 
จะน าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญสถาปนิก ต่อไป 

นายกิตติฯ ขอสอบถามข้อ 1 อีกครั้งเรื ่ององค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ในการ 
พิจารณาร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าว ว่ามีระดับภาคีสถาปนิก ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก 
จ านวนกี่ท่านในคณะอนุกรรมการฯ  

นายสุวัฒน์ ชี้แจงว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานฯ มีคณะอนุกรรมการฯ 7 ท่ าน และที่ 
ปรึกษา 2 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยระดับวุฒิสถาปนิกทั้งหมด  

นายกิตติฯ สอบถามว่าเนื่องจากระดับภาคีสถาปนิก เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง แต่เหตุใด 
จึงไม่มีระดับภาคีสถาปนิกร่วมในการเป็นคณะอนุกรรมการฯ ร่างข้อบังคับ  

 ตามร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าว ผลงานที่ยื่นเป็นผลงานออกแบบซึ่งเป็นร่างในการขอเลื่อนระดับ 
ตามที่ระบุไว้คือต้องเป็นผลงานออกแบบเท่านั้น หากตัดข้อความ “ผลงานออกแบบ” ออก ตนจะสามารถเลื่อน 
ระดับเป็นสามัญสถาปนิกได้ ซึ่งคือจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับร่างฉบับนี้ไม่ได้ เพราะการแก้ไขระบุไว้ชัดเจนว่าต้องมี 
ผลงานออกแบบ 

นายสุวัฒน์ ชี้แจงว่า เนื่องจากใบอนุญาตปัจจุบันงานออกแบบและบริหารงานก่อสร้างยังไม่ได้ 
แยก ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในแผนที่จะด าเนินการในการที่จะแยกใบอนุญาต ส่วนในเรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ระดับภาคีสถาปนิกในการร่วมร่างข้อบังคับฯ จะน าไปหารือต่อไป 

นายฐากูร สุวรรณสุขุม สมาชิกเลขที่ 000117 สอบถามเรื่องการขอแก้ไขร่างข้อบังคับฯ ว่า 
สามารถให้สมาชิกพิจารณาปรับแก้ไขในที่ประชุมใหญ่สามัญฯ ได้หรือไม่ 

ประธาน ชี้แจงว่า การจะแก้ไขร่างข้อบังคับผ่านสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญสภาฯ จ านวน 200 
คน ไม่สามารถท าได้ หากสมาชิกไม่เห็นชอบร่างข้อบังคับตามที่น าเสนอ สภาสถาปนิกจะน ากลับไปพิจารณาใหม่ 
แต่หากสมาชิกเห็นชอบร่างข้อบังคับก็จะสามารถน ามาใช้ได้กับสมาชิกอีกกลุ่ม ซึ่งมีความเห็นใจส าหรับผู้ที่ 
ปฏิบัติงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยจะเร่งด าเนินการร่างข้อบังคับอีกฉบับ เฉพาะเรื่องการควบคุมงานก่อสร้าง 

ม.ล.ภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข ผู้ตรวจสภาสถาปนิก ชี้แจงว่าในกรณีของการขอเลื่อนระดับของ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างสามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญได้โดยมีการท าผลงานออกแบบ 1 ชิ้น ได้ 100 คะแนน หรือท า 
ผลงานร่วมกับผู้อ่ืน อาจจะท าผลงานออกแบบ 2 ชิ้น โดยให้ได้คะแนนรวม 100 คะแนนที่เป็ นผลงานออกแบบ 
และนอกจากนั้นน าผลงานควบคุมงานมาปรับเป็นคะแนนที่เลื่อนระดับเป็นสามัญสถาปนิกได้ จึงขอสอบถามนาย 
สุวัฒน์ฯ ว่าปัจจุบันใช้วิธีนี้หรือไม่ หรือในเอกสารร่างข้อบังคับฉบับนี้ไม่มีการกล่าวถึงที่เคยมีการปฏิบัติมาเมื่อ 2 ปี 
ที่ผ่านมา 

นายสุวัฒน์ฯ แจ้งว่า ตามที่ม.ล.ภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข ผู้ตรวจสภาสถาปนิก กล่าวมานั้น ปัจจุบัน 
ยังปฏิบัติตามข้อก าหนดเดิมอยู่ 
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ประธาน แจ้งว่า ในขณะนี้เห็นถึงปัญหาที่สมาชิกบางคนจบการศึกษามาแล้วแต่ปฏิบัติวิชาชีพ 
ด้านการควบคุมงานก่อสร้างเท่านั้น โดยไม่ได้มีผลงานด้านการออกแบบ จึงท าให้ไม่สามารถเลื่อนระดับได้ ประเด็น 
นี้ท าให้เห็นถึงปัญหา จึงเห็นว่าควรต้องร่างข้อบังคับขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ส าหรับการเลื่อนระดับของผู้ควบคุมงาน 
ก่อสร้าง  

ส่วนเรื่องภาคีสถาปนิกพิเศษ สภาสถาปนิกอยู่ระหว่างด าเนินการ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ และจะน า 
ข้อเสนอแนะตามท่ีนายกิตติฯ ได้กล่าวไว้ เร่งด าเนินการออกข้อบังคับการควบคุมงานก่อสร้าง แต่ขณะนี้ไม่สามารถ 
น ามารวมกับข้อบังคับฉบับดังกล่าวนี้ได้  

นายพงษ์ศักดิ์ เหล่ามานะเจริญ สมาชิกเลขที่ 015367 เห็นด้วยกับการปรับปรุงร่างข้อบังคับ 
ฉบับดังกล่าว  ซึ่งการปรับปรุงร ่างข้อบังคับนี้ เป็นการปรับปรุงข้อบังคับเฉพาะสาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
แต่สภาสถาปนิกยังมีอีก 3 สาขา จะต้องมีความละเอียดและความยากของงานเหมือนกัน ก่อนออกข้อบังคับให้ 
ครอบคลุม และให้เป็นไปตามขนาด และเป็นไปตามกฎกระทรวง ซึ่งจะมีความยากง่าย และมีเรื่องของงาน 
ต่างประเทศรวมอยู่ด้วย 

ประธาน แจ้งว่า ร่างข้อบังคับฉบับดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก 4 สาขาวิชาชีพในการประชุม 
แล้ว ซึ่งในวันนี้ต้องการขับเคลื่อนสาขาสถาปัตยกรรมหลักก่อน ส่วนสาขาสถาปัตยกรรมผัง เมือง สาขาภูมิ 
สถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ สามารถเพ่ิมเติมได้ เพราะการร่างข้อบังคับฉบับนี้ 
เป็นการประชุมร่วมกันของทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ   

เลขานุการ ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองตามใบลงคะแนนที่แจกในวาระที่ 3.6  
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และให้จัดท าร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม )  ตามความเห็นที่น าเสนอในที่ประชุมใหญ่ 
ด้วยคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. เห็นชอบ จ านวน  170 เสียง 
2. ไม่เห็นชอบ จ านวน     30 เสียง 
3. งดออกเสียง จ านวน    19   เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 รายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสภาสถาปนิก 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะผู้ตรวจสภาสถาปนิกได้ผ่านการเห็นชอบจากสมาชิก 
สภาสถาปนิกในการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2561 ประกอบด้วย  

1. คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช
2. หม่อมหลวงภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข
3. รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ

ทั้งนี้ ขอเชิญ รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบสภาสถาปนิก 
ต่อสมาชิกสภาสถาปนิกเพ่ือทราบ ในการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 ต่อไป 
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รศ.นิลุบล คล่องเวสสะ ผู้ตรวจสภาสถาปนิก แจ้งว่า ตามที่ผู้ตรวจสภาสถาปนิกชุดปัจจุบันได้รับ 
การแต่งตั้งตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2561 มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก ตามมาตรา 20 แห่ง 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 นั้น ผู้ตรวจสภาสถาปนิก ได้ตรวจการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิกในรอบปี พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการสภาสภาสถาปนิกชุดปัจจุบันได้เริ่มเข้าด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 
12 กรกฎาคม 2561 ผู้ตรวจสภาสถาปนิก ได้ด าเนินการตรวจการด าเนินงานพิจารณารายงานการประชุม 
คณะกรรมการฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2561 เพ่ือท าความเข้าใจการด าเนินงานและประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ของสภาสถาปนิก และผู้ตรวจสภาสถาปนิก ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 โดยมีนายกสภาสถาปนิก 
เลขาธิการ และเหรัญญิก เข้าร่วมประชุมโดยมีการหารือและชี้แจงถึงการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ  
จากนั้นผู้ตรวจสภาสถาปนิก ได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยขอให้หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิก 
และนิติกรช านาญการ งานกฎหมาย ของสภาสถาปนิก เข้าให้ข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ข้อร้องเรียน 
ความคืบหน้าของการด าเนินการ ปัญหา และอุปสรรค โดยมี 3 ข้อหลักประกอบด้วย 

1) คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่
2) ในการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาสถาปนิกหรือไม่
3) การด าเนินงานขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกต่อ ตามพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก

พ.ศ. 2543 หรือไม่ ผู้ตรวจสภาสถาปนิกได้ท าการสรุปผลการตรวจการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี  การประชุมคณะกรรมการสภา

สถาปนิก ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงนโยบายและยุทธศาสตร์การด าเนินงาน โดยสรุปแผนการ
ด าเนินงานได้เป็น 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการสภาฯ ได้ด าเนินการในส่วนที่สามารถด าเนินการ
ภายใต้แผนงบประมาณที่ตั้งโดยคณะกรรมการสภาฯ ชุดที่ผ่านมา และจะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ได้มากขึ้นตามแผนในปีงบประมาณโดยคณะกรรมการสภาฯ ชุดนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป 

2. การด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ความเสี่ยงต่อความเสียหายส่วนใหญ่เป็น
เรื่องของคดีความตามข้อร้องเรียนด้านจรรยาบรรณ ซึ่งคดีต่าง ๆ ที่เข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณมีอยู่เป็นประจ า โดยไม่มีแนวโน้มลดลงแต่อย่างใด เนื่องจากผลการตัดสินคดีจรรยาบรรณย่อมมี
ทั้งผู้พึงพอใจและไม่พอใจจากผลแห่งคดี จึงได้มีการน าคดีเข้าสู่ศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุด
ดังกล่าวแล้ว 

ข้อเสนอแนะ 
2.1 คณะกรรมการจรรยาบรรณชุดใหม่ควรศึกษาแนวทางค าตัดสินคดีของศาลปกครองกลางและ

ศาลปกครองสูงสุดที่มีมาแล้วในอดีต โดยการชี้แจงของนิติกรสภาสถาปนิก คณะกรรมการสภาสถาปนิกก็ควรศึกษา
แนวทางค าตัดสินคดีต่าง ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการจรรยาบรรณมีค าวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว และผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาด ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต มีการ
อุทธรณ์คดีจรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 

2.2 คณะกรรมการสภาสถาปนิกควรศึกษาเพ่ิมเติม กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่และศึกษาความเหมาะสมในการประกันความรับผิดในการด า เนินการของสภาสถาปนิก 
ที่ให้มีการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อศาลมีค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
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การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาสถาปนิก ผู้ตรวจฯ พบว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 
ค่อนข้างร้ายแรงโดยเฉพาะเรื่องคดีความ เนื่องจากมีคดีความที่น าเข้าสู่ศาลปกครองจ านวนหนึ่ง และอาจจะท าให้มี 
ผลโยงในการชดใช้ค่าเสียหายต่อไป ในส่วนนี้ผู้ตรวจฯได้หารือ คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ที่มีส่วน 
เกี่ยวข้องกับคดีควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด และศึกษาในเรื่องของความ 
เหมาะสมในการท าประกันความรับผิด ในเรื่องของการชดใช้ความเสียหาย นอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีข้อพิจารณา 
ในเรื่องการร้องเรียนจรรยาบรรณ และมีจ านวนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชอบในการด าเนินงานนิติบุคคล 
อย่างไรก็ดีผู้ตรวจฯ ขอเสนอแนะว่าน่าจะมีการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่จ าเป็นให้สมาชิกทราบ เพ่ือลดข้อ 
ร้องเรียนในเรื่องจรรยาบรรณต่าง ๆ  

3. การขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก คณะกรรมการสภาฯ ได้ด าเนินงานโดยไม่ขัด 
ต่อวัตถุประสงค์ของสภาฯ ที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 

หม่อมหลวงภุมรีรัตน์ จงเจริญสุข  ผู้ตรวจสภาสถาปนิก ขอเสนอแนะว่า ปัญหาอีกประการหนึ่ง 
ซึ่งสมาชิกสภาสถาปนิกผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้ว แต่กลับถูกด าเนินคดี 
เนื่องจากเป็นกรรมการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคล หรือมีส่วนร่วมในการประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมกับนิติบุคคล คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมท่ีเป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิก 

เนื่องจากสภาสถาปนิกได้มีหนังสือถึงส านักงานคณะกรรมกฤษฎีกา ขอหารือเกี่ยวกับการ 
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคล คณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีความเห็นว่า แม้จะมีบุคคล 
ธรรมดาที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานในนามของ 
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดก็ตาม แต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดเมื่อปฏิบัติงานสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ 
ก าหนดในกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2549 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุมที่เป็นนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกด้วย ดังนั้น สภาสถาปนิกจึงควรให้ความรู้เพ่ิมเติมกับ 
สมาชิกฯ มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องการขอรับใบอนุญาตฯ ที่เป็นนิติบุคคลแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดของตนใน 
ทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพ่ือที่สมาชิกฯจะได้ไม่ประสบกับปัญหาในการถูกด าเนินคดีทางอาญา 
มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการตรวจของผู้ตรวจสภาสถาปนิก 
4.2 รายงานประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีท่ีล่วงมา 

เลขานุการ ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากเอกสารรายงานประจ าปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที่ 
ล่วงมาระหว่างผลงานร่วมของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 2 วาระเป็นคณะกรรมการวาระที่ 5 พ.ศ.2560-2561 
และคณะกรรมการสภาสถาปนิกที่ 6 พ.ศ.2561-2564  ซึ่งทั้งสองคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ด าเนินการออก 
ข้อบังคับสภาสถาปนิกตามที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบแล้ว จ านวน 4 ฉบับ ออกระเบียบสภาสถาปนิก 5 ฉบับ 
ออกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ จ านวน 40 ฉบับ  และออกประกาศ 
สภาสถาปนิก จ านวน 49 ฉบับ โดยสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

 การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 
1) คณะอนุกรรมการด าเนินกิจการสภาสถาปนิก (พ.ศ. 2560-2561) / คณะอนุกรรมการบริหาร

สภาสถาปนิก (พ.ศ. 2561-2564)คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก ดูแลกลั่นกรองวาระและติดตามเรื่องต่าง ๆ 
ก่อนเข้าประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
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2) คณะอนุกรรมการการเงิน (พ.ศ. 2560-2561) / คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน
(พ.ศ. 2561-2564) ในวาระปัจจุบันจะเพ่ิมการดูแลเรื่องทรัพย์สินขอสภาสถาปนิก 

3) คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
4) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์
5)คณะอนุกรรมการวิทยาการสังคมและสวัสดิการสมาชิก (พ.ศ.2560-2561/คณะอนุกรรมการ

ด้านประชาสังคม 
6) คณะอนุกรรมการภูมิภาค
7) คณะอนุกรรมการวิชาชีพ
8) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง
9) คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงานผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
10)คณะอนุกรรมการจัดทดสอบความรู้และพัฒนาระบบการสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (พ.ศ. 2560-2561) / คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (พ.ศ. 2561-2564) 

11) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
12) คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา
13) คณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาและวิจัย
14) คณะอนุกรรมการกฎหมาย(พ.ศ. 2560-2561)/ คณะอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ

(พ.ศ. 2561-2564) 
15) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย
16) คณะอนุกรรมการต่างประเทศ
17) คณะอนุกรรมการก ากับดูแลตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการ

สถาปัตยกรรม (Monitoring Committee) 
18) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนด้านการออกแบบอาคารเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
19) คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสา
20) คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์  เป็นอนุกรรมการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ

คณะกรรมการวาระปัจจุบัน จัดท าแผนงานเพ่ือหารายได้และพิจารณาในเรื่องสิทธิประโยชน์ ผลงานส าคัญคือการ
บรรลุข้อตกลงในการจัดงานร่วมสภาสถาปนิก  

การพัฒนาส านักงานสภาสถาปนิก มีการปรับปรุงโครงสร้างจากเดิมแต่ เนื่องจากมีข้อบังคับซึ่ง
ก าหนดโครงสร้างไว้ไม่สามารถปรับปรุงโครงสร้างเป็นโครงสร้างจริงได้  จึงท าหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
เลขานุการก าหนด มีการก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการ
ท างาน มีระบบประเมินเจ้าหน้าที่ 360  องศา งานกฎหมายมีการปรับปรุงระบบงานที่ดีขึ้น และมีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในโครงการที่ส าคัญ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ โครงการรถไฟความเร็วสูง และเรื่องพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ... มีการสนับสนุนเรื่องระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างจริงจังและร่วมพัฒนากฎหมายจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงมีส่วนร่วมในการออกกฎกระทรวงการ

20



ก าหนดอัตราค่าบริการ มีการส่งผู้แทนในอนุกรรมการต่าง ๆ ร่วมกับสภาวิศวกรเพ่ือบรรยายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
รับทราบเกี่ยวกับกฎหมายวิชาชีพที่ของสถาปนิกในปัจจุบัน  

คณะกรรมการจรรยาบรรณมีหน้าที่ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม  ตามมาตรา 50 
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่ก าหนดในข้อบังคับ 
สภาสถาปนิก และตามมาตรา 53 คณะกรรมการจรรยาบรรณได้แต่งตั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหรือ 
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ จ านวน 2 คณะ คือ 1.) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
การร้องเรียนการประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2) คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแห่ง 
วิชาชีพสถาปัตยกรรม การวินิจฉัยคดีจรรยาบรรณได้พิจารณาด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 – มกราคม 2562 จ านวน 37 เรื่อง 

เรื่องพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 15 เรื่อง 
ยกข้อกล่าวหา 12 เรื่อง 
ตักเตือน - เรื่อง
ภาคทัณฑ์  1 เรื่อง 
พักใช้ใบอนุญาตฯ  1 เรื่อง 
ยุติการพิจารณา  1 เรื่อง 
จ าหน่ายออกจากสารบบ - เรื่อง 

เรื่องพิจารณาอยู่ระหว่างการพิจารณา   22 เรื่อง 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  5 เรื่อง 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ 10 เรื่อง 
เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะอนุกรรมการสอบสวนฯ 7 เรื่อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 แนวทางการตรวจของผู้ตรวจสภาสถาปนิก 

ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ฯ กล่าวว่า ผู้ตรวจสภาสถาปนิก มีหน้าที่ตรวจการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก ซึ่งคณะกรรมการสภาสถาปนิกควรมีการด าเนินงานเข้าสู่มาตรฐานสากล เสนอเรื่องการใช้เครื่องมือ
ในการตรวจคณะกรรมการสภาสถาปนิกให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องมีแผนเพ่ือให้บรรลุไปสู่เป้าหมาย 
ซ่ึงคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระปัจจุบันได้เข้ารับต าแหน่งมาแล้วเกินกว่า 6 เดือน ควรเริ่มมีการด าเนินการ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามที่ ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร แนะน ามานั้น เป็นเรื่องดี ส่วนตัวชี้วัดที่ท่าน
จะพยายามเน้นว่าเอาอะไรมาวัด นั้น พิจารณาจากผลงานที่เกิดขึ้น ซ่ึงต้องมีการก าหนดเป้าหมายว่าไปถึงเป้าหมาย
แล้วหรือยัง และในระยะเวลาที่ท ามากี่เดือนเข้าสู่เป้าหมายหรือยังมีแผนหรือยัง  ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ฯ กล่าวว่า
คณะกรรมการสภาฯ วาระปัจจุบันท ามา  6 เดือนแล้วไม่เห็นเกิดอะไรขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้มีการท าแผนงานเพ่ือให้
บรรลุไปสู่เป้าหมายโดยการตรวจสอบของผู้ตรวจสภาสถาปนิก แต่ยังไม่ประจักษ์ในรูปประธรรม ส่วนในประเด็น
ของผู้ตรวจสภาสถาปนิกไม่สามารถตอบแทนได้  
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คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ตรวจสภาสถาปนิก ชี้แจงว่า  ตามที่รับหน้าที่เป็นผู้ตรวจสภาสถาปนิก 
ได้พิจารณาจากพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 ตามมาตรา 20 ตามมาตรา 21  ตามมาตรา 22 
ตามมาตรา 23  จะเห็นว่าหน้าที่ของผู้ตรวจสภาสถาปนิกจะตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภา 
สถาปนิก ตามพระราชบัญญัติสภาสถาปนิก พ.ศ. 2543 เท่านั้น และตามที่ รศ. นิลุบล คล่องเวสสะ ได้รายงานต่อ 
ที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิกในวาระที่ 4.1 และสิ่งที่ได้มีการตรวจสอบ และสิ่งที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
ได้ด าเนินการ นั้น ได้ถูกต้องตามแผนและงบประมาณของคณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระที่แล้ว และคาดหวังว่า 
จะด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ได้มากขึ้นตามแผนในปีงบประมาณโดยคณะกรรมการสภาฯ ชุดนี้ ตั้งแต่เดือน 
เมษายน 2562 เป็นต้นไป และขอบคุณ ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ฯ ได้แนะน าเครื่องมือในการจัดท าตัวชี้วัด KPIs เพ่ือจะเป็น 
ประโยชน์ ผู้ตรวจสภาสถาปนิกจะขอรับเรื่องดังกล่าวมาหารือในการประชุมครั้งต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.2 การก าหนดแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการจัดท าตัวชี้วัด (KPIs)) 138.39 
ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร ขอเสนอแนะว่า  จากรายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาฯ 

ประจ าปี 2561 มีประเด็นที่ต้องการเสนอแนะหน้าที่ 18 และ 19 ซึ่งระบุตัวชี้วัดที่ส าคัญไว้ชัดเจน 6 เรื่อง ความส าเร็จ 
สิ่งที่จะยกขึ้นมานั่นคือว่าประเด็นเหล่านี้ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้วในที่ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องส าคัญคือ 
สถานะทางการเงิน สภาสถาปนิกหาเงินได้ 1 ปี ได้ก าไร 2 ล้านบาทไม่สามารถไปท าอะไรได้ ซึ่งได้พูดอยู่ตลอดเวลา 
ว่า การที่จะพัฒนาอะไรขึ้นมาให้ เป็นรูปธรรมจะต้องใช้งบประมาณซึ่งต้องไปหามา และเป็นหน้าที่ของ 
คณะกรรมการสภาสถาปนิกที่จะต้องไปด าเนินการจัดการทางสถานะทางการเงิน จัดการด้านการเงินซึ่งเป็น 1 
ตัวชี้วัด คงไม่ต้องไปดูตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เพราะว่าอยู่ในรายงานอยู่แล้ว จึงขอเรียนให้ท่านทราบว่าต้องการมีการ 
ตรวจสอบ หากการด าเนินงานขาดทุน จะต้องมีผู้รับผิดชอบ  

ประธานฯ ชี้แจงว่า ขอบคุณ ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ฯ ส าหรับข้อเสนอแนะ เรื่องสถานะภาพทางการเงินที่ 
เป็นปัญหาใหญ่ของสภาสถาปนิก และเม่ือ 10 ปีที่ผ่านมา สภาสถาปนิกได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทย 
แต่ไม่เพียงพอในการสร้างอาคารสภาสถาปนิกจึงต้องหาเงินเพ่ิมอาคารหลังนี้ต้องใช้งบประมาณ 130 ล้านบาท 
ปัจจุบันได้เข้ามาท างานที่สภาสถาปนิก จึงได้เขียนแผนเพ่ือที่จะเดินหน้าพัฒนาต่อไป โดยสัญญาว่าจะต้องหาเงิน 
อย่างที่ ศ.ดร.วิมลสิทธิ์ฯ ได้กล่าวไว้ และจะด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนให้ได้  
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 ขอให้ทบทวนแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีตรวจสอบและรับรอง 
ประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 

นายวรฐ อัศวลาภสกุล สมาชิกเลขที่ 9318 แจ้งว่า สืบเนื ่องจากข้อจ ากัดของระเบียบ 
คณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีตรวจสอบและรับรองประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูงของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ .ศ. 2554 
ส่งผลท าให้ผู้ที่จบการศึกษาประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาดังกล่าวไม่เพียงพอต่อ 
ตลาดแรงงาน และอาจจะส่งผลร้ายต่อการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมของประเทศ จึงต  องการให้ 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก พิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีตรวจสอบ
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และรับรองประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรม 
ศาสตร์ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2554  

ประธานฯ ชี ้แจ งว ่า เรื่องดังกล่าวรับทราบแล้ว ปัจจุบันอยู่ขั้นตอนการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก เมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วจะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.4 กรณีการรับจ้างลงนามแบบและการรับรองแบบในราคาถูก 
นายวราวุธ เตมียบุตร สมาชิกเลขที่  7008 ขอเสนอแนะว่า  เนื่องจากการรับรองแบบและ 

ลงนามรับรองแบบของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีการรับจ้างลงนามแบบ การรับรองแบบ การลดค่าแบบ 
เพ่ือแข่งขันกันเองในสาขาวิชาชีพเดียวกันนั้น 

ทั้งนี้ กระผมขอความร่วมมือกับสมาชิกสถาปนิกทุกท่านห้ามกระท าการดังกล่าว และขอให้ 
สภาสถาปนิกช่วยเผยแพร่เรื่องราวของผู้ที่กระท าความผิด และบทลงโทษจากศาลปกครอง กรณีการรับจ้างลงนาม 
แบบในราคาถูก 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.5 ขอให้ทบทวนแก้ไขระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและรับรอง 
ปริญญา ระดับปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในสาขาสถาปัตยกรรม 
ควบคุม พ.ศ. 2553 

นายณธทัย จันเสน สมาชิกเลขที่ 006355 ขอเสนอแนะในเรื่องเดียวกับนายวรฐ  อัศวลาภสกุล 
โดยจะกล่าวถึงในระดับปริญญาตรี ต้องการให้สภาสถาปนิกพิจารณาหลักสูตรในเรื่องอาจารย์ผู้สอนให้ชัดเจน 
ต้องการให้สภาสถาปนิกพิจารณาในเรื่องของประกาศเกี่ยวกับผู้สอน เป็นผู้ที่จบสถาปัตยกรรมหลัก และมี 
ประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี ในข้อความตามนั้น หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิกหรือ/ หรือ  
ดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้สามารถทดแทนกันได้ ไม่ใช่ว่ามีข้อก าหนดว่าจะต้องจบสถาปัตยกรรมหลักเท่านั้นจึงจะสอน 
ในสถาปันการศึกษาได้ ดังนั้นการพิจารณาหลักสูตรของสถาปัตยกรรม ยังค้างอยู่ที่สภาสถาปนิกหลายหลักสูตร 
ตัวอย่างเช่น ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม ยังค้างอยู่เท่าที่ทราบหลักสูตรเป็นไปตามที่สภาก าหนดแต่ยังติดอยู่ ในเรื่อง 
คุณสมบัติผู้ของอาจารย์ผู้สอนและสิ่งที่ตนจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเดียวคือไล่อาจารย์ผู้สอนออก จึงจะรับ 
อาจารย์ใหม่เข้ามาได้ ถึงจะผ่านเกณฑ์ท่ีสภาสถาปนิกก าหนด ขอฝากเรื่องดังกล่าวให้สภาสถาปนิกพิจารณา 
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.6 ค่าตอบแทนของสถาปนิกในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด 
นายวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์  สมาชิกเลขท่ี 24492 ขอให้สภาสถาปนิกยกระดับมาตรฐานและ 

สถาปนิกภูมิภาคให้เท่าเทียมกัน เนื่องจาก ตนในฐานะสถาปนิกภูมิภาค ปฏิบัติงานวิชาชีพอยู่ในสาขาวิชาชีพนี้ 
โดยไม่ได้เป็นสถาปนิกร่วม 10 ปี และใช้เวลาประมาณ 6 ปี ถึงจะมีสิทธิ์สอบเป็นสถาปนิก เนื่องจากท างานใน 
กรุงเทพฯร่วมเกือบ 10 ปีและกลับไปท างานที่ต่างจังหวัดสิ่งที่เกิดขึ้น คือถ้าคุณท างานอยู่ในกรุงเทพฯ คุณจะได้ 
ค่าแรงที่ส่งมารวมทั้งค่าออกแบบ 7.5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าคุณไปท างานอยู่ที่ต่างจังหวัดคุณจะได้แค่ 0.0075 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรได้ท่ามกลางการท างานของ สถาปนิกคนเดียวในภูมิภาคใน 1 
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จังหวัด กับวิศวกรของท้องถิ่นนับ 10-20 คน ถ้าเกิดปัญหาประเด็นใดก็แล้วแต่ไม่สามารถสู้กับวิศวกรได้ และสิ่งที่สู้ 
ได้คือปืนอย่างเดียวนี่คือความจริง  

ตามนโยบายของท่านนายกสภาสถาปนิกผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่นโยบายสภาสถาปนิก ข้อ1 ก้าวสู่ 
ระดับสากล และข้อ 5 ถึง 7  ที่มีสภาสถาปนิกในไทยสามารถพัฒนาได้ เพราะสิ่งที่ผมได้เจอเป็นสิ่งที่สถาปนิกใน 
ส่วนกลางไม่เจออย่างผม และคิดว่ามีสถาปนิกอีกประมาณ 10 กว่าจังหวัดจะประสบปัญหาอย่างเช่นกัน  
มติที่ประชุม รับทราบ  

5.7 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสภาสถาปนิก 
นางสาวอริยา อรุณินท์ สมาชิกเลขที่ 15280 บทบาทการประชาสัมพันธ์ ความชัดเจนของสภา 

สถาปนิก เพราะว่าปัจจุบันสภาสถาปนิกมีความสับสนในเรื่องของ สภาสถาปนิกก็คือไม่ใช่สมาคมสถาปนิกและก็ 
ไม่ใช่สมาคมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะความสับสนของสมาคมกับสภาสถาปนิก มีความสับสนสูงมากทั้งหลายทั้งปวง 
สามารถแก้ปัญหาไดโ้ดย พรบ.สภาสถาปนิกฉบับ 2543 รายละเอียดที่เพ่ือนสมาชิกถามก็คือเกี่ยวกับความไม่เข้าใจ 
บทบาทที่ชัดเจนของสภาสถาปนิกว่าสภาสถาปนิกมีบทบาทอย่างไรบ้างการตั้งค าถามการตั้งคณะกรรมการแต่ละ 
ชุดมีการตั้งคณะกรรมการอย่างไรบ้างจากการที่ผู้ตรวจทั้ง 3 ท่านได้กรุณาท ารายงานการตรวจงานการด าเนินงาน 
ของสภาสถาปนิก มีความชัดเจนว่าท่านผู้ตรวจได้พยายามรวบรวมกฎหมายจากที่สมาชิกที่พูดกันมาในหลายๆ 
ประเด็นข้อสรุปได้ง่ายคือประเด็นที่ 1 ความเข้าใจในเรื่องของคณะกรรมการฟ้องกรรมการ ซึ่งส่วนหนึ่งของการ 
ด าเนินงานของประธานกรรมการในชุดต่าง ๆ ขั้นตอนการเลือกคณะกรรมการอนุกรรมการย่อยเป็นอย่างไร 
กรรมการจรรยาบรรณเกิดข้ึนได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ในตามท่ีระบุในมาตรา 53  

หน้าที่ของผู้ตรวจสภาสถาปนิกที่ระบุในมาตรา 23 อย่างชัดเจนแต่ว่าปรากฏว่าก็ยังมีความเข้าใจ 
ผิดอยู่ผิดก็ยังย้อนไปถึงคณะเดิมอย่างที่ประธานแจ้งว่ามีการให้สมัครมา ท าให้เกิดความสับสนในเรื่องของกรรมการ 
จรรยาบรรณ ซึ่งท าให้การประชาสัมพันธ์มีปัญหามากและบทบาทและอีกประเด็นหนึ่งบทบาทของสภาสถาปนิกมี 
การให้ระบุว่าตรวจสอบใบอนุญาตซึ่งมีความคิดเห็นว่าเจตนารมณ์เริ่มต้นเป็นชาติเป็นเจตนารมณ์ที่ถูก ท าให้เกิด 
การตรวจสอบกับผู้ใช้บริการของเราและตัวของสมาชิกด้วยกันเองได้แต่ปรากฏว่าน่าจะเป็นจุดที่ท าให้เกิดปัญหา 
มากกว่าเพราะว่าไม่สามารถเตรียมตรวจสอบได้ว่าใครเอาหมายเลขสมาชิก หรือหมายเลขใบประกอบวิชาชีพ ของ 
ใบอนุญาตของทุกคนเรียน บันทึก ทุกคนทราบหมดแล้วว่าจะต้องบันทึกอย่างไร การที่เปิดเผยข้อมูลในระดับนี้คิด 
ว่าไม่เหมาะสม  

และจากการตรวจสอบสภาวิชาชีพอ่ืน ๆ พบว่ายังไม่มีการให้บริการในเรื่องดังกล่าวเพียงแต่มีการ
อ านวยความสะดวกในเรื่องทั่ว ๆ ไปเท่านั้น จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว 

ประธานฯ แจ้งว่า จากที่นางสาวอริยา อรุณินท์ ได้น าเสนอมานั้นมีความชัดเจน และข้อการเข้า 
ไปสู่ฐานขอ้มูลคงต้องมีการพิจารณาว่าเสียงว่ารับทราบฐานข้อมูลลึกซ้ึงในขณะนั้นจึงขอกลับไปพิจารณาและกัน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

5.8 การยกระดับมาตรฐานสถาปนิกภูมิภาค 
นายวันเฉลิมชัย พลนวพัฒน์  สมาชิกเลขท่ี 24492 ขอเสนอแนะ เนื่องจากผมเดินทางมาเกือบ 

800 กิโลกว่า การยกระดับมาตรฐานสถาปนิกภูมิภาค สิ่งที่เกิดขึ้นเกิดมานานมากและผมหวังอย่างยิ่งว่าสภา 
สถาปนิกจะช่วยดูแลในเรื่องดังกล่าว  

24

http://192.168.2.222:8080/MRS/member.do?id=15280&action=view
http://192.168.2.222:8080/MRS/member.do?id=15280&action=view
http://192.168.2.222:8080/MRS/member.do?id=36052&action=view
http://192.168.2.222:8080/MRS/member.do?id=36052&action=view


 

ขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งประมาณเดือนที่แล้วผมได้ยื่นเรื่องแบบอาคารแต่สุดท้ายก็มีปัญหา 
และสู้คู่แข่งขันไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนทุกต าบลมีปัญหาขาดความเข้าใจ ขาดแนวทางการปฏิบัติ  มีค ากล่าว 
มาว่าถ้าไม่มีสถาปนิกจะใช้ช่องว่างสถาปนิกกับวิศวกรที่สามารถใช้สถาปนิกยื่นขออนุญาตได้หรือไม่ ซึ่งค าตอบไม่ 
สามารถยื่นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าผมเป็นวิศวกรผมสามารถยื่นแบบได้ ซึ่งไม่เป็นธรรมกับสถาปนิก และไม่เข้าใจ 
สภาวิศวกรเกิดขึ้นในปี 2542 สภาสถาปนิกเกิดขึ้นเมื่อปี 2543 เหตใดอัตราการก้าวหน้าของสมาชิกถึงแตกกัน 
ต่างกันมาก  

ประธานฯ แจ้งว่า สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกยื่นหนังสือก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2542 พร้อมกันแต่ 
เนื่องจากสภาสถาปนิก ได้เพ่ิมค าว่ามัณฑนศิลป์ การปรับข้อความดังกล่าวต้องใช้เวลา 1 ปีในสภาผู้แทนราษฎร 
จึงได้ก่อตั้งปี 2543 ส่วนอัตราการเติบโตของสมาชิกของวิศวกรเยอะเพราะสภาวิศวกรมีประชากรแสนสี่หมื่นคน 

สภาสถาปนิกมีประชากร 30,000 กว่าคน วิศวกรมีทั้งหมด 17 สาขา เพราะฉะนั้นอัตราการ 
เติบโตย่อมเยอะกว่ากัน และ มีการเปิดเรียนกันทั่วประเทศ  

และการที่จะท าให้ประชาชน ทราบถึงบทบาทของสภาสถาปนิกนั้น ควรช่วยกันประชาสัมพันธ์ 
ความรู้ สู่ประชาชน ให้เข้าใจเพ่ือให้ประชาชนทราบถึงบทบาทของสภาสถาปนิก 
มติที่ประชุม รับทราบ 

สมาชิกท่านใดต้องการเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือสอบถามหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญประธานกล่าวปิด 
ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก 

 ประธานฯ กล่าวว่า ขอขอบคุณสถาปนิกอาวุโส และท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ทุกท่านที่กรุณาเข้า 
ร่วมการประชุมครั้งนี้และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่สภาสถาปนิก ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วจึงขอปิด 
ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 

ปิดประชุม 16.15 น.

(นางสาวรัตนาภรณ์ วาสนา) (นางสาวนิธินันท์ บัวขาว) 
หัวหน้างานฝ่ายเลขาธิการฯ       หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิก 
    ท าหน้าที่เลขานุการ ท าหน้าที่เลขานุการ 
  ผู้จดบันทึกการประชุม ผู้จดบันทึกการประชุม 

 พลอากาศตรี หม่อมหลวง 
        (ประกิตติ เกษมสันต์) 

 เลขาธิการสภาสถาปนิก 
    ท าหน้าที่เลขานุการในการประชุม 
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ต้ังงบประมาณ

เม.ย63-มี.ค.64

1.1 ค่าสมาชิก 5,500,000.00             

1.2 ค่าใบอนุญาตบุคคล 9,000,000.00             

1.3 ค่าใบอนุญาตนิติบุคคล 2,800,000.00             

17,300,000.00         

2.1 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 3,000,000.00             

3,000,000.00           

3.1 ค่าสอบความรู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 3,500,000.00             

3.2 ค่าฝึกอบรมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 1,500,000.00             

3.3 ค่าหนังสือรับรองตามมาตรา 39 ทวิ 400,000.00 

3.4 ค่าด าเนินการจัดส่งหนังสือรับรองตามมาตรา 39 ทวิ 16,000.00 

3.5 ค่าเช่าสถานท่ี 3  สมาคมวิชาชีพ 36,000.00 

3.6 ค่าเช่าห้องประชุม 50,000.00 

3.7 รายได้ค่าไฟฟ้าจากการให้เช่าท่ีท าการ 3 สมาคมวิชาชีพ 18,000.00 

3.8 รายได้ค่าตรวจสอบมาตรฐานวิชาการ 375,000.00 

3.9 ค่ารับรองปริญญา 125,000.00 

3.10     รายได้อ่ืนๆ 5,000.00 
6,025,000.00           

ดอกเบ้ียรับ 200,000.00 
200,000.00 

5.1 การจ าหน่ายของท่ีระลึก 500,000.00 
5.2 รายได้จัดท าหลักสูตร EXACT 2,125,000.00             

5.3 รายได้จัดงาน Act Talk 1,150,000.00             
5.4 รายได้จัดงาน Act Forum 7,000,000.00             
5.5 รายได้จัดกอล์ฟสภาสถาปนิก 1,580,000.00             

5.6 จัดอบรมให้ความรู้สถาปนิกภูมิภาค 1,460,000.00             

5.7 รายได้จากการจัดกิจกรรมพิเศษ 1,685,000.00             

15,500,000.00         

42,025,000.00         

รวมหมวด 5

รวมรายได้ท้ังส้ิน

รวมหมวด 2

หมวด 3 ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของสภาสถาปนิก

รวมหมวด 3

หมวด 4 ดอกผลท่ีได้รับ

รวมหมวด 4

หมวด 5 เงินบริจาค

งบประมาณประจ าปี 2563 (เม.ย2563-มี.ค.2564)
เสนอท่ีประชุมใหญ่

รายรับ

หมวด 1 ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ฯ

รวมหมวด 1

หมวด 2 เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
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ต้ังงบประมาณ

เม.ย63-มี.ค.64

1.1 เงินเดือน / ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 11,500,000.00           

1.2 ค่าตอบแทนวิชาชีพ 108,000.00 

1.3 เงินสมทบประกันสังคม 309,276.00 

1.4 เงินช่วยค่าครองชีพ 380,000.00 

1.5 เงินสมทบกองทุนเล้ียงชีพ 477,506.00 

1.6 เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 200,000.00 

1.7 เงินสมทบกองทุนทดแทนประจ าปี 12,000.00 

12,986,782.00 

2.1      ค่าตอบแทน

2.1.1 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก 200,000.00 

2.1.2 ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ 80,000.00 

2.1.3 ค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการ+คณะท างานสภาสถาปนิก 1,200,000.00             

2.1.4 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษากฏหมายและผู้ทรงคุณวุฒิ 25,000.00 

2.1.5 ค่าบริการวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน 17,000.00 

2.1.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสอบบัญชี 55,000.00 

2.1.7 ค่าจ้างท่ีปรึกษาระบบบัญชี 72,000.00 

2.1.8 ค่าล่วงเวลา 240,000.00 

1,889,000.00           

2.2      

2.2.1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร /เคร่ืองสแกน/และ ค่าถ่ายเอกสาร 300,000.00 

2.2.2 ค่าจัดท าเอกสารประชุมใหญ่ / และส่ิงพิมพ์อ่ืน 100,000.00 

400,000.00              

2.3      

2.3.1 ค่าประกันภัยอาคาร 48,000.00 

2.3.2 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบลิฟท์ 60,000.00 

2.3.3 ค่าบริการระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ 50,000.00 

2.3.4 ค่าจ้างบริษัทบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้ 128,400.00 

2.3.5 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศ 121,000.00 

2.3.6 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาและท าความสะอาดตัวอาคาร 120,000.00 

527,400.00 

 หมวด 2   ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการด าเนินงาน ( ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและสาธารณูโภค )

รวม 2.1 ค่าตอบแทน

ค่าครุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์ และอุปกรณ์ส านักงาน

 รวม 2.2 ค่าครุภัณฑ์ ส่ิงพิมพ์ และอุปกรณ์ส านักงาน

ค่าบ ารุงรักษาอาคารและสถานท่ี

รวม 2.3 ค่าบ ารุงรักษาอาคารและสถานท่ี

ค่าใช้จ่ายประจ า

 หมวด 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า

 รวมหมวด 1 เงินเดือนและค่าจ้างประจ า
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ต้ังงบประมาณ

เม.ย63-มี.ค.64
2.4      

2.4.1 ค่าดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ 330,000.00 

2.4.2 ค่าดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ส านักงาน(เคร่ืองพิมพ์บัตร/ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน 15,000.00 

345,000.00 

2.5      

2.5.1 ค่าวัสดุส านักงาน (เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์) 400,000.00 

2.5.2 ค่าวัสดุส้ินเปลือง 170,000.00 

570,000.00 

2.6      

2.6.1 ค่าไฟฟ้า 700,000.00 

2.6.2 ค่าโทรศัพท์ 78,000.00 

2.6.3 ค่าน้ าประปา 80,000.00 

2.6.4 ค่าไปรษณียากร 88,000.00 

2.6.5 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลเว็บไซต์ 7,000.00 

2.6.6 ค่าอินเตอร์เน็ต 115,000.00 

1,068,000.00           

2.7      

2.7.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก 30,000.00 

2.7.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ 10,000.00 
2.7.3 ค่าใช้จ่ายเดินทางประชุมอนุกรรมการฯ/คณะท างานฯ 250,000.00 

2.7.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางโดยเคร่ืองบิน (กรรมการฯอนุกรรมการฯคณะท างานฯ ภูมิภาค) 150,000.00 

2.7.5 ค่าพาหนะเดินทาง (นอกสถานท่ี+หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง) 100,000.00 

2.7.6 ค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางในประเทศ 30,000.00 

2.7.7 ค่าห้องพักของคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภูมิภาค 30,000.00 

2.7.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุม/ค่าจัดเล้ียง / ค่าอาหารว่าง / ค่ารับรอง 300,000.00 

2.7.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ / วิสามัญ 44,000.00 

2.7.10 ค่าสวัสดิการ 50,000.00 

2.7.11 ค่าดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพเจ้าหน้าท่ีสภาสถาปนิก 150,000.00 
2.7.12 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 450,000.00 
2.7.13 ค่าเช่าการทางพิเศษ 48,000.00 

2.7.14 ค่าใช้จ่ายวันสถาปนาสภาสถาปนิก 50,000.00 

2.7.15 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 
2.7.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 80,000.00 

1,872,000.00           

6,671,400.00           

ค่าสาธารณูปโภค

รวม 2.6 ค่าสาธารณูปโภค

ค่าใช้สอย

รวม 2.7 ค่าใช้สอย

รวมหมวด 2  (2.1 - 2.7)

ค่าใช้จ่ายประจ า

ค่าบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ

รวม2.4 ค่าบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศ

 ค่าวัสดุ

รวม 2.5  ค่าวัสดุ
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ต้ังงบประมาณ

เม.ย63-มี.ค.64

3.1 ค่าใช้จ่ายจัดสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 800,000.00 

3.2 ค่าใช้จ่ายสารสนเทศ (งานจัดสอบ) 500,000.00 

3.3 ค่าใช้จ่ายจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 180,000.00 

3.4 ค่าใช้จ่ายจัดท าคลังข้อสอบ 400,000.00 

3.5 ค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ พวต. 50,000.00 

3.6 งบกลางสภาสถาปนิกเพ่ือการบริหารจัดการ 5,000,000.00             

6,930,000.00           

26,588,182.00 

1 ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์ 200,000.00 

2 ค่าจัดท าของท่ีระลึก 500,000.00 

3 แผนค่าใช้จ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ (งานทะเบียน) 500,000.00 

4 แผนค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารสถานท่ี 100,000.00 

5 ค่าใช้จ่ายเลือกต้ังคณะกรรมการสภาฯ วาระปี 2564-2567 1,200,000.00             

6 รายจ่ายจัดท าหลักสูตร EXACT 1,650,000.00             

7 รายจ่ายจัดงาน Act Talk 701,000.00 

8 รายจ่ายจัดงาน Act Forum 6,500,000.00             

9 รายจ่ายจัดกอล์ฟสภาสถาปนิก 760,000.00 

10 จัดอบรมให้ความรู้สถาปนิกภูมิภาค 1,370,000.00             

11 รายจ่ายจากการจัดกิจกรรมพิเศษ 1,500,000.00             

14,981,000.00 

1         แผนงานค่าใช้จ่ายโครงการวิชาชีพระหว่างประเทศระดับอาเซียน 200,000.00 

( Coordinating Committee on service ) กับสถาปนิกอาเซียน (Asean Arichitect)

2         แผนค่าใช้จ่ายโครงการสถาปนิกเอเปค ( APEC Architect ) 200,000.00 

400,000.00 

15,381,000.00 

41,969,182.00 

55,818.00 

ถัวเฉล่ียทุกรายการ

ด้านต่างประเทศ

รวมค่าใช้จ่ายด้านต่างประเทศ

รวมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน (ค่าใช้จ่ายประจ า+ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน)

รายรับมากกว่ารายจ่าย

หมวด 3 ค่าใช้จ่ายกิจการในประเทศ

รวมหมวด 3  ค่าใช้จ่ายกิจการในประเทศ

รวมค่าใช้จ่ายประจ าหมวด (1+2+3)

ค่าใช้จ่ายตามแผนงาน

ด้านกิจการ

รวมค่าใช้จ่ายด้านด้านกิจการ

ค่าใช้จ่ายประจ า
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สารบัญ 
1. คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561 - 2562 และคณะกรรมการสภาสถาปนิก  
 วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 
2. สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างาน 

1) คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก 
2) คณะอนุกรรมการการเงนิและบริหารทรัพย์สิน 
3) คณะอนุกรรมการสารสนเทศ  
4) คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 
5) คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 
6) คณะอนุกรรมการด าเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก 
7) คณะอนุกรรมการต่างประเทศ  
8) คณะอนุกรรมการก ากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม  

(Monitoring Committee) 
9) คณะอนุกรรมการวิชาชีพ 
10) คณะอนุกรรมการภูมิภาค 
11) คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
12) คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
13) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 
14) คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
15) คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT 
16) คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์ 
17) คณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก (ACT Forum) 
18) คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก 
19) คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและประชาสังคม 
20) คณะอนุกรรมการให้ความเห็นภาครัฐและงานสาธารณะ  
21) คณะกรรมการสรรหาสถาปนิกเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ พ.ศ. 2561 – 2564 
4. ภาคผนวก 
 ภาคผนวก ก รายชื่อคณะอนุกรรมการและคณะท างานสภาสถาปนิก 
 ภาคผนวก ข รายชื่อผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  
   และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 
 ภาคผนวก ค รายชื่อผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 
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รายงานประจ าปีแสดงผลงานของสภาสถาปนิกในปีท่ีล่วงมา 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 

1. คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561 - 2562 

คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ด าเนินการตามอ านาจหน้ าที่ ที่ ระบุ ไว้ ในมาตรา 8  
แห่งพระราชบัญญัติโดยคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561 -2564 ซึ่งเป็นคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิก สมัยที่ 6 นับแต่จัดตั้งสภาสถาปนิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ได้เข้ารับต าแหน่งกรรมการตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก ได้มีการก าหนดการประชุมนัด
แรก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นั้น  มีองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2561– 2564 
  1. พลเรือเอกฐนิธ กิตติอ าพน   นายกสภาสถาปนิก 
  2. ผศ.ดร.ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ   อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง 
  3. นายชาญณรงค์ แก่นทอง   อุปนายกฯ คนที่สอง 
  4. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ เกษมสันต์   เลขาธิการ 
  5. นายสุวัฒน ์  วสะภิญโญกุล   เหรัญญิก 
  6. รศ.จันทนี  เพชรานนท์   นายทะเบียน 
  7. นางเมธินี   สุวรรณะบุณย์   ประชาสัมพันธ์ 
  8. นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส    กรรมการ 
  9. นางราศี  ทองเงิน    กรรมการ 
  10. นายพรเทพ  หงส์ลดารมภ์   กรรมการ 
  11. นางดวงขวัญ  จารุดุล    กรรมการ 
  12. นายสมชาย  วัฒนะวีระชัย   กรรมการ 
  13. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ ์   กรรมการ 
  14. รศ.ดร.รุจิโรจน ์ อนามบุตร   กรรมการ 
  15. นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี   กรรมการ 
  16. นายวิรัตน์   รัตตากร    กรรมการ 
  17. นายสิงห์ชัย  ทุ่งทอง    กรรมการ 
  18. นายวิวัฒน์  จิตนวล    กรรมการ 
  19. นายธนภัทร  เลาหจรัสแสง   กรรมการ 
  20. นายประกิตติ  พนานุรัตน์   กรรมการ 

ทั้ งนี้  พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอ าพน ได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิก เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ได้ลาออกจากต าแหน่งนายกสภาสถาปนิก โดยให้มีผลในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 
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เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎหมาย เมื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งว่างลงก่อนครบ
วาระ ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกเลือกสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1)  
เป็นกรรมการแทนต าแหน่งที่ว่างลงทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  

คณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณาโดยใช้หลักการเดิมจากคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดเดิมที่
เคยใช้เกณฑ์ในการเลือกกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง คือการเลือกผู้สมัครมีคะแนนล าดับถัดไปใน
สาขาวิชาเดียวกันให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภาสถาปนิก จากการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้มีคะแนนล าดับ
ถัดไปเป็นคือนายวีระ ถนอมศักดิ์ ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการสภาสถาปนิกแทน โดยคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิกให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน 2562  

ตามมติคณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
เห็นชอบให้ พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ ด ารงต าแหน่งนายกสภาสถาปนิก มีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ดังนี้  

   คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2562 - 2564 
  1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ   เกษมสันต์  นายกสภาสถาปนิก 
  2. ผศ.ดร.ไขศรี   ภักดิ์สุขเจริญ  อุปนายกฯ คนที่หนึ่ง 
  3. นายชาญณรงค์  แก่นทอง  อุปนายกฯ คนที่สอง 
  4. นายสุวัฒน ์   วสะภิญโญกุล  เลขาธิการ 
  5. นายวิรัตน์   รัตตากร   เหรัญญิก 
  6. รศ.จันทนี   เพชรานนท์  นายทะเบียน 
  7. นางเมธินี   สุวรรณะบุณย์  ประชาสัมพันธ์ 
  8. นายบุญญวัฒน์   ทิพทัส   กรรมการ 
  9. นายวีระ   ถนอมศักดิ์  กรรมการ 
  10. นางราศี   ทองเงิน   กรรมการ 
  11. นายพรเทพ   หงส์ลดารมภ์  กรรมการ 
  12. นางดวงขวัญ   จารุดุล   กรรมการ 
  13. นายสมชาย   วัฒนะวีระชัย  กรรมการ 
  14. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์  วัฒนะสินธุ์  กรรมการ 
  15. รศ.ดร.รุจิโรจน ์  อนามบุตร  กรรมการ 
  16. นายทวีเกียรติ  ศรีสกุลเมฆี  กรรมการ 
  17. นายสิงห์ชัย   ทุ่งทอง   กรรมการ 
  18. นายวิวัฒน์   จิตนวล   กรรมการ 
  19. นายธนภัทร   เลาหจรัสแสง  กรรมการ 
  20. นายประกิต   พนานุรัตน์  กรรมการ 

คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้จัดการประชุมเดือนละ 1 ครั้ ง โดยได้ด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่และวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 และตาม
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แผนการด าเนินงานที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก โดยการท างานในด้านต่างๆ คณะกรรมการฯ 
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานเพ่ือช่วยในการกลั่นกรอง และพิจารณาเรื่องต่างๆ ก่อนที่จะ
น าเสนอมายังคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป ในวาระการท างานของคณะกรรมการในปี 2562 ที่ผ่านมาได้
ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1)  ผลการด าเนินงาน 

1.1 การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก 
คณะกรรมการสภาสถาปนิก วาระ พ.ศ. 2562 – 2564 ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ 

สภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สภาสถาปนิก  
ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ   

เพ่ือให้สมาชิกรับทราบและพิจารณาการด าเนินงานของคณะกรรมการสภาสถาปนิกตาม
นโยบายต่างๆ ที่ได้แจ้งไว้ต่อสมาชิก และตามนโยบายที่ได้เสนอในที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก และได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารสภาสถาปนิกด าเนินไปตามวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่ของ  
สภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  

1.2 การออกข้อบังคับสภาสถาปนิก 
  คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ด าเนินการออกข้อบังคับสภาสถาปนิกตามที่ประชุมใหญ่ให้
ความเห็นชอบแล้ว 2 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะ 
สภานายกพิเศษ (ยังไม่ลงในราชกิจจานุเบกษา)  
  - ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก พ.ศ. .... 
  - ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่
ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการ
ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   

1.3 การออกระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
- ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยการท างานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 
- ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยเงินช่วยเหลือสวัสดิการค่าฌาปนกิจ พ.ศ. 2562  
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 

1.4 การออกค าสั่งคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
  คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ด าเนินการออกค าสั่งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ จ านวน 32 ฉบับ  
 1.5 การออกประกาศสภาสถาปนิก 
 คณะกรรมการสภาสถาปนิกได้ด าเนินการออกประกาศสภาสถาปนิก จ านวน 41 ฉบับประกอบด้วย 
  1.5.1 ประกาศสภาสถาปนิกที่เก่ียวกับการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (เลื่อนระดับ) จ านวน 1 ฉบับ 
  1.5.2 ประกาศสภาสถาปนิกที่เก่ียวกับการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสภาสถาปนิก                  
จ านวน 1 ฉบับ 
  1.5.3 ประกาศสภาสถาปนิกที่เก่ียวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา จ านวน 10 ฉบับ  
    1.5.4 ประกาศสภาสถาปนิกที่เก่ียวกับการทดสอบความรู้ จ านวน 24 ฉบับ 
  1.5.5 ประกาศสภาสถาปนิกที่เก่ียวกับการต่ออายุสมาชิกสภาสถาปนิก จ านวน 5 ฉบับ 
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คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก 

มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการบริหารงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์และนโยบายของ  
สภาสถาปนิกรายงานต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก พิจารณากลั่นกรองระเบี ยบวาระที่จะน าเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานของคณะอนุกรรมการ 
คณะท างานชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์สภาสถาปนิก พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง
คณะท างานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆในแต่ละคณะ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชุม เข้ารับการศึกษา
หรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรต่างๆ รวมทั้งแถลงข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ต่อสื่อสาธารณะทุกแขนงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาสถาปนิก 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 3 ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล
ของแผนกลั่นกรองและก ากับดูแลการบริหารงาน 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 ด าเนินการและจัดเตรียมการประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 
1.2 ด าเนินการตามนโยบายในการบริหาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเพ่ือ

น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
1.3 ติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
1.4 พิจารณากลั่นกรองร่างระเบียบวาระก่อนน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
1.5 พิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยการท างานของเจ้าหน้าที่ 

พ.ศ.2560 
1.6 พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นกรรมการ ร่วมประชุม การเข้ารับ

การศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ 
1.7 พิจารณาแนวทางการจัดงานสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค 
1.8 สรุปการทบทวนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
1.9 พิจารณาลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ MOU (Life Begins with GHB) ระหว่าง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสภาสถาปนิกและพิจารณาการเข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสมาพันธ์ 
สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย 

1.10 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.10.1 แต่งตัง้คณะท างานด้านนโยบายและแผน 
1.10.2 แต่งตั้งคณะท างานประสานงานระหว่างสภาสถาปนิกกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ 
1.10.3 แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาแนวทางปฏิบัติและติดตามการออกหนังสือรับรอง

การได้ รั บ ใบอนุญ าต เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาปั ตยกรรมควบคุ ม  เพ่ื อยื่ น ป ระกอบการแจ้ ง  
ตามมาตรา 39 ทวิ 

1.10.4 แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
1.10.5 คณะท างาน Building Information Modeling Guide 
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คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สิน 

คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารทรัพย์สินมีอ านาจหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการฯ ในด้านระบบการบริหารมี
ประสิทธิภาพ  และมีธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ผู้บริหารและ
บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุขในการท างาน มีทรัพยากรเพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม และโปร่งใส
ตรวจสอบได้  
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

- ก าหนดการจัดท าแผนประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจ าปี 
- ด าเนินการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี เสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือ

พิจารณาขออนุมัติแผนการใช้จ่ายจากที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก 
- ด าเนินการบริหารการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่

สามัญสภาสถาปนิก 
- รายงานผลการปฏิบัติงานทางด้านการเงินทุกไตรมาสต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 

สภาสถาปนิกเพ่ือให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของสภาสถาปนิก 
- จัดท าแผนงบประมาณขอเงินสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยตามปีงบประมาณประจ าปี

ให้หารายได้ จากทรัพย์สินของสภาสถาปนิก 
ให้คณะอนุกรรมการการเงินฯ มีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของคณะกรรมการ 

สภาสถาปนิก พ.ศ. 2561-2564 และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่  
โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดต่อไป 
1. ผลการด าเนินงาน 

1.1. จัดท างบประมาณขออนุมัติแผนการใช้จ่ายต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  
1.2. จัดท างบประมาณขอเงินสนับสนุนจากกระทรวงมหาดไทยตามปีงบประมาณ  
1.3. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร ส าหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ระบบ

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.4. จัดท า QR CODE บริการสมาชิก 
1.5 ท าระบบวางแผนการเงินรายเดือน เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบงบประมาณกับรายรับ

รายจ่ายจริง 
2) แผนการด าเนินงาน 

- กลั่นกรองและก ากับดูแลการด าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
- บริหารจัดการ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ 
- โครงการจัดหารายได้  
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คณะอนุกรรมการด้านสารสนเทศ 

คณะอนุกรรมการสารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภา
สถาปนิก คือ สนับสนุนการใช้งาน การพัฒนา การจัดหา และการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับระบบและ
อุปกรณ์สารสนเทศของสภาสถาปนิก ในการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 จัดท าระบบฉายภาพ (ชุดสมาร์ททีวี) ประกอบการประชุมห้องนายกสภาสถาปนิก ชั้น 2 
1.2 ด าเนินการต่อสัญญาเช่าใช้ Domain และ SSL ระบบรับสมัครทดสอบความรู้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
1.3 จัดท าระบบรับสมัครสมาชิกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 
1.4 จัดท าระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษ (จัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตเพื่อเปิด

ไฟล์เอกสารประกอบการประชุม)  จ านวน 25 เครื่อง 
1.5 พัฒนาระบบการสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิกทดแทนเครื่องที่หมดอายุ 

จ านวน 10 ชุด 
1.7 จัดซื้อเครื่องแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์ เพ่ือรองรับการจัดท าระบบทะเบียน จ านวน 1 ชุด 
1.8 จัดหาโปรแกรมแก้ไขไฟล์ PDF element ลิขสิทธิ์ เพ่ือแก้ไขไฟล์เอกสารประกอบการประชุม 
1.9 จัดท าระบบชาร์จแบตเตอรี่เครื่องแท็บเล็ตเปิดไฟล์ประกอบการประชุม ห้อง 201 
1.10 ปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตเป็นแบบ HOME เป็นแบบ FIX IP เพ่ือรองรับการจัดท า

ระบบทะเบียน 
1.11 พัฒนาระบบบันทึกรูปภาพและลายเซ็น เก็บข้อมูลระบบทะเบียนและใบอนุญาต 
1.12 พัฒนาระบบส่งข้อมูลรับสมัครสมาชิกออนไลน์ไปเก็บในฐานข้อมูลที่ระบบทะเบียนเดิม 
1.13 จัดท าระบบบริการ Merchant ID เพ่ิมเต็ม (รหัสร้านค้า) เพ่ือรองรับการช าระเงินแบบ

ออนไลน์ 
1.14 ปรับปรุงระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานแบบอนาล็อกท่ีช ารุด ให้เป็นแบบดิจิตอล 
1.15 จัดท าระบบจ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของสภาสถาปนิก 
1.16 แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูลระบบทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาโดย

มีอ านาจหน้าที่ ในการปรับปรุงข้อมูลดิบ ระเบียบข้อมูล และโครงสร้างฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ส าหรับระบบ
ทะเบียนสมาชิกและใบอนุญาตสภาสถาปนิก เฟส 2 
2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 พัฒนาระบบเครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูงการรับสมัครสมาชิกสภาสถาปนิก 
2.2 พัฒนาระบบสารสนเทศสภาสถาปนิก เฟส 2 
2.3 พัฒนาระบบรับสมัครสมาชิกออนไลน์ 
2.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกสภาสถาปนิก 
2.5 พัฒนาระบบรับช าระเงินออนไลน์ทั้งหมดของสภาสถาปนิก 
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คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก คือ ด าเนินการประชาสัมพันธ์สภาสถาปนิกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สภาสถาปนิก และด าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างการ
มีส่วนร่วมให้กับกลุ่มสถาปนิกองค์กรภาครัฐและเอกชน และประชาชน สร้างความสะดวกแก่สมาชิก 
สภาสถาปนิกในการสืบค้นข้อมูลและเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลของสภาสถาปนิกให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในด้านการพัฒนาสถาปนิกให้มีความเท่าเทียมกันทุกภูมิภาค 
และให้สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก  
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 ด้านแผนงานประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข่าวสารสภาสถาปนิก 
 1.1.1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและเรื่องที่ เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพตามนโยบาย

คณะกรรมการสภาสถาปนิกวาระ พ.ศ.2561-2564 โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องที่เป็น Call business ของ
สภาสถาปนิกและกิจกรรมสภาสถาปนิกที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธ์เรื่องใบอนุญาตฯภาคีพิเศษ ใบอนุญาตฯอ านวยการก่อสร้าง 
การจัดสอบ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) การต่างประเทศ โดยประสานงานร่วมกับบริษัท คอร์ปอเรชั่น 
โฟร์ดี จ ากัด ในการจัดการสัมภาษณ์ หรือท าเป็นอินโฟร์กราฟิค   

 2. ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ACT TALK 2019-2020 ในรูปแบบบทสัมภาษณ์
และสอบถามความพึงพอใจในลักษณะเป็นคลิปวีดีโอในสื่อต่างๆของสภาสถาปนิก 

3. ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมหลักสูตรอบรมผู้บริหารระดับสูง (EXACT 1)                      
หัวข้อ “รู้จักสถาปนิก” ในเว็บไซต์สภาสถาปนิก 

4. ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม ACT FORUM’2019-2020 ในสื่อต่าง ๆ                            
ของสภาสถาปนิก      

1.1.2 จัดท าตารางกิจกรรมประจ าปี 2562-2563 
1.1.3 จัดท าแผนการปรับปรุงเว็บไซต์สภาสถาปนิก ซึ่งเปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 

- ด าเนินการปรับปรุงหน้าเว็บเพ่ือให้ง่ายต่อการใช้งานโดยท าเป็นไอคอน                  
แยกหมวดหมู่ระบบข้อมูล 

- ด าเนินการปรับปรุงระบบการแสดงข่าวสารในเว็บไซต์ให้สามารถเพ่ิมข่าวได้มากขึ้น 
- ด าเนินการปรับปรุงระบบการท างานของเว็บไซต์สภาสถาปนิกให้เชื่อมโยงกับ 

facebook และSocial Media อ่ืน ๆ ของสภาสถาปนิก 
1.1.4 จัดท าแผนการบริหารสื่อเพ่ือส่งข้อมูลข่าวสารถึงสมาชิก โดยเน้นเรื่องที่เป็น                        

Call business ของสภาสถาปนิก แบ่งหมวดหมู่ดังนี้ 
  ACTION  = ประเด็นร้อนที่ก าลังเป็นกระแสต่อสังคมและประเทศชาติ  
  ACT TODAY   = ข่าวประชาสัมพันธ์จากอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ 
  ACT INTREND   = เกาะกระแส รวมเทรนใหม่ๆของวงการสถาปัตยกรรม 
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  ACT TRAVEL   = สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจทั้งในและนอก 
  ACT CASE STUDY  =กรณีตัวอย่างการด าเนินการของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
  ACTIVITY   = ข่าว กิจกรรมสภาสถาปนิก 
  ACT KNOWLEDGE  = เรื่องน่ารู้ในวิชาชีพ 
  ACT NEIGHBOR  = ข่าวสารจาก 4 สมาคมวิชาชีพ 
  ACT INTERVIEW  = บทสัมภาษณ์สถาปนิกที่น่าสนใจจากคณะกรรมการ  
                  อนุกรรมการฯ คณะท างาน ฯ  

1.2 แต่งตั้งคณะท างานก ากับสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง
ของข่าวสาร ข้อมูลในการจัดท า Content E-newsletter , บทรายการโทรทัศน์ และบทสัมภาษณ์อ่ืนๆ โดยท า
หน้าที่เป็นเสมือนบรรณาธิการในการประชาสัมพันธ์ก่อนเผยแพร่ในสื่อสภาสถาปนิก  

1.3 แต่งตั้งคณะท างานพิธีกรในกิจกรรมสภาสถาปนิก ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินรายการ เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ จัดท าสคลิปบทสัมภาษณ์ในกิจกรรมพิเศษของสภาสถาปนิกและด าเนินรายการผ่านสื่อ               
สภาสถาปนิก  

1.4 จัดจ้างบริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จ ากัด เพ่ือบริหารการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ของสภา
สถาปนิก โดยได้มีการจัดท าบทความลงในสื่อต่าง ๆ จัดท าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-NEWSLETTER) 
และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งข่าวสารถึงสมาชิก รวมถึงการจัดท าสื่อในรูปแบบของกราฟฟิคที่เข้าใจง่าย
เกี่ยวกับบทบาทของสภาสถาปนิกและข้อกฎหมายที่ประโยชน์     
2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 การจัดท าระบบลงทะเบียนกิจกรรมของสภาสถาปนิก 
2.2 การจัดท าระบบจ าหน่ายสินค้าของที่ระลึกสภาสถาปนิก 

 
คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ 

 อ านาจหน้าที่ 
1. ให้ค าปรึกษาในการจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศ ต่อคณะกรรมการสภา

สถาปนิก คณะกรรมการจรรยาบรรณ และส านักงานสภาสถาปนิก  
2. พิจารณากลั่นกรองร่างระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง และประกาศส านักงานสภาสถาปนิกก่อน

เสนอให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศใช้บังคับต่อไป 
3. ให้ค าปรึกษาและความเห็นประเด็นทางกฎหมายแก่คณะกรรมการสภาสถาปนิก 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ และส านักงานสภาสถาปนิก 
4.  เชิญบุคคลซึ่งคณะอนุกรรมการเห็นสมควรเข้าร่วมเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
5.  พิจารณาก าหนดแนวทางและวิธีบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพให้ครบทั้ง 4 สาขา  
6. รับฟังปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับวิชาชีพ ทั้งจากสมาชิกและบุคคลผู้รับบริการ 

จากสมาชิกเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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7. ศึกษาและพิจารณากฎหมายอาคารสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อจัดท าข้อเสนอแนะที่จะท าให้การปฏิบัติวิชาชีพมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่เหมาะสม 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สภาสถาปนิก ข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมายมี
ความมั่นคงแข็งแรง ส่งเสริมและพัฒนางานกฎหมาย 
1) ด าเนินการแล้วเสร็จ  

1.1 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก  
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  

1.2 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
แต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน ใบอนุญาต และการออก
หลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

1.3 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
แต่ละระดับพ.ศ. .... 
2) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาในรายละเอียดและแสวงหาข้อมูลเพ่ิมเติมก่อนน าเข้าบรรจุวาระเพ่ือ
พิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน จ านวน 7 เรื่อง ดังนี้  

2.1 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. .... 
2.2 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

แต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรอง
การได้รับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

2.3 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดค่าทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และ
ค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

2.4 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคที่ต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... 

2.5 ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ พ.ศ. .... 

2.6 ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองการได้รับอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพ่ือยื่นประกอบการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

2.7 ร่างประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หลักเกณฑ์ของ
ขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต. พ.ศ. …. 
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คณะอนุกรรมการด าเนินคดกีับผู้ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก 

อ านาจหน้าที่ 
1. พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบผู้ใดซึ่งได้กระท าการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

ผิดพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 หรือแสดงวิธีใด ๆ ให้ผู้ อ่ืนเข้าใจว่าตนพร้อมประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด โดยไม่ได้รับอนุญาตในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก 

2. พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบผู้ใดซึ่งได้ใช้ค าพูดหรือข้อความที่แสดงให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนเป็นผู้มี
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม รวมถึง การใช้ จ้างวานหรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระท าดังกล่าวให้แก่ตน โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขา นั้น ๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง 

3. พิจารณา ติดตาม ตรวจสอบผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งอยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต          
ได้กระท าการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือแสดงวิธีใด ๆ ให้ผู้อ่ืนเข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมจะ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สภาสถาปนิก ข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมายมี
ความมั่นคงแข็งแรง ติดตามฝ่าฝืนกฎหมายวิชาชีพ 
1) ด าเนินการแล้วเสร็จ 

1.1 แต่งตั้งคณะท างานติดตามแสวงหาข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนกฎหมาย 
1.2 แจ้งความด าเนินคดีอาญา ชั้นพนักงานสอบสวน จ านวน 9 เรื่อง 

ก. คดีกรณีปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและใช้
ใบอนุญาตฯ ปลอม และเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จ านวน 3 คด ี

ข.คดีกรณีปลอมแปลงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและเข้าข่ายฝ่า
ฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จ านวน 1 คดี 

ค. คดีกรณีนิติบุคคลกระท าการเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
จ านวน 5 คดี 

1.3 ยุติการพิจารณา เนื่องจากไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 จ านวน 5 เรื่อง 
2) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

1. สรุปข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการแจ้งความร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน จ านวน 1 เรื่อง 

2. อยู่ระหว่างด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง (เพ่ิมเติม) จ านวน 11 เรื่อง 
 

คณะอนุกรรมการต่างประเทศ 
คณะอนุกรรมการต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

สภาสถาปนิก คือ ร่วมมือกับหน่วยงานและสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมในการด าเนินการด้านต่างประเทศ 
เสนอนโยบายด้านต่างประเทศ เสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณา และแนวทางการปฏิบัติวิชาชีพของ
สถาปนิกต่างชาติ และกรอบความร่วมมือระหว่างสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างชาติ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในด้านการยกระดับวิชาชีพสู่สากล และการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มี
ความมั่นคง 
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1)  ผลการด าเนินงาน 
1.1 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกรอบความตกลงต่าง ๆ   จ านวน   6   ครั้ง 
1.2 มีหนังสือเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จ านวน   3   ครั้ง 
1.3 การให้ข้อมูลด้านกฎหมายเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  จ านวน   3   ครั้ง 
1.4 การประสานงานให้ข้อมูลผู้สนใจเข้ารับด าเนินงานด้านสถาปัตยกรรม จ านวน 1  ครั้ง 

2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ของการเป็นสถาปนิกอาเซียน 
2.2 ส่งเสริมให้สถาปนิกไทยไปท างานต่างประเทศ ภายใต้กรอบข้อตกลงของภาครัฐ 
2.3 ส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในด้านต่างประเทศ ทั้งในและ

ต่างประเทศ 
2.4 การเสนอแนะความเห็นหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน

ในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม (โครงการสถาปนิกอาเซียน) และประเทศคู่เจรจา 
2.5 พิจารณาร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาชีพ ในการออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิก

พิเศษ ส าหรับผู้ไม่มีสัญชาติไทย  

คณะอนุกรรมการก ากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม 
(Mornitoring Committee) 

คณะอนุกรรมการก ากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียน ด้านบริการ
สถาปัตยกรรม (Monitoring Committee) มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
คือ ก ากับดูแลการขึ้นทะเบียน การออกใบรับรองการขึ้นทะเบียน การต่ออายุ และการแจ้งชื่อ เพิกถอนและ
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนสถาปนิกอาเซียน รายงานกรณีที่มีสถาปนิกจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มิได้เป็น
สถาปนิกอาเซียนตามข้อตกลง แก่สภาสถาปนิกอาเซียน ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิก ในด้านการยกระดับวิชาชีพสู่สากล และการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความม่ันคง 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการบริการของอาเซียน (Coordinating 
Committee on Trade in Services: CCS) จ านวน 3 ครั้ง 

1.2 การให้ข้อมูลรายชื่อสถาบันการศึกษาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ (List of 
Architecture University and Degree) ที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก ให้แก่สภาสถาปนิกแห่งอาเซียน 

1.3 ด าเนินการตามประกาศสภาสถาปนิก เรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน พ.ศ. 
2556 ในการพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน และได้ท าการทดสอบความรู้โดยวิธีการสัมภาษณ์  
1 ราย โดยปัจจุบันผ่านการอนุมัติ จ านวน 29 ราย 

1.4 แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) โดยมี
อ านาจหน้าที่ประสานงานร่วมกับคณะอนุกรรมการก ากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียน 
ด้านบริการสถาปัตยกรรม (Monitoring Committee) และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องตามโครงการสถาปนิก
อาเซียน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานต่ออนุกรรมการก ากับดูแลฯ 
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2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถาปนิกไทยให้เป็นสถาปนิกอาเซียน 
2.2 สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ทันสถานการณ์ กับสถาปนิกอาเซียนและ

กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
2.3 ส่งเสริมและผลักดันสถาปนิกไทย ทั้ง 4 สาขาวิชาชีพ ให้ท างานภายใต้ข้อตกลงการ

ยอมรับร่วมกันของอาเซียน ด้านบริการสถาปัตยกรรม เพ่ือประโยชน์สูงสุดของสถาปนิกไทย 
2.4 แก้ไขประกาศสภาสถาปนิก ที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน จ านวน 2 

ฉบับ ให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพ 

คณะอนุกรรมการวิชาชีพ มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภาสถาปนิก คือ ก าหนด
แนวทางและโครงการการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรมให้ได้มาตรฐาน ระดับสากล  ศึกษา 
เตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายให้ครบทุกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ศึกษา
ขอบเขตของงาน ตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพ่ือความชัดเจน ศึกษาแนวทางการ
จัดการหลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเพ่ือรองรับการปฏิบัติวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ประสานงานกับสถาบันการศึกษาและสมาคมวิชาชีพในการพัฒนาวิชาชีพ ศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และส่งเสริมการท างานระหว่างประเทศ ศึกษาการเปิดสาขาสถาปัตยกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
ปฏิบัติวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในด้านการยกระดับวิชาชีพสู่สากล 
ด้านความเป็นเอกภาพของทุกสาขาวิชาชีพ ด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความมั่นคง และด้าน
สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก 
1)  ผลการด าเนินงาน 

1.1 พิจารณาและด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติเบื้องต้น ของผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2549 

1.2 แต่งตั้งคณะท างานร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ โดยมีอ านาจหน้าที่ในการร่างระเบียบ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะอนุกรรมการวิชาชีพ 

1.3 เสนอร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษ ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ 
2)  งานทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ 
  2.1 พิจารณาแนวทางการออกใบอนุญาตฯ และการแจ้งไม่ออกใบอนุญาต ผู้ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาต ตามข้อ 5 ของกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2549  
  2.2 พิจารณาแนวทางการผลักดันให้ใบอนุญาตฯ ทุกสาขา มีผลการบังคับใช้ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ 
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  2.3 พิจารณาการร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตฯ ระดับ
ภาคีสถาปนิกพิเศษ ส าหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมดีเด่นเป็นพิเศษ 

2.4 พิจารณาปรับปรุงประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง มาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 (4 สาขา) ให้มีความเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
ปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 

คณะอนุกรรมการภูมิภาค 

คณะอนุกรรมการภูมิภาค มีอ านาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสภา
สถาปนิก คือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในภูมิภาคกับสภาสถาปนิก จัดกิจกรรมและความรู้ด้านต่าง ๆ 
ในแต่ละภูมิภาค และประสานงานและดูแล แก้ไขปัญหาของสมาชิกในภูมิภาค 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 5 สถาปนิกมีความเท่าเทียมกันทุกภูมิภาค ของ
แผนการจัดกิจกรรมภูมิภาค ลงพ้ืนที่ ให้ความรู้ รับค าแนะน า และรับทราบปัญหาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติวิชาชีพ 
ประชาสัมพันธ์ และให้บริการออนไลน์ 
1) ผลการด าเนินงาน 

คณะอนุกรรมการภูมิภาคได้มีการประชุม และเตรียมการจัดโครงการสภาสถาปนิกพบ
สถาปนิกภูมิภาค ประจ าปี 2562  ในปีดังกล่าวนี้ได้มีการจัดงาน จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  

1. วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่ารีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัด
เชียงใหม่  

2. วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม รามาดา พลาซ่า บาย 
วินด์แฮม เจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต  
2) งานที่อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 เตรียมการจัดงานโครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาค ประจ าปี 2563  
  1. ภาคตะวันออก 
  2. ภาคอีสาน 
  3. ภาคใต้ 

 

คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

1. งานที่แล้วเสร็จ 
1.1 คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ได้มีการ

แต่งตั้งคณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 4 สาขา เพ่ือพิจารณาบัญชี
แสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และทดสอบความรู้ผู้ขอเลื่อนระดับ
ใบอนุญาตฯ ดังนี้ 

1.1.1 คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก   

61



ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก จ านวน 3 
คณะ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีความสอดคล้องกับจ านวนผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ที่มีจ านวนมาก ท าให้เกิด
ความรวดเร็วและเป็นประโยชน์แก่ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 

1.1.2 คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                 
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จ านวน 1 คณะ  

1.1.3 คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                   
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จ านวน 1 คณะ  

1.1.4 คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                 
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จ านวน 1 คณะ   

1.2 การก าหนดการประชุมของคณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และคณะท างานฯ  
1.2.1 ก าหนดให้คณะอนุกรรมการฯ  มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ื อ

พิจารณาผลการพิจารณาของคณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 4 สาขา 
1.2.2 ก าหนดให้คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เพ่ือพิจารณา

ผลงานผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ระดับวุฒิสถาปนิก 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และระดับสามัญสถาปนิกอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง  

1.2.3 ก าหนดให้คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขา
ภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ มีการประชุมภายใน 30 วัน เมื่อมีผู้ยื่นขอ
เลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 

1.3 คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ได้พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพ
ผลงานของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ จากการพิจารณาผลงานและทดสอบความรู้ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 
จากคณะท างานฯ ทั้ง 4 สาขา ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาตและการออกหลักฐานการรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552  โดยได้มีการด าเนินการเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้ 

1.3.1 พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  

- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก  จ านวน       28     ราย 
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก  จ านวน     274     ราย 

1.3.2 พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 

- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก  จ านวน       -   ราย 
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก  จ านวน       1    ราย 

1.3.3 พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
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- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดับวุฒิสถาปนิก จ านวน       -   ราย 
- ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก  จ านวน      23   ราย 

1.3.4 พิจารณาบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานฯ และทดสอบความรู้โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 

- ระดับสามัญสถาปนิกเป็นระดบัวุฒิสถาปนิก จ านวน        1   ราย 
 - ระดับภาคีสถาปนิกเป็นระดับสามัญสถาปนิก  จ านวน      20    ราย 

1.4 คณะอนุกรรมการและคณะท างาน มีการประชุมทั้งสิ้น ดังนี้ 
 - คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ  ประชุม  9 ครั้ง 
- คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (3 คณะ) 

ประชุม 31 ครั้ง 
 - คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง ประชุม 1 ครั้ง 
- คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ  สาขาภูมิสถาปัตยกรรม ประชุม  8 ครั้ง 
- คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ สาขาสถาปัตยกรรมภายในฯ ประชุม 4ครั้ง 

1.5 พิจารณาเสนอร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. .... เพ่ือใช้แทนกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2542) ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 ซึ่งเป็นการก าหนดขอบเขตการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ละระดับ ทั้ง 4 สาขา และได้ก าหนดให้มีใบอนุญาตฯ ระดับสามัญ
สถาปนิก ในชนิดงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ที่ความรู้และประสบการณ์ในชนิดงาน
บริหารและอ านวยการก่อสร้าง สามารถเลื่อนระดับเป็นสามัญสถาปนิกได้ 

1.6 พิจารณาการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. .... โดยมีการพิจารณาก าหนดการเพ่ิม
คะแนนของผลงานสาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในชนิดงาน
ออกแบบ และชนิดงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง เช่นเดียวกับสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ที่ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญสถาปนิก ประจ าปี 2562 นอกจากนี้ ได้ก าหนดการไม่บังคับใช้ผลงาน
ออกแบบส าหรับผู้เลื่อนระดับใบอนุญาตฯ เป็นระดับสามัญสถาปนิก ในชนิดงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แต่ละระดับ พ.ศ. .... 
2. งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 พิจารณาเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ 4 สาขา เพ่ือให้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับจัดทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียน ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับ
สามัญสถาปนิก 
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2.2 พิจารณาแนวทางการจัดท าระบบการบันทึกข้อมูลของบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของ
ผลงาน   เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผลงานของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ ให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลงาน
ของผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ แต่ละรายได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง  

2.3 พิจารณาการร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกว่าด้วยการจัดท าบัญชีแสดงปริมาณ
และคุณภาพของผลงานฯ เพ่ือให้การแสดงเอกสารและหลักฐานประกอบต่างๆ มีความถูกต้อง และมีรูปแบบที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 

คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ                          
สภาสถาปนิก คือ ด าเนินการจัดทดสอบความรู้และจัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ก าหนดในข้อบังคับและระเบียบของสภาสถาปนิก  
ปรับปรุง พัฒนา ระบบการสอบให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และให้จัดสอบได้มากกว่าปีละหนึ่งครั้ง   จัดท า
ร่างข้อบังคับ และปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก  จัดท าร่างระเบียบและปรับปรุงระเบียบสภาสถาปนิก ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทดสอบ และตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกด้านความเป็นเอกภาพของทุกสาขาวิชาชีพ และด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความ
มั่นคง           
1) ผลการด าเนินงาน   

1.1 จัดอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
1.1.1 ประจ าปี 2561                

- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก    จ านวน  796 คน 
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จ านวน   13  คน 
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จ านวน   23  คน 
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์  จ านวน   92  คน 

1.1.2 ประจ าปี 2562           
- สาขาสถาปัตยกรรมหลัก    จ านวน  572  คน 
- สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง จ านวน    5   คน 
- สาขาภูมิสถาปัตยกรรม จ านวน   16  คน 
- สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จ านวน   85  คน 

1.2 จัดทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ประจ าปี 2562  
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1.2.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก     3 ครั้ง ผู้เข้าสอบ 2,540 คน ผ่านเกณฑ์ 810 คน 
1.2.2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 2 ครั้ง ผู้เข้าสอบ   120 คน ผ่านเกณฑ ์  31 คน 
1.2.3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม        2 ครั้ง ผู้เข้าสอบ   155  คน  ผ่านเกณฑ์  40 คน 
1.2.4 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 2 ครั้ง ผู้เข้าสอบ  298  คน ผ่านเกณฑ ์ 

134 คน 
2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 จัดทดสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปัตยกรรมหลัก ครั้งที ่4 ประจ าปี 2562 วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2563 

2.2 จัดอบรมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประจ าปี 2562 
2.2.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันเสาร์ที่ 28 

มีนาคม 2563    
2.2.2 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  
2.2.3 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  
2.2.4 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563  

2.3 พัฒนาคลังข้อสอบ เพ่ือใช้ในการจัดทดสอบความรู้ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

 
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 

คณะอนุกรรมการวิชาการและพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ สภาสถาปนิก คือ ด าเนินการจัดท าแผนงานและแผนปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษาและการ
วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม  ให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะทางวิชาการเกี่ยวกับนโยบายและ
ปัญหาด้านสถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี แกค่ณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือเสนอแนะต่อรัฐบาล ตาม
วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มาตรา 7(1) (6) พิจารณากลั่นกรอง
และรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ทั้งประเภทสถาบันการศึกษา และประเภทบุคคล  จัดท าร่าง
ข้อบังคับสภาสถาปนิก และ/หรือ ปรับปรุง และจัดท าร่างระเบียบ และ/หรือ ปรับปรุงระเบียบ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ  จัดทดสอบมาตรฐานความรู้  และตั้งคณะท างานเพ่ือช่วย
ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มี
ความมั่นคง             
1)  ผลงานด าเนินงาน 

1.1 พิจารณาตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตร  
1.1.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก      จ านวน 20  หลักสูตร 
1.1.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม    จ านวน   4 หลักสูตร 
1.1.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จ านวน   2   หลักสูตร 
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1.2 พิจารณารับรองปริญญา  
1.2.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก      จ านวน 12 หลักสูตร 
1.2.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม    จ านวน   1    หลักสูตร 
1.2.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จ านวน   1   หลักสูตร 

1.3  พิจารณาตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิการศึกษา (รายบุคคล)  
1.3.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก      จ านวน 51   คน  
1.3.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม    จ านวน   5   คน 
1.3.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จ านวน   4   คน 

2)  งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.1 พิจารณาตรวจสอบรับรองมาตรฐานวิชาการหลักสูตร    

2.1.1 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก      จ านวน 13 หลักสูตร  
2.1.2 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม    จ านวน    1  หลักสูตร 
2.1.3 สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ จ านวน    5  หลักสูตร 

2.2 พิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับรองปริญญาในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.  .... 

2.3 พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตหมวด วิชาของมาตรฐานวิชาการในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. .... 

2.4 พิจารณาระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการทดสอบมาตรฐานความรู้ ผู้ที่มี
คุณวุฒิการศึกษาทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสามัญ 
สภาสถาปนิก และขอสอบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขา พ.ศ. .... 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง มีอ านาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก คือ ส่งเสริม สนับสนุน จัดด าเนินงานและจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พิจารณาค า
ขอความเห็นชอบให้เป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. และเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือให้ความเห็นชอบ  
พิจารณาและให้การรับรองแผนกิจกรรม และก าหนดหน่วย พวต. พิจารณาการขอเทียบหน่วย พวต. และตั้ง
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ด้านการยกระดับ
วิชาชีพสู่สากล และด้านการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความม่ันคง                                      
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 จัดท าระบบตรวจสอบหน่วย พวต. ของสมาชิกผ่านเว็บไซต์สภาสถาปนิก 
1.2 พิจารณาแผนงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง  
1.3 พิจารณาคุณสมบัติหน่วยงานที่ยื่นค าร้องขอเป็นผู้จัดกิจกรรม พวต. จ านวน   1  องค์กร 
1.4 พิจารณาการขอรับรองกิจกรรมและก าหนดหน่วย พวต. จ านวน 10 องค์กร จ านวน  

174  กิจกรรม 
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1.5 พิจารณาขอเทียบหน่วย พวต.  จ านวน  6  ราย จ านวน    25  กิจกรรม   
2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 พิจารณาร่างประกาศสภาสถาปนิก เรื่อง การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) หลักเกณฑ์
ของขอบข่ายกิจกรรม และหน่วย พวต. พ.ศ. …. 

2.2 ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบถึงความส าคัญ และเข้าใจถึงการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 
ต้องควบคู่ไปกับการประกอบวิชาชีพ   

2.3 จัดท าระบบ  e-Learning การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง   
2.4 การจัดท าบทความ วารสาร รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ ที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์

น่าสนใจต่อสมาชิกในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์     
           

คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (EXACT) 

มีอ านาจหน้าที่จัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ผู้น าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนได้รู้จัก
สถาปนิกในด้านต่าง ๆ วางแผนการจัดการเรียนการตามหลักสูตรนี้ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการให้การ
ปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสภาสถาปนิก และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสภารับทราบและพิจารณา 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 จัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 Executive Architect 
Council Training #1 (EXACT 1) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2562 – วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้น าองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รู้จักสถาปนิกในด้านต่าง ๆ 

1.2 จัดหาผู้สนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร EXACT 
1.3 เสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิก พิจารณาอนุมัติการจัดเลี้ยงนอกสถานที่เพ่ือเป็นขวัญ

ก าลังใจให้กับเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก 
2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 พิจารณาแผนด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 
Executive Architect Council Training #1 (EXACT 2) 

 
คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์ 

มีอ านาจหน้าที่พิจารณาก าหนดเกณฑ์ ข้อปฏิบัติ การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้และสิทธิ
ประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับสภาสถาปนิก วางแผนชักชวนและหาผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ พิจารณาจัด
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ในส่วนกลางและภูมิภาคเพ่ือหารายได้และสิทธิประโยชน์ที่ก่อให้เกิดรายได้กับสภา
สถาปนิก พิจารณาการใช้ตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิกในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตลอดจน
การรับเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาสถาปนิก ประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ที่จัดท าขึ้นเพ่ือจัดท าหรือปรับปรุง
แผนให้เหมาะสมต่อไป อนุกรรมการอาจตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้โดยความเห็นชอบของ
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อนุกรรมการบริหารเพ่ือจัดท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์และก่อให้เกิดรายได้กับสภาสถาปนิก รายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 3 ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  
ของแผนโครงการจัดหารายได้ 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆ เพ่ือหารายได้ และพิจารณาด้านสิทธิประโยชน์ของ
สภาสถาปนิก 

1.2 พิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของสภาสถาปนิกในงานแถลงข่าว “เปิดตัวสมาคม
แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร” ของสมาคมแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) 

1.3 ร่วมจัดงานกับคณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก เพ่ือจัดงานสภาสถาปนิก’19 (ACT 
Forum’19) ระหว่างวันที่ 14 ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เป็นเงินจ านวน 199,849.39 บาท  

1.4 ด าเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก’19 (ACT GOLF’19) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 
กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ สนามกอล์ฟนวธานี  มีรายได้ 988,005.77 บาท 

1.5 ด าเนินการจัดสัมมนา ACT Talk’19 จ านวน 4 ครั้ง เป็นเงินจ านวน 216,792.10 บาท  
1.6 ร่วมจัดงานกับคณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT และด าเนินการหาผู้สนับสนุนเพ่ือ

จัดท าหลักสูตร EXACT 1 (EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINING) เป็นเงินจ านวน 1,962,221.50 บาท 
1.7 บริการให้เช่าห้องประชุมสภาสถาปนิก  ชั้น 3 สภาสถาปนิก เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน 

205,108.41 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  จากสมาชิก เป็นเงินจ านวน 9,000 บาท สมาคมนักผังเมืองไทย เป็นเงินจ านวน 15,860.75 
บาท สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เป็นเงินจ านวน 10 ,547.66 บาท สมาคมมัณฑนาการแห่งประเทศไทย  
เป็นเงินจ านวน 17,200 บาท มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท การจัดท าหลักสูตร EXACT 
1 (EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINING) จ านวน 14 ครั้ง เป็นเงินจ านวน 140,000 บาท จากบริษัท  
มีดีไซน์แอนด์ไอ จ ากัด เป็นเงินจ านวน 2 ,500 บาท จัดท าของที่ระลึกเพ่ือหารายได้ของสภาสถาปนิก  
เป็นจ านวนเงิน 137,024.43 บาท 

1.8 แต่งตั้งคณะท างาน 
1.8.1 แต่งตั้งคณะท างานจัดการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก 
1.8.2 แต่งตั้งคณะท างาน ACT Talk 
1.8.3 แต่งตั้งคณะท างานจัดท าของที่ระลึกเพ่ือหารายได้ของสภาสถาปนิก 

2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.1 เตรียมการแข่งขันกอล์ฟสภาสถาปนิก’2020 (ACT GOLF’2020) 
2.2 ร่วมจัดงานกับคณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก เพ่ือจัดงาน ACT Forum’2020 

ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  
2.3 เตรียมการจัดสัมมนา ACT Talk’2020 
2.4 เตรียมการจัด ACT Tour ในประเทศ และต่างประเทศ 
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2.5 ร่วมจัดงานกับคณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT และด าเนินการหาผู้สนับสนุน
เพ่ือจัดท าหลักสูตร EXACT 2 (EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINING) 

2.6 เตรียมจัดท าของที่ระลึกเพ่ือหารายได้ของสภาสถาปนิก 
2.7 การบริหารจัดการให้เช่าห้องประชุม ชั้น 3 สภาสถาปนิก 

 

คณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก (ACT FORUM) 

มีอ านาจหน้าที่จัดการประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม ก าหนดแนวคิด รูปแบบ และ
บริหารจัดการ   การจัดแสดงนิทรรศการในงานสภาสถาปนิกและจัดงานเสวนาวิชาชีพและวิชาการ  
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดงานแต่ละปี บริหารจัดการเชิญผู้เข้าร่วมและจัดสรรที่นั่งรวมถึง
การก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุมและการก าหนดค่าบัตรเข้าร่วมงานประชุมนานาชาติ จัดสรร
พ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการและพ้ืนที่กิจกรรม ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
ประสานงานให้กับผู้สนับสนุนในการจัดงาน เพ่ือให้มีผู้สนับสนุนรายอื่นในการจัดงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและ
วัตถุประสงค์การจัดงานสภาสถาปนิก  (ACT Forum) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือการให้การปฏิบัติงานของ
คณะอนุกรรมการเป็นไปอย่างราบรื่น พร้อมทั้งปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
สภาสถาปนิก และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกรับทราบและพิจารณา 

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 1,2,3,4,7 ยกระดับวิชาชีพสู่สากล ความเป็นเอกภาพ
ของทุกสาขาวิชาชีพ ระบบบริหารมีประสิทธิภาพและมีธรรมภิบาล ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพให้มีความมั่นคง 
ส่งเสริมให้สถาปนิกมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ส่งสเริมด้านเทคนิคท่ีเกี่ยวข้อกับงานสถาปัตยกรรม ให้ข้อมูลการ
ปฎิบัติวิชาชีพ สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 ก าหนดแนวคิด รูปแบบ และบริหารการจัดสรรพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ และพ้ืนที่
กิจกรรม ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในงานสภาสถาปนิก ’19 ในระหว่างวันที่ 14 – 17 
พฤศจิกายน 2562   ณ ชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

1.2 บรรลุข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาสถาปนิกกับบริษัท อารยะ เอ็กซ์โป จ ากัด ในการ
จัดงาน สภาสถาปนิก’19 งานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม และแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง                      
The International Architect Forum and Building Technology Exposition  

1.3. แต่งตั้งคณะท างาน 
1.3.1 แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงานสภาสถาปนิก’19  
1.3.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม งานสภาสถาปนิก’19  
1.3.3 แต่งตั้งคณะท างานจัดประกวดแบบสถาปัตยกรรม งานสภาสถาปนิก’19 

1.4 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่และด าเนินการก่อสร้าง
นิทรรศการ “สภาสถาปนิก ’19 – ACT FORUM’19”  

1.5 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการภาคการสัมมนานานาชาติ 
International Seminar & Conference “สภาสถาปนิก ’19 – ACT FORUM’19” 
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2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.1 พิจารณาแผนด าเนินการจัดงาน ACT FORUM’20 ก าหนดแนวคิด รูปแบบ และบริหารการ

จัดสรรพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการ และพื้นที่กิจกรรม ให้แก่ บุคคล หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในงาน
สภาสถาปนิก’19 ในระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ ชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

2.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
2.2.1 แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน ACT FORUM’20 
2.2.2 แต่งตั้งคณะท างานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม งาน ACT 

FORUM’20 
2.3 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการพ้ืนที่และด าเนินการก่อสร้าง

นิทรรศการ “ACT FORUM’20” 
2.4 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารจัดการภาคการสัมมนานานาชาติ 

International Seminar & Conference “ACT FORUM’20” 
 

คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก 
มีอ านาจหน้าที่จัดเตรียมการจัดงานในวาระครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ตามนโยบาย

คณะกรรมการสภาสถาปนิก เผยแพร่ส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสภาสถาปนิก ให้กับสมาชิก
และสังคม ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้มีคุณูปการกับสภาสถาปนิก พร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสภาสถาปนิก และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการสภารับทราบและพิจารณา 
1) ผลการด าเนินงาน 

1.1 จัดงานพิธีทางศาสนา ท าบุญเพ่ือเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับสภาสถาปนิกในวัน
ครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

1.2 แตง่ตั้งคณะท างาน 
1.2.1 คณะท างานคัดสรรผู้ควรค่าเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
1.2.2 คณะท างานคัดสรรผู้ควรค่าเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
1.2.3 คณะท างานคัดสรรผู้ควรค่าเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 
1.2.4 คณะท างานคัดสรรผู้ควรค่าเชิดชูและประกาศเกียรติคุณ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

และมัณฑนศิลป์ 
1.2.5 คณะท างานจัดท าหนังสือครบรอบ 20 ปี สถาสถาปนิก 
1.2.6 คณะท างานจัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี สถาสถาปนิก 

2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2.1 พิจารณาแผนด าเนินการจัดงานครบรอบ 20ปี สภาสถาปนิก 
2.2 จัดงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก เพ่ือประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ควรค่า

เชิดชู ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสภาสถาปนิก และวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ทั้ง 4 สาขา ในระว่างวันที่ 
18-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตรงกับงาน ACT Forum 2020 

2.3 จัดท าหนังสือครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก เพ่ือใช้เป็นของที่ระลึกในงานเลี้ยงครบรอบ 20 ปี 
สภาสถาปนิก 

 
 

70



คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและประชาสังคม 

ตามที่ ก าหนดในค าสั่ งแต่งตั้ งและปฏิบัติ หน้ าที่ ในการช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่                     

และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชนและองค์กรอ่ืน ในเรื่องที่เก่ียวกับวิทยากรและเทคโนโลยีทาง

สถาปัตยกรรม อีกทั้งส่งเสริมให้สถาปนิกทุกภาคส่วน มีจิตอาสา ท ากิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือสังคมและ

เป็นตัวแทนสภาสถาปนิกด าเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาวิศวกร ผ่านมูลนิธินายช่างไทย              

ใจอาสา  

1)  ผลการด าเนินงาน 

1.1 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา 

1.1.1 ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยและให้ค าเเนะน าแก่ผู้ประสบภัยจาก

อุทกภัย วันที่ 28-29 กันยายน 2562 จ.อุบลราชธานี 

1.1.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพิทักษ์โบราณสถาน ที่จัดเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2562 ซึ่งกิจกรรมในช่วงแรก มีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างมูลนิธินายช่างไทยใจอาสากับกระทรวงอุตสา

หรรม จากนั้นมีการลงพ้ืนที่โบราณสถาน 2 แห่ง คือ วัดพนัญเชิง และวัดสุวรรณดาราราม เพ่ือตรวจสอบความ

ปลอดภัยด้านการออกแบบและวิศวกรรม  

1.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมกับ กฟผ. และมูลนิธิช่างไทยฯตรวจสอบสภาพแวดล้อมของตัว

อาคารและระบบไฟฟ้าภายในสวนหลวง ร.9 เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2562  

1.2 ท ากิจกรรมร่วมกับสภาวิศวกร 

ร่วมลงพ้ืนที่ตรวจสอบอาคารที่พักอาศัยและให้ค าเเนะน าแก่ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย

ร่วมกับสภาวิศวกรวันที่ 9-12 ตุลาคม 2562 บริเวณวัดหาดสวนสุข  จ.อุบลราชธานี 

1.3 ท ากิจกรรมร่วมกับอนุกรรมการภูมิภาคและกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ 

1.3.1 เข้าร่วมบรรยายพิเศษในโครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาคครั้งที่ 1 จังหวัด

สงขลา ณ โรงแรมนิวซีซันสแควร์ (เฟส2) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพ่ือเชิญชวนให้สถาปนิกเข้ามาท าประโยชน์

เพ่ือสังคม ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสถาปนิกในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง   

เข้าร่วมจ านวน 135 คน 

1.3.2 เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนววิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ณ ห้องประชุมชั้นที่ 4 อาคารซีลีอุม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 

1.4 ท ากิจกรรมในงานสภาสถาปนิก’19 (ACT FORUM’19) 

เข้าร่วมให้ข้อมูลในงานสภาสถาปนิก’19 ACT FORUM’19 
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2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 การจัดโครงการ สถาปนิกอาสาพบน้อง 4 ภาค 

2.2 โครงการ Youth Area Creativity Art Of You พ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือการคิดสรรสิ่งดีดี 

2.3 โครงการพิพิธภัณฑ์สึนามิ 

2.4 โครงการปรับปรุงศาลากลางหน อ าเภอ สทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 

คณะอนุกรรมการให้ความเห็นภาครัฐและงานสาธารณะ 

อ านาจหน้าที่ศึกษา ติดตาม สร้างความรู้ความเข้าใจ ในงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมใน
โครงการการออกแบบ การก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศที่เป็นผลกระทบกับประชาชนและ
สาธารณะ วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการให้ได้บทสรุปการให้ความเห็นที่มีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อ
ภาครัฐและงานสาธารณะ แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามแต่จะเห็นสมควร รายงานผลก าร
ปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณา ในกรณีที่จะให้ความเห็นผ่านสื่อต่างๆ ให้อยู่ในการ
พิจารณาของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ให้คณะอนุกรรมการให้ความเห็นภาครัฐและงานสาธารณะ มีวาระ
ด ารงต าแหน่งตามวาระของกรรมการสภาสถาปนิก (พ.ศ. 2561-2564) และปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดใหม่โดยคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่  

สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในข้อ 7 สังคมไทยเข้าใจวิชาชีพสถาปนิก สังคมได้รับรู้และ
เข้าใจวิชาชีพ วิชาชีพมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนภาครัฐ  

 

1) ผลการด าเนินงาน 
1.1 เข้าเยี่ยมชมเพ่ือขอข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ (สัปปายะสภา

สถาน)ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ รัฐสภาไทย 
1.2 เข้าเยี่ยมชมเพ่ือขอข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 

ครั้งที่ 1เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ บริษัท การท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
1.3 การเข้าพบประธานรัฐสภา หารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมและแนวคิด 

การออกแบบกับโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่  
2) งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2.1 แนวทางการด าเนินงานของ Project Based 
2.1.1 โครงการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 การจัดงานเสวนา หัวข้อ “ผังแม่บท 

และแผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสภาสถาปนิก” 
2.1.2 พิจารณาการเข้าพบประธานรัฐสภา เรื่อง วิชาชีพสถาปัตยกรรมกับโครงการ 

ก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่  
2.1.3 พิจารณา เนื้อหาการเข้าพบผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่ อง วิชาชีพ

สถาปัตยกรรมกับโครงการก่อสร้างถนนเลียบแม่น้าเจ้าพระยา  
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2.1.4 โครงการวางผังเมืองระดับประเทศ ผังเมืองรวม ระดับจังหวัดและเมือง การเข้าพบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่อง วิชาชีพสถาปัตยกรรมกับโครงการวางผังเมืองระดับประเทศ ผังเมือง
รวม ระดับจังหวัด และเมือง  

 

คณะกรรมการสรรหาสถาปนิกเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 2562 

1)  ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการเพ่ือสรรหาสถาปนิก เสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกสถาปนิก 

จากรายชื่อที่มีการเสนอเข้ามาที่สภาสถาปนิก เพ่ือเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2562 
ผลจากการพิจารณาคัดเลือก ตามคุณสมบัติที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

ก าหนด ยั งต้ องผ่ านเกณฑ์ คุณสมบั ติ ทางด้ านวิชาชีพและการประกอบวิชาชีพ เพ่ื อให้ ได้ ตั วแทน 
ของผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม ซึ่ งผลการคั ดเลื อกจากคณะกรรมการฯ โดยความเห็ นชอบ 
ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก เสนอชื่อ นายประภากร วทานยกุล เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์  
พ.ศ. 2562 กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระ พ.ศ. 2562 - 2565 

สภาสถาปนิก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามมาตรา 50   
ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่ก าหนดในข้อบังคับ  
สภาสถาปนิก และตาม มาตรา 53 ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณประกอบด้วยประธานกรรมการ
จรรยาบรรณคนหนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณ ตามจ านวนที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกก าหนด แต่ไม่น้อย
กว่าสามคน   
  ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกจากสมาชิก
ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
  2. ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
  คณะกรรมการสภาสถาปนิก จึงมีมติในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่  1/2562 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ พ.ศ. 2562-2565 ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ
สภาสถาปนิก ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย  
  1. นายนิติศักดิ์   ชอบด ารงธรรม  ประธานกรรมการ 
  2. รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์  เมฆวิชัย   กรรมการ 
  3. นายพุทธพร   ไพบูลย์   กรรมการ 
  4. นายชุณหเดช    พรหมเศรณี  กรรมการ 
  5. ศาสตราจารย์จามรี  จุลกะรัตน์  กรรมการ 
  6. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  กรรมการ 
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  7. นายรังสรรค์   สกุลยง   กรรมการ 
  คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีการประชุมครั้งแรกเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งตามวาระ เมื่อวันที่ 3 
เมษายน2562 ตามมาตรา 54 กรรมการจรรยาบรรณให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี ในการพิจารณาด าเนินการ
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั้งเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน มีเจ้าหน้าที่งานจรรยาบรรณท าหน้าที่เป็นเลขานุการ 
อ านาจหน้าที่  
  คณะกรรมการจรรยาบรรณ  มีอ านาจหน้าที่และมีวาระอยู่ ในต าแหน่งตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
ยุทธศาตร ์
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาตร์ในข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมาย มีความมั่นคงแข็งแรง 
ส่งเสริมและพัฒนางานจรรยาบรรณ 

คณะกรรมการจรรยาบรรณ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ จ านวน 2 คณะ คือ 

1. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการร้องเรียนการประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมเพ่ือพิจารณาค ากล่าวหาว่ากรณีใดเข้าข่ายประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือมี
ข้อมูลอันควรได้รับการพิจารณา เพ่ือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการสอบสวนตามที่เห็นสมควร คณะอนุกรรมการประกอบด้วย 
  1.1 นายเจนกิจ   นภาวรรณ  ประธานอนุกรรมการ 
  1.2 ผศ.สุรชัย    ชลประเสริฐ  อนุกรรมการ 
  1.3 ศาสตราจารย์ จามรี  จุลกะรัตน์  อนุกรรมการ 
  1.4 นายสุรเชษฐ์   ศรีสุชาต   อนุกรรมการ 
  1.5 นายสุวัฒน์    วสะภิญโญกุล  อนุกรรมการ 
  1.6 นายพิชิต   เจริญกาศ  อนุกรรมการ 
  1.7 นายวิษณุ   อยู่ดี   อนุกรรมการ  

  ต่อมานายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล ได้ยื่นหนังสือลาออกจากต าแหน่งอนุกรรมการกลั่นกรองฯ  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 
อ านาจหน้าที ่
  เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองค ากล่าวหา
หรือค ากล่าวโทษแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ  

เมื่อคณะอนุกรรมการเห็นว่าค ากล่าวหาหรือค ากล่าวโทษใดเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือมีข้อมูลอันควรได้รับการพิจารณา ให้เสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนตามที่เห็นสมควร  

ส่วนข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษใด เห็นว่าไม่เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือไม่มีมูลอันควรได้รับการพิจารณาก็ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือพิจารณาต่อไป  
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ยุทธศาตร์ 
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาตร์ในข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมาย มีความมั่นคงแข็งแรง 
ส่งเสริมและพัฒนางานจรรยาบรรณ 

2. คณะอนุกรรมการสอบสวนจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือรวบรวม
พยานหลักฐานการสอบพยานบุคคล และการด าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับความผิดที่มีการกล่าวหา และขยายผลการ
สอบสวนในกรณีมีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอ่ืนที่ถูกพาดพิงถึงหรือมีส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะทราบ
ข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด เพ่ือสรุปส านวนการสอบสวนต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ 
จ านวน 7 คณะ ประกอบด้วย 

 คณะที่ 1           
 1. ผศ.ดร. สมบูรณ์   เวสน์   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายวิจิตร   ศิลาวิเศษฤทธิ์   อนุกรรมการ 

 3. นายภาวิณ   สุทธินนท์  อนุกรรมการ   
คณะที่ 2 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรชัย  ชลประเสริฐ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพุทธพร    ไพบูลย์   อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ จันทนี  เพชรานนท์  อนุกรรมการ 

คณะที่ 3 
1. ผศ.ดร. สมบูรณ์   เวสน์   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายวิจิตร   ศิลาวิเศษฤทธิ์   อนุกรรมการ 
3. นายภาวิณ   สุทธินนท์  อนุกรรมการ 

คณะที่ 4 
1. ดร.ศุภกิจ    มูลประมุข  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเจตก าจร    พรหมโยธี  อนุกรรมการ 
3. นายวิจิตร    ศิลาวิเศษฤทธิ์  อนุกรรมการ 

คณะที่ 5 
1. นายวิศิษฏ์    ภาณุสิทธิกร  ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร.ศุภกิจ    มูลประมุข  อนุกรรมการ 

 3. นายสิทธิพร    ฤทธิน าพร  อนุกรรมการ 
คณะที่ 6 

1. พันตรีกมล   วงศส์มบุญ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายพิชิต   เจริญกาศ  อนุกรรมการ 
3. นายวิเชษฐ ์   เจริญธีรบูรณ์  อนุกรรมการ  

คณะที่ 7 
1. นายรังสรรค์   สกุลยง   ประธานอนุกรรมการ 
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2. นายเจนกิจ    นภาวรรณ  อนุกรรมการ 
 3. นางสาวอนงค์ทิพย์  โตวานิชกุล  อนุกรรมการ 

อ านาจหน้าที ่
1. เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนการประพฤติ

ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
2. รวบรวมพยานหลักฐาน การสอบพยานบุคคล และการด าเนินการอ่ืน ๆ เกี่ยวกับความผิดที่มี 

การกล่าวหา และขยายผลการสอบสวนในกรณีมีผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมอ่ืนที่ถูกพาดพิงถึงหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด  

3. พิจารณาค าชี้แจง หรือค าให้การของผู้ถูกกล่าวหา ที่ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ เป็นการแก้ค ากล่าวหา
หรือค ากล่าวโทษ  

4. ให้ประธานอนุกรรมการมีอ านาจลงนามแทนประธานกรรมการจรรยาบรรณ ในการมีหนังสือ
แจ้งค ากล่าวหาที่จะท าการสอบสวนไปยังผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ถูกกล่าวหา หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอ่ืนที่ถูกพาดพิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง   

ในกรณีที่มีความจ าเป็นให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารหรือวัตถุ ใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน์แก่การพิจารณาซึ่งมิใช่ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ให้เป็นไป ตามมาตรา 
59 แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543  

5. ให้เร่งรัดท าการสอบสวนให้เสร็จสิ้นภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง หากเห็นว่าไม่
ทันตามก าหนด ให้เสนอคณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาขยายเวลาการสอบสวนออกไป อีก ครั้งละไม่เกินหกสิบ
วัน แต่ห้ามขยายเวลาการสอบสวนเกินกว่าสองครั้ง  
  6. สรุปผลการสอบสวนเสนอต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
ยุทธศาตร ์
  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาตร์ในข้อ 6 งานจรรยาบรรณและงานกฎหมาย มีความมั่นคงแข็งแรง 
ส่งเสริมและพัฒนางานจรรยาบรรณ 
  ตามระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกวา่ด้วยวิธีพิจารณาและวนิิจฉัยจรรยาบรรณ (ข้อ 4 และข้อ 
6) เมื่อคณะกรรมการจรรยาบรรณได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการสภาสถาปนิกแล้ว คณะกรรมการจรรยาบรรณ
จะส่งเรื่องร้องเรียนให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ เพ่ือพิจารณาค ากล่าวหา   
  คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ท าหน้าที่พิจารณาค ากล่าวหาและหาข้อมูลเบื้องต้น หากค ากล่าวหา
ใดเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือมีข้อมูลอันควรได้รับการพิจารณา จะเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนส่วนค ากล่าวหาใดเห็นว่าไม่
เข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือไม่มีข้อมูลอันควรได้รับการพิจารณาก็เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  คณะกรรมการจรรยาบรรณ พิจารณาเห็นว่าค ากล่าวหาใดปรากฏชัดว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่เป็นผู้ประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดยกข้อกล่าวหา โดยมีค าวินิจฉัยผลการ
พิจารณาแจ้งแก่เลขาธิการสภาสถาปนิกเพ่ือแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป กรณีค ากล่าวหาใดเข้าข่ายการประพฤติผิด
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จรรยาบรรณหรือมีมูลอันควรได้รับการพิจารณา คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน
อนุกรรมการสอบสวนต้องแต่งตั้งจากสมาชิกท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในสาขา
เดียวกันกับผู้ถูกกล่าวหาและมีระดับใบอนุญาตไม่ต่ ากว่าผู้ถูกกล่าวหา ไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้อนุกรรมการผู้มี
อาวุโสสูงสุดในคณะอนุกรรมการเป็นประธานคณะอนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการสอบสวนที่ได้รับการแต่งตั้งจะท าการสอบสวนเฉพาะคดีนั้น ๆ และพ้น
ต าแหน่งเมื่อการสอบสวนคดีดังกล่าวเสร็จสิ้นลง เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนได้รับทราบค าสั่งแต่งตั้งแล้วให้
รีบท าการสอบสวนให้เสร็จภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับทราบค าสั่ง ถ้าเห็นว่าไม่ทันตามก าหนดก็ให้เสนอ
คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาขยายเวลาการสอบสวนออกไปอีกครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ห้ามไม่ให้ขยายเวลา
การสอบสวนเกินกว่าสองครั้ง 
  เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จแล้ว จะสรุปผลการสอบสวนเสนอต่อ
คณะกรรมการจรรยาบรรณเพ่ือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด ดังต่อไปนี้ 

1) ยกข้อกล่าวหา 
2) ตักเตือน 
3) ภาคทัณฑ์ 
4) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกิน 5 ปี 
5) เพิกถอนใบอนุญาต 

  การวินิจฉัยคดีจรรยาบรรณ คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจสั่งยกข้อกล่าวหาหรือลงโทษ
อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ อาศัยอ านาจตามมาตรา 57 คณะกรรมการจรรยาบรรณ วาระปี พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2565 ได้
พิจารณาด าเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 – ธันวาคม 2562 จ านวน 26 เรื่อง สรุปได้ดังนี้  
  1. เรื่องร้องเรียน วาระ (พ.ศ. 2558-2561)  18 เรื่อง 
  2. เรื่องร้องเรียน วาระ (พ.ศ. 2562-2565)    8 เรื่อง 
  3. เรื่องพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว               7 เรื่อง 
   1.1 ยกข้อกล่าวหา       7 เรื่อง 
   1.2 ตักเตือน         - เรื่อง 
   1.3 ภาคทัณฑ์         - เรื่อง 
   1.4 พักใช้ใบอนุญาตฯ        - เรื่อง 
   1.5 จ าหน่ายออกจากสารบบ       - เรื่อง 
   หมายเหตุ : กรณีร้องเรียนบางเรื่องมีค าวินิจฉัยลงโทษหลายสถาน 
  4. เรื่องพิจารณาที่ต้องด าเนินการต่อ   19 เรื่อง 
   2.1 เรื่องท่ีพักการพิจารณา (เดิม)     3 เรื่อง 
   2.2 เรื่องท่ีพักการพิจารณา     - เรื่อง 
   2.3 เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
             ของ (คณะกรรมการจรรยาบรรณ)  10 เรื่อง 
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   2.4 เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
             ของ (คณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ)     2 เรื่อง 
   2.5 เรื่องท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการ 
            ของ (คณะอนุกรรมการสอบสวนฯ)     4 เรื่อง 

ภาคผนวก ก 
รายช่ือคณะอนุกรรมการและคณะท างานสภาสถาปนิก 

1. คณะอนุกรรมการบริหารสภาสถาปนิก  
นายบุญญวัฒน์    ทิพทัส   ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์    วัฒนสินธุ์  ที่ปรึกษา 

1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานอนุกรรมการ 
2.  ผศ.ดร.ไขศรี    ภักดิ์สุขเจริญ  อนุกรรมการ 
3. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  อนุกรรมการ 
4. นายสุวัฒน์    วสะภิญโญกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5.  นายวิรัตน์    รัตตากร   อนุกรรมการ 
6. รศ.จันทนี    เพชรานนท์  อนุกรรมการ 
7.  นางเมธินี    สุวรรณะบุณย์  อนุกรรมการ 
คณะท างานด้านนโยบายและแผน  
1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานคณะท างาน 
2. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  คณะท างาน 
3. นายสุวัฒน์    วสะภิญโญกุล  คณะท างาน 
4. ผศ.ดร.ไขศรี    ภักดิ์สุขเจริญ  คณะท างาน 
คณะท างานประสานงานระหว่างสภาสถาปนิกกับสมาพันธ์สภาวิชาชีพ  

นายชาญณรงค์   แก่นทอง  ที่ปรึกษา 
นาวาตรี ธเนศวร์   วงศ์ธัญญกรณ ์  ที่ปรึกษา 

1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานคณะท างาน 
2. นายสุวัฒน์    วสะภิญโญกุล  คณะท างาน 
3. นายวิรัตน์    รัตตากร   คณะท างาน 
คณะท างานส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

นายวีรวุฒิ    โอตระกูล  ที่ปรึกษา 
นายไกร    ตั้งสง่า   ที่ปรึกษา 

1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานคณะท างาน 
2. นาวาตรี ธเนศวร์   วงศ์ธัญญกรณ ์  คณะท างาน 
3. นางวินีตา    กัลยาณมิตร  คณะท างาน 
4. นาวาอากาศเอกอนุสิษฐ์  สุรันนา   คณะท างาน 
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คณะท างานพิจารณาแนวทางปฎิบัติและติดตามการออกหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เพ่ือยื่นประกอบการแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ  
1. นายประภากร   วทานยกุล  ประธานคณะท างาน 
2. นายสรศักดิ์    ธรรมัครกุล  คณะท างาน 
3. ดร.วีระพันธ์    ชินวัตร   คณะท างาน 
4. รศ.จันทนี    เพชรานนท์  คณะท างาน 
5. นายประกิต    พนานุรัตน์  คณะท างาน 
คณะท างาน Building Information Modeling Guide 
1. นายวิจิตร     ศิลาวิเศษฤทธิ์   ประธานคณะท างาน   
2. นายทรงพล     ยมนาค   คณะท างาน 
3. ผศ.กวีไกร     ศรีหิรัญ   คณะท างาน 
4. นายชาติชาย     อัศวสุขี   คณะท างาน 
5. นางสาวเกศินี     วัฒนะวีระชัย  คณะท างาน 
2. คณะอนุกรรมการการเงินและบริหารสินทรัพย์  

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 
1. นายสุวัฒน ์    วสะภิญโญกุล  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายวิรัตน์    รัตตากร   อนุกรรมการและเลขานุการ 
3. นายชยาวุฒ ิ    จิระธันห์   อนุกรรมการ 
4. นายประกิตติ    พนานุรัตน์  อนุกรรมการ 
3. คณะอนุกรรมการสารสนเทศ 

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 
รศ.จันทนี    เพชรานนท์  ที่ปรึกษา 

1. นายโกญจนาท   ศรีกาฬสินธุ์  ประธานคณะท างาน 
2. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  คณะท างาน 
3. ผศ.ดร.กิตติพันธุ์   เตชะกิตติโรจน์  คณะท างาน  
4. ผศ.พงษสันต์    สุวรรณะชฎ  คณะท างานและเลขานุการ 
4. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 

นางดวงขวัญ    จารุดุล   ที่ปรึกษา 
พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 

1. นางเมธินี    สุวรรณะบุณย์  ประธานอนุกรรมการ  
2. นาวาตรีธเนศวร์   วงศ์ธัญญกรณ ์  อนุกรรมการ 
3. นายธนวัฒน์    สุขัคคานนท์  อนุกรรมการ 
4. นายสัจจพงศ์    เล็กอุทัย   อนุกรรมการ 
5. นางสาวเยาวลักษณ์   ไตรสุรัตน์  อนุกรรมการ  
6. นายแทนศร    พรปัญญาภัทร  อนุกรรมการและเลขานุการ 
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คณะท างานก ากับสื่อประชาสัมพันธ์ 
นาวาตรีธเนศวร์   วงศ์ธัญญกรณ ์  ที่ปรึกษา 
พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 

1. นายสัจจพงศ์    เล็กอุทัย   ประธานคณะท างาน 
2. นายแทนศร    พรปัญญาภัทร  คณะท างาน 
3. นางสาวสุพัตรา   เพชรี   คณะท างาน 
คณะท างานด้านพิธีกรในกิจกรรมสภาสถาปนิก                     

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 
1. นางสาวเยาวลักษณ์   ไตรสุรัตน์  ประธานคณะท างาน 
2. นางสาวรัตน์ดาว   บัญญัตินพรัตน์  คณะท างาน 
3. นางสาววรินทิรา   แก้วแดง   คณะท างาน 
4. นางสาวจรีรัตน์   เพชรโส   คณะท างานและเลขานุการ 
5. นางสาวลลิตา    จอนบ ารุง  คณะท างาน  
5. คณะอนุกรรมการตรวจร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ  

นายสมชาย    วัฒนะวีระชัย  ที่ปรึกษา 
นายทวีเกียรติ    ศรีสกุลเมฆ ี  ที่ปรึกษา 

1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  อนุกรรมการ 
3. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  อนุกรรมการ 
4. นายเมธี    รัศมีวิจิตรไพศาล  อนุกรรมการ 
5. นายสุวัฒน์    วสะภิญโญกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. ดร.วิภากร    ธรรมวิมล  อนุกรรมการ 
7. ดร.พรสรร    วิเชียรประดิษฐ์  อนุกรรมการ 
6. คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมาย 

นายกอปรลาภ     อภัยภักดิ ์  ที่ปรึกษา 
1. นายสิงห์ชัย     ทุ่งทอง   ประธานอนุกรรมการ    
2. นายธนภัทร         เลาหจรัสแสง   รองประธานอนุกรรมการ 
3. นายจรัส         วีสุวรรณ   อนุกรรมการและเลขานุการ 
4. นายวีระ           ถนอมศักดิ ์  อนุกรรมการ 
5. นายทวีเกียรติ          ศรีสกุลเมฆ ี  อนุกรรมการ 
6. นายมงคล           วุฒิธนากุล  อนุกรรมการ 
7. คณะอนุกรรมการต่างประเทศ 

นายเจตก าจร    พรหมโยธี  ที่ปรึกษา 
นายสถิรัตร์      ตัณฑนันทน์  ที่ปรึกษา   
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1. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์    วัฒนสินธุ ์  ประธานอนุกรรมการ 
2. ดร.อัธยานันท์    จิตรโรจนรักษ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
3. ผศ.ดร.ปริญญ์    เจียรมณีโชติชัย  อนุกรรมการ 
4. นายมังกร    ชัยเจริญไมตรี  อนุกรรมการ 
5. นางมนต์ทิพย์       ลินน ์  อัสโสรัตน์กุล  อนุกรรมการ 
6. นายไมเคิล        ปริพล  ตั้งตรงจิตร  อนุกรรมการ 
8. คณะอนุกรรมการก ากับดูแล ตามข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านบริการสถาปัตยกรรม 
(Monitoring Committee) 
1. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ์    วัฒนสินธุ์   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายนิติศักดิ ์    ชอบด ารงธรรม  อนุกรรมการ 
3. นายสถิรัตร์     ตัณฑนันทน์  อนุกรรมการ 
4. ดร.ชเล     คุณาวงศ์  อนุกรรมการ 
5. นายนิธิศ     สถาปิตานนท์  อนุกรรมการ 
คณะท างานด าเนินการโครงการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) 
1. นายนิติศักดิ ์    ชอบด ารงธรรม  ประธานคณะท างาน 
2. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  คณะท างานฯ 
3. นายนิธิศ     สถาปิตานนท์  คณะท างานฯ 
4. ดร.อัธยานันท์    จิตรโรจนรักษ์  คณะท างานฯ และเลขานุการ 
9. คณะอนุกรรมการวิชาชีพ 

นายบุญญวัฒน์    ทิพทัส   ที่ปรึกษา 
พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 

1. นายชาญณรงค์    แก่นทอง  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายทวีเกียรติ    ศรีสกุลเมฆี  อนุกรรมการ 
3. นายเมธี    รัศมีวิจิตรไพศาล  อนุกรรมการ 
4. นายพงษ์พิพัฒน์   ช้างพันธุ์   อนุกรรมการ 
5. นายพงษ์ศักดิ์    เหล่ามานะเจริญ  อนุกรรมการ 
6. นางธีรานุช กรรณสูต  วงศ์ไวศยาวรรณ  อนุกรรมการ 
คณะท างานร่างระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ 
1. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  ประธานคณะท างาน 
2. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  คณะท างาน 
3. ดร.อัธยานันท์   จิตรโรจนรักษ์  คณะท างานและเลขานุการ 
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10. คณะอนุกรรมการภูมิภาค 
นายนิพนธ์    หัสดีวิจิตร  ที่ปรึกษา 
นายอิศรา    อารีรอบ   ที่ปรึกษา 
นายธนาคม    วิมลวัตรเวท ี  ที่ปรึกษา 

1. นายวิวัฒน ์    จิตนวล   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายธานี    คล่องณรงค์  อนุกรรมการ 
3. นายปณัสย์    บุราณฤทธิ์  อนุกรรมการ 
4. นายเอกพันธ์    สุวรรณโชต ิ  อนุกรรมการ 
5. ดร.โชคอนันต์    วาณิชย์เลิศธนาสาร อนุกรรมการ 
6. นายวิชญ์วิสิฐ    สุปัณฑ์ตรี  อนุกรรมการ 
7. นางสาวธนัชญา   ชิตทะวงศ์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
11. คณะอนุกรรมการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

นางดวงขวัญ    จารุดุล   ที่ปรึกษา 
นายวิวัฒน์    จิตนวล   ที่ปรึกษา 

1. นายประภากร    วทานยกุล  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุวัฒน ์    วสะภิญโญกุล  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางเมธินี    สุวรรณะบุณย์  อนุกรรมการ 
4. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  อนุกรรมการ 
5. นายสมชัย    ศรีวิบูลย์   อนุกรรมการ 
6. นายธวัชชัย    กอบกัยกิจ  อนุกรรมการ 
7. นายธนภัทร    เลาหจรัสแสง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 1  
1. นายประภากร   วทานยกุล  ประธานคณะท างาน 
2. นางดวงขวัญ   จารุดุล   คณะท างาน 
3. นายสุชาติ    ชุติปภากร  คณะท างาน 
4. นายประกิต    พนานุรัตน์  คณะท างาน 
คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2  
1. นายสุวัฒน ์   วสะภิญโญกุล  ประธานคณะท างาน 
2. นายอุดมศักดิ์   ตั้งอมรศิริ  คณะท างาน 
3. นายฉัตรชัย   ธีระวงษ์ไพโรจน์  คณะท างาน 
4. นายธนภัทร   เลาหจรัสแสง  คณะท างาน 
5. นายชาติชาย   อัศวสุขี   คณะท างาน 
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คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 3  
1. ดร.ชเล   คุณาวงศ์  ประธานคณะท างาน 
2. นายอนุสรณ์   ภักดิ์สุขเจริญ  คณะท างาน 
3. นางสาวจิรากร   ประสงค์กิจ  คณะท างาน 
4. นายเกียรติศักดิ์    เวทีวุฒาจารย์  คณะท างาน 
5. นางวินีตา   กัลยาณมิตร  คณะท างาน 
คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  
1. นางราศ ี   ทองเงิน   ที่ปรึกษา 
2. นายสมชัย   ศรีวิบูลย์   ประธานคณะท างาน 
3. รศ.เลิศวิทย์   รังสิรักษ์   คณะท างาน 
4. ผศ.ประเสริฐ   ศักดิ์ธนากูล  คณะท างาน 
5. รศ.สิทธิพร   ภิรมย์รื่น  คณะท างาน 
6. นายอาคม   เวพาสยนันท์  คณะท างาน 
คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม  
1. นายธวัชชัย   กอบกัยกิจ  ประธานคณะท างาน 
2. นายวีระพันธ์   ไพศาลนันท์  คณะท างาน 
3. นายวโรภาสน ์   วงศ์จตุรภัทร  คณะท างาน 
4. นางวิภากร   ธรรมวิมล  เลขานุการและคณะท างาน 
5. นายพงษ์ศักดิ์   เหล่ามานะเจริญ  คณะท างาน 
คณะท างานเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์  
1. นางเมธินี   สุวรรณะบุณย์  ประธานคณะท างาน 
2. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  คณะท างาน 
3. นายพุทธพร   ไพบูลย์   คณะท างาน 
4. นายสมชาย   จงแสง   คณะท างาน 
5. นายพงษ์เทพ   สกุลคู   คณะท างาน 
12. คณะอนุกรรมการจัดทดสอบและอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
1. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
2. นางกรินทร์    เกียรติเฟ่ืองฟู่  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ 
3. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานอนุกรรมการ 
4. นายชนะ    สัมพลัง   อนุกรรมการ 
5. นางสาวสุรัสดา   นิปริยาย   อนุกรรมการ 
6. นายโกญจนาท   ศรีกาฬสินธุ์  อนุกรรมการ 
7. ดร.ณัฐพงศ์    พันธ์น้อย  อนุกรรมการ 
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8. นายน าชัย    แสงสุภา   อนุกรรมการ 
9. ดร.ดารณี    จารีมิตร   อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะท างานบริหารจัดการข้อสอบรหัสวิชา 11 ทักษะในการวางผังและออกแบบสาขาสถาปัตยกรรมหลัก   
1. นายชนะ    สัมพลัง   ประธานคณะท างาน 
2. นายต่อพงศ ์    ประดิษฐ์พงศ์  คณะท างาน 
3. นายชนินทร์    ลิมาภรณ์วณิชย์  คณะท างาน 
4. นายนาฬิก    ลีละชาต   คณะท างาน 
5. นายณัฐชัย    เชิดโฉม   คณะท างาน 
คณะท างานบริหารงานจัดการข้อสอบรหัสวิชา 13 การปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
1. นายสุพินท์    เรียนศรีวิไล  ประธานคณะท างาน 
2. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  คณะท างาน 
3. นายคมกฤช    ชูเกียรติมั่น  คณะท างาน 
4. นางสาวสุรัสดา   นิปริยาย   คณะท างานและเลขานุการ  
คณะท างานจัดทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  

ศ.เกียรติคุณ ก าธร   กุลชล   ที่ปรึกษาคณะท างาน   
รศ.ดร.นพนันท์    ตาปนานนท์  ที่ปรึกษาคณะท างาน 

1. ดร.ณัฐพงศ์    พันธ์น้อย  ประธานคณะท างาน 
2. ผศ.ดร.ไขศรี    ภักดิ์สุขเจริญ  คณะท างาน 
3. ดร.วิญญู    อาจรักษ ์  คณะท างาน 
4. อาจารย์ภัณฑิรา   จูละยานนท์  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานจัดทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

นายชญา    ปัญญาสุข  ที่ปรึกษาคณะท างาน   
รส. ดร. อริยา    อรุณินท์   ที่ปรึกษาคณะท างาน 

1. นายน าชัย    แสนสุภา  ประธานคณะท างาน 
2. นายประภัสสร    ตริณะรัต  คณะท างาน 
3. นายประจิตพงศ์   พงษ์ศิวาภัย  คณะท างาน 
4. นายมังกร    ชัยเจริญไมตรี  คณะท างาน 
5. นางสาวอรอ าไพ   สามขุนทด  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานจัดทดสอบผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
สาขาสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์         

นายโกญจนาท   ศรีกาฬสินธุ์  ที่ปรึกษา 
1. นางกรินทร์    เกียรติเฟ่ืองฟู่  ประธานคณะท างาน 
2. นายสุเธียร    โล้กูลประกิจ  คณะท างาน 
3. นายกศิตินทร    ชุมวรานนท์  คณะท างาน 
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4. นางสาวชนัญญา   อภิวัฒน์พงค์  คณะท างาน 
5. นายปริญญา    เปรมพูลสวัสดิ์  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานออกข้อสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่1/2562 
1. อาจารย์กศิตินทร   ชุมวรานนท์  ประธานคณะท างาน 
2. ผศ.ดร.ธนา    ศิริจันทร์สว่าง  คณะท างาน 
3. อาจารย์สัญญา   สุขพูล   คณะท างาน 
4. อาจารย์อรรณพ   พลชนะ   คณะท างาน 
5. นางสาวกรพรรณ   วณิชย์คูพลังกูร  คณะท างาน 
6. ผศ. ณัฐรฐนนท์   ทองสุทธิพีรภาส  คณะท างานและเลขานุการ    
คณะท างานออกข้อสอบ สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่ 2/2562 
1. อาจารย์ กศิตินทร   ชุมวรานนท์  ประธานคณะท างาน 
2. นางภิรวดี    ชูประวัติ   คณะท างาน 
3. อาจารย์ไพลิน    โภคทวี   คณะท างาน 
4. อาจารย์ปาริฉัตร   สุชาติกุลวิทย์  คณะท างาน 
5. อาจารย์ปริญญา   เปรมพูลสวัสดิ์  คณะท างานและเลขานุการ    
13. คณะอนุกรรมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา 

ศ.กิตติคุณ    เดชาบุญค้ า  ที่ปรึกษา   
รศ.ยุพยง    เหมะศิลปิน  ที่ปรึกษา 

1. อาจารย์วิรัตน์    รัตตากร   ประธานอนุกรรมการ 
2. รศ.ดร.พงศ์ศักดิ ์   วัฒนสินธุ์  อนุกรรมการ 
3. รศ.ดร.รุจิโรจน์   อนามบุตร  อนุกรรมการ 
4. ผศ.ดร.ไขศรี    ภักดิ์สุขเจริญ  อนุกรรมการ  
5. อาจารย์ชัยบูรณ์   ศิริธนะวัฒน์  อนุกรรมการ  
6. นางกรินทร์    เกียรติเฟ่ืองฟู่  อนุกรรมการ 
7. ผศ. พรพรหม    แม้นนนทรัตน์  อนุกรรมการและเลขานุการ 
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 1 

รศ.ยุพยง    เหมะศิลปิน  ที่ปรึกษา 
1. ผศ.พรพรหม    แม้นนนทรัตน์  ประธานคณะท างาน 
2. อาจารย์พรพุฒิ   ศุภเอม   คณะท างาน 
3. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  คณะท างาน 
4. อาจารย์ ดร.สายทิวา   รามสูต   คณะท างาน 
5. ผศ.ดร.วาริชา    วงศ์พยัต   คณะท างานและเลขานุการ 
 
 

85



คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ชุดที่ 2 
รศ.กุลธร    เลื่อนฉวี   ที่ปรึกษา   

1. อาจารย์ชัยบูรณ์   ศิริธนะวัฒน์  ประธานคณะท างาน 
2. อาจารย์ภาวิณ    สุทธินนท์  คณะท างาน 
3. อาจารย์ไมเคิล  ปริพล  ตั้งตรงจิตร  คณะท างาน 
4. ผศ.ดร.นวลลักษณ ์   วัสสันตชาติ  คณะท างาน 
5. ผศ.ดร.ดรุณี    มงคลสวัสดิ์  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 

นายเจตก าจร    พรหมโยธี  ที่ปรึกษา 
รศ.ดร.นพนันท ์   ตาปนานนท์  ที่ปรึกษา 

1. ผศ.ดร.ไขศรี    ภักดิ์สุขเจริญ  ประธานคณะท างาน 
2. ผศ.ดร.คมกริช    ธนะเพทย์  คณะท างาน 
3. ผศ.ประเสริฐศักดิ์   ธนากูล   คณะท างาน 
4. นางพวงเพ็ญ    วิบูลย์สวัสดิ์  คณะท างาน 
5. นางสาวชัญญาภรณ์   ลาดเสนา  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 

รศ.ดร.รุจิโรจน์   อนามบุตร  ที่ปรึกษา  
1. อาจารย์ ดร.ดนัย   ทายตะค ุ  ประธานคณะท างาน 
2. ผศ.ศน ิ    ลิ้มทองสกุล  คณะท างาน 
3. ผศ.ปาณิทัต    รัตนวิจิตร  คณะท างาน 
4. อาจารย์ ดร.สินีนาถ   ศุกลรัตนเมธี  คณะท างาน 
5. อาจารย์ภาวิณี    อินชมภู   คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่ 1 

อาจารย์วิรัตน์    รัตตากร   ที่ปรึกษา 
1. อาจารย์กรินทร์   เกียรติเฟ่ืองฟู  ประธานคณะท างาน 
2. นายจักรา     เกษมศรี ณ อยุธยา คณะท างาน 
3. อาจารย์วัชรัตน์   สมัครคามัย  คณะท างาน 
4. รศ.ดร.ณัฏฐิณี     กาญจนาภรณ์  คณะท างาน 
5. ผศ.เสก     สวัสดี   คณะท างาน 
คณะท างานพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ชุดที่ 2 

อาจารย์วิรัตน์    รัตตากร   ที่ปรึกษา 
1. ผศ.ดร.ชุมพร    มูรพันธุ์   ประธานคณะท างาน 
2. นายภาณุเขต    จันทร์ฉาย  คณะท างาน 
3. ผศ.บุษกร    รมยานนท์  คณะท างาน 
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4. ผศ.มาณพ    ศิริภิญโญกิจ  คณะท างาน 
5. ผศ.ชัยณรงค ์    อริยะประเสริฐ  คณะท างาน 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาขาติ 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ส าหรับผู้เข้าศึกษา พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557) 
1. นายประภากร    วทานยกุล  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. อาจารย์ไมเคิล   ปริพล  ตั้งตรงจิตร  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. อาจารย์พรพุฒิ   ศุภเอม   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. อาจารย์ ดร.สายทิวา   รามสูต   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
1. นายประภากร    วทานยกุล  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. อาจารย์ไมเคิล  ปริพล  ต้ังตรงจิตร  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. ผศ.ดร.นวลลักษณ ์   วัสสันตชาติ  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. ผศ.ดร.ดรุณี    มงคลสวัสดิ์  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. นายชาติชาย    อัศวสุข ี   ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. นายฉัตรชัย    ธีระวงษ์ไพโรจน์  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. อาจารย์ไมเคิล  ปริพล  ตั้งตรงจิตร  ผู้แทนสภาสถาปนิก   
4. ผศ.พรพรหม    แม้นนนทรัตน์  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
1. ดร.ชเล    คุณาวงศ ์  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. ดร.วีระพันธุ์    ชินวัตร   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. อาจารย์พรพุฒิ   ศุภเอม   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
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4. ผศ.ดร.สายทิวา   รามสูต   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. ผศ.ดร.ดรุณี    มงคลสวัสดิ์  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา 
หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
มหาวิทยาลัยรังสิต 
1. อาจารย์วิรัตน์    รัตตากร   ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. นายพุทธพร    ไพบูลย์   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. นายภาณุเขต    จันทร์ฉาย  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. ผศ.มาณพ    ศิริภิญโญกิจ  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. ผศ.ชัยณรงค ์    อริยะประเสริฐ  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา 
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1. อาจารย์ ดร.ดนัย   ทายตะค ุ  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. อาจารย์ ดร.วิภากร   ธรรมวิมล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. ผศ.ปาณิทัต    รัตนวิจิตร  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. อาจารย์ ดร.สินีนาถ   ศุกลรัตนเมธ  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. อาจารย์ภาวิณี    อินชมภู   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 
และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
1. นายสุชาติ    ชุติปภากร  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. ผศ.พรพรหม    แม้นนนทรัตน์  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. อาจารย์พรพุฒิ   ศุภเอม   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิวา  รามสูต   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญา 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) (ส าหรับผู้เข้าศึกษา พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555) 
และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 
1. ผศ.พรพรหม    แม้นนนทรัตน์  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. นายชาติชาย    อัศวสุข ี   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
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3. อาจารย์ภาวิณ    สุทธินนท์  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริชา  วงศ์พยัต   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
ผู้แทนสภาสถาปนิกในการตรวจเยี่ยมสถาบันการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณารับรองปริญญาหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1. ดร.ชเล    คุณาวงศ ์  ประธานผู้แทนสภาสถาปนิก 
2. นายชาติชาย    อัศวสุข ี   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
3. อาจารย์พรพุฒิ   ศุภเอม   ผู้แทนสภาสถาปนิก 
4. อาจารย์วศิน    ธรรมานุบาล  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
5. ผศ.ดร.นวลลักษณ ์ วัสสันตชาติ  ผู้แทนสภาสถาปนิก 
14. คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง 

รศ.ศิริชัย    หงส์วิทยากร  ที่ปรึกษา 
1. นายธนภัทร    เลาหจรัสแสง  ประธานอนุกรรมการ 
2. รศ.จันทนี    เพชรานนท์  อนุกรรมการ 
3. นายทวีเกียรติ    ศรีสกุลเมฆ ี  อนุกรรมการ 
4. นายประกิต    พนานุรัตน์  อนุกรรมการ 
5. ดร.วิทยา    ดวงธิมา   อนุกรรมการ 
6. นางสุนารี    ลาวัลยะวัฒน์  อนุกรรมการ 
7. นายรังสิต    เจียมปัญญา  อนุกรรมการและเลขานุการ 
15. คณะอนุกรรมการจัดการหลักสูตร EXACT 

พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 
นางปัจฉิมา     ธนสันติ   ที่ปรึกษา 

1. ผศ.ดร.ไขศรี     ภักดิ์สุขเจริญ  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายชาญณรงค์    แก่นทอง  อนุกรรมการ 
3. นายประภากร    วทานยกุล  อนุกรรมการ 
4. นางเปรมฤดี     สุวรรณทัต  อนุกรรมการ 
5. นายสุวัฒน์     วสะภิญโญกุล  อนุกรรมการและเลขานุการ 
6. นายสรรเสริญ    มิลินทสูต  อนุกรรมการ 
16. คณะอนุกรรมการหารายได้และสิทธิประโยชน์ 

นายชาญณรงค์      แก่นทอง         ที่ปรึกษาอนุกรรมการ    
นายประภากร   วทานยกุล  ที่ปรึกษาอนุกรรมการ    

1. พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ประธานอนุกรรมการ  
2. นางเมธินี  สุวรรณะบุณย์  รองประธานอนุกรรมการ 
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3. นาวาตรีธเนศวร์   วงศ์ธัญญกรณ์   อนุกรรมการ 
4. นายกฤษณะ    ธนะธนิต   อนุกรรมการ 
5. นายชยาวุธ    จิระธันห์   อนุกรรมการ 
6. นายประกิต    พนานุรัตน์  อนุกรรมการ 
คณะท างาน ACT Talk  

นายวิรัตน์     รัตตากร   ที่ปรึกษา 
นายชัยวัฒน์     ลิมวัฒนานนท์   ที่ปรึกษา 

1. นาวาตรีธเนศวร์    วงศ์ธัญญกรณ์   ประธานคณะท างาน 
2. นายน าชัย     แสนสุภา   คณะท างาน 
3. นายถวัลย์     วงษ์สวรรค์  คณะท างาน 
4. นางสาวสุคนธ์ทิพย์    เสงี่ยมวงศ์    คณะท างาน 
5. นางสาวหฤษฎี    ลีละยุวพันธ์  คณะท างาน 
17. คณะอนุกรรมการจัดงานสภาสถาปนิก (ACT FORUM) 

นายประภากร    วทานยกุล  ที่ปรึกษา 
นาวาตรีธเนศวร์    วงศ์ธัญญกรณ์  ที่ปรึกษา 

1. นายประกิต     พนานุรัตน์  ประธานคณะท างาน 
2. นายพิพัฒน์      รุจิราโสภณ  คณะท างาน 
3. นายอนันต์     พ่วงสมจิตต์  คณะท างาน 
4. นายสมมาตร     ละใบยูโซ๊ะ  คณะท างาน 
5. นายธวัชชัย     กอบกัยกิจ  คณะท างาน 
6. ผศ.ดร.ปริญญ์    เจียรมณีโชติชัย  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานบริหารจัดการการจัดแสดงนิทรรศการในงาน งานสภาสถาปนิก' 19 

นาวาตรีธเนศวร์    วงศ์ธัญญกรณ์  ที่ปรึกษา 
นายสุวัฒน์     วสะภิญโญกุล  ที่ปรึกษา 
นายกฤษณะ     ธนะธนิต  ที่ปรึกษา 

1. นายประกิต     พนานุรัตน์  ประธานคณะท างาน 
2. นายพิพัฒน์      รุจิราโสภณ  คณะท างาน 
3. นายอนันต์     พ่วงสมจิตต์  คณะท างานและเลขานุการ 
4. นายคุณเอก     ตัณฑเกษม  คณะท างาน 
5. นายวรศักดิ์     เหลืองสุวรรณ  คณะท างาน 
6. นายมนัสพงษ์     สงวนวุฒิโรจนา  คณะท างาน 
คณะท างานจัดงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรม งานสภาสถาปนิก' 19 

นายประภากร    วทานยกุล  ที่ปรึกษา 
พล.อ.ต.ม.ล.ประกิตติ    เกษมสันต์  ที่ปรึกษา 
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ผศ.ดร.ไขศรี     ภักดิ์สุขเจริญ  ที่ปรึกษา 
1. นายประกิต     พนานุรัตน์  ประธานคณะท างาน 
2. นายกฤษฎา     พนิตโกศล  คณะท างาน 
3. นายสมมาตร     ละใบยูโซ๊ะ  คณะท างาน 
4. นายธวัชชัย     กอบกัยกิจ  คณะท างาน 
5. ผศ.ดร.รชพร     ชูช่วย   คณะท างาน 
6. ผศ.ดร.ปริญญ์    เจียรมณีโชติชัย  คณะท างานและเลขานุการ 
คณะท างานบริหารจัดประกวดแบบสถาปัตยกรรม งานสภาสถาปนิก'19 

นายยอดเยี่ยม    เทพธรานนท์  ที่ปรึกษา 
นายอนุชา     ตั้งศรีวิริยะกุล  ที่ปรึกษา 

1. นายกฤษฎา     พนิตโกศล  ประธานคณะท างาน 
2. นายประสิทธิ์ชัย    พรหมลิภณกุล  คณะท างาน 
3. นายอนันต์     พ่วงสมจิตต์  คณะท างานและเลขานุการ 
4. นายสมนึก     สว่างแสนสุข  คณะท างาน 
5. นายชนินทร์     ลิมาภรณ์วณิชย์  คณะท างาน 
18. คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ 20 ปี สภาสถาปนิก 
1. นายประภากร    วทานยกุล  ประธานอนุกรรมการ 
2. นายสุวัฒน์     วสะภิญโญกุล  รองประธานอนุกรรมการ 
3. นางกรกช     คุณาลังการ  อนุกรรมการ 
4. นายชยาวุธ     จิระธันห์   อนุกรรมการ 
5. ผศ.ดร.ไขศรี     ภักดิ์สุขเจริญ  อนุกรรมการ 
6. นายธวัชชัย     กอบกัยกิจ  อนุกรรมการ 
 
19. คณะอนุกรรมการสถาปนิกอาสาและประชาสังคม 

นายวีระ    ถนอมศักดิ ์  ที่ปรึกษา 
นายอนุชิต    คงสุพานิช  ที่ปรึกษา   

1. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  ประธานอนุกรรมการ 
2. นางราศี    ทองเงิน   อนุกรรมการ 
3. นายพรเทพ    หงส์ลดารมภ์  อนุกรรมการ 
4. นายสรจิตร    คูสกุล   อนุกรรมการและเลขานุการ 
5. นายธนภัทร    เลาหจรัสแสง  อนุกรรมการ 
6. นายคมพศิษฏ์    ประไพศิลป์  อนุกรรมการ 
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20. คณะอนุกรรมการให้ความเห็นภาครัฐและงานสาธารณะ   
นายวีระ    ถนอมศักดิ์  ที่ปรึกษา 
ผศ.ประเสริฐ    ศักดิ์ธนากูล  ที่ปรึกษา 

1. นายสิงห์ชัย    ทุ่งทอง   ประธานอนุกรรมการ 
2. นายธานินทร์    ศรีเบญจรัตน์  อนุกรรมการ 
3. รศ.จันทนี    เพชรานนท์  อนุกรรมการ 
4. นายธนภัทร    เลาหจรัสแสง  อนุกรรมการและเลขานุการ 
5. ผศ.ดร.สุวชิา    เบญจพร  อนุกรรมการ 
6. นายมนต์ชัย    บุญยะวิภากุล  อนุกรรมการ 
21. คณะกรรมการสรรหาสถาปนิกเสนอเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี 2562 
1. นายชาญณรงค์   แก่นทอง  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 
2. รองศาสตราจารย์กุลธร   เลื่อนฉวีกรรม  กรรมการสรรหาฯ 
3. นายกสภาสถาปนิก      กรรมการสรรหาฯ 
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 

               สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี  
และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

1 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ นายกสภาสถาปนิก 

2 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน คณะที่ 2 นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส 

3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ นายกสภาสถาปนิก 

4 คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ นายกสภาสถาปนิก 

5 คณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง นายกสภาสถาปนิก 

6 คณะอนุกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง นายกสภาสถาปนิก 

7 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา งวดที่ 2 นายกสภาสถาปนิก 

8 กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ 

ประชุมเรื่องข้อเสนอการเปิดตลาดบริการ และข้อสงวนการเปิดเสรีการ
ลงทุนภายใต้ความตกลง RCEP 

ดร.อัธยานันท์  จิตรโรจนรักษ์ 
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์ 

9 ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อเสนอของอินเดียในการจัดท าวินัยเพ่ือก ากับ
ดูแลการใช้กฎระเบียบภายในประเทศส าหรับการให้บริการโดยบุคคล
ธรรมดา (Mode 4) ภายใต้ WTO 

ดร.อัธยานันท์  จิตรโรจนรักษ์ 
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์ 

10 คณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS)  รศ.ดร.พงศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 
นายนิติศักดิ์ ชอบด ารงธรรม 
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 

               สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี  
และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

11 กระทรวงศึกษาธิการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประชุมกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

นายกสภาสถาปนิก 

12 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการควบคุมอาคาร นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล 

13 ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงมหาดไทยตามมาตรา 8 วรรคสอง และจัดท าคู่มือการปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

นางดวงขวัญ จารุดุล 

14 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส 

15 กระทรวงมหาดไทย กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ นายธนิชา นิยมวัน 
รศ.ดร. พนิต ภู่จินดา 

16 คณะกรรมการผังเมือง นายกสภาสถาปนิก 
ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 
รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 
น.ส.นิธินันท์ บัวขาว 
น.ส.ปภัสรา รัตนะ 
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 

               สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี  
และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

17 คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และมาตรฐานการจัดรูปที่ดินเพ่ือ
พัฒนาพื้นที ่

นางราศี ทองเงิน 

18 คณะอนุกรรมการการศึกษาแนวทางการแก้ไขและการก าหนดโทษ
ส าหรับผู้ฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีป้ายโฆษณา 

นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

19 ส านั ก งานปลั ดกระทรวง
มหาดไทย 

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 1 นายปวีณ์พิมุกข์ ภิรมย์ไกรศักดิ์ 

20 สภาวิศวกร คณะอนุกรรมการจัดท าข้อก าหนดและขอบเขตของงานจ้างออกแบบ
อาคารที่ท าการสภาวิศวกร 

นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

21 คณะอนุกรรมการก่อสร้างที่ท าการสภาวิศวกร นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

22 คณะท างานก ากับดูแลการประกวดแบบอาคารที่ท าการสภาวิศวกร นายกสภาสถาปนิก 

23 คณะท างานตัดสินประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสภา
วิศวกร 

นายกสภาสถาปนิก 
นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ 
รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 
นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส 
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 

               สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี  
และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

24 กระทรวงมหาดไทย สภาวิศวกร คณะผู้ออกแบบเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานภูมิสถาปัตยกรรม และ
พ้ืนที่ที่เก่ียวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายใน 

รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 

25 ประชุมคณะท างานก ากับดูแลการประกวดแบบและตัดสินแบบอาคารที่
ท าการสภาวิศวกร 

นางกรกช คุณาลังการ 

26 กระทรวงคมนาคม การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรด้าน
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ
ไทย-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 

รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 

27 คณะกรรมการก ากับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรกาด้าน
สิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-ล า
ลูกกา 

รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 

28 กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรักษ์พลังงาน 

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาวิชาชีพผู้ตรวจรับรองแบบอาคาร
อนุรักษ์พลังงาน 

นายกสภาสถาปนิก 
นายคมกฤช ชูเกียรติมั่น 
ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร 
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 

               สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี  
และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

29 ส านั ก งานบริห ารกองทุ น 
เ พ่ื อ ส่ ง เส ริ ม ก า รอนุ รั ก ษ์
พลังงาน 

คณะกรรมการกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

30 คณะอนุกรรมการบริหารส านักงานบริหารกองทุนเพ่ือส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

31 กระทรวงยุติธรรม สถาบันอนุญาโตตุลาการ คณะกรรมการสถาบันอนุญาโตตุลาการ นายกสภาสถาปนิก 
นายชาญณรงค์ แก่นทอง 
น.ส.นิธินันท์ บัวขาว 

32 กระทรวงสาธารณะ
สุข 

ก รม ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจ าปี 2562 นายวิศิษฏ์ ภาณุสิทธิกร 

33 ศูนย์วิชาคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านสุขภาพ 

คณะท างานพัฒนาข้อเสนอนโยบายเฉพาะประเด็นว่าด้วย การทบทวน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาตรการท าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 

นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส 

34 กระทรวงสาธารณะ
สุข 

ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ 

ประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นางราศี ทองเงิน 

35 ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี 2562 นางราศี ทองเงิน 
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ภาคผนวก ข. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ในหน่วยงานต่างๆ 

               สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (6) และ (7) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี  
และเป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ดังนี้ 

ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

36 องค์กรอิสระ สมาพันธ์สภาวิชาชีพ ประชุมสมาพันธ์สภาวิชาชีพ นายกสภาสถาปนิก 
นายวิรัตน์ รัตตากร 

37 สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร คณะกรรมการโครงการประกวดอาคารโดดเด่นด้านการปลอดภัย 
ประจ าปี 2562 BSA Building Safety Award 2019 

นายกสภาสถาปนิก 

38 สมาคมการผังเมืองไทย ประชุมวิชาการผังเมือง นางราศี ทองเงิน 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

1 กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง หารือแนวทางการร่าง TOR ส าหรับงานจ้างออกแบบ และจ้างที่ปรึกษา
ส าหรับงานวิศวกรรม  

นายกสภาสถาปนิก 
น.ส.นิภาพร ชัยเสือ 
น.ส.อาทิมา บุตรศรีชา 

2 กระทรวงพาณิชย์ กรมเจรจาการค้ าระหว่ าง
ประเทศ 

ประชุมหารือเกี่ยวกับการด าเนินงานในประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยให้
ความส าคัญในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 เรื่องการพัฒนาแรงงานมี
ทักษะและประกอบวิชาชีพเพ่ือรับมือกับการปฎิวัติอุตสาหกรรม 

ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ 
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์ 

3 ASEAN Human Empowerment and Development (AHEAD) ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ 
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์ 

4 ประชุมรับฟังความเห็นกรอบเจรจาความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้า
ส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพ้ืนแปซิฟิก (CPTPP) และความตกลง
การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป 

ดร.อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ 
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์ 

5 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สัมมนาโครงการวิจัย  ในหัวข้อ "การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน" 

รศ .ด ร .พ งศ์ ศั กดิ์  วัฒ น สิ น ธุ์ 
น.ส.สุวิมล โชควิถีจิตต์ 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติและสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา 
"ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างสรรค์" 

นายพรเทพ หงส์ลดารมภ์ 

7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สัมมนาน าเสนอ (ร่าง) ข้อก าหนด และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียระบบรับรองและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 ส าหรับแบบแปลนบ้าน
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 

นายคมกฤช ชูเกียรติมั่น 

8 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ศึกษาธิการ 

ส านักบริหารงานวิจัยและ
น วั ต ก รรม พ ระจอม เกล้ า
ลาดกระบัง 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นการพิจารณาเกณฑ์ฉลากไฟเบอร์  5 ของ
อาคารและบ้าน 

นายสุรัตน์ พุ่มผล 

9 ศูนย์ บ ริการวิช าการ  แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประชุมรับฟังความเห็นโครงการ ศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมาย
ภายใต้บังคับกรมโยธาธิการและผังเมือง ของศูนย์บริการวิชาการแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 

10 กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ประชุมหารือการขอเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง นายกสภาสถาปนิก 
นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล 
นายโกญจนาท ศรีกาฬสินธุ์ 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดท าเกณฑ์และ
มาตรฐานผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน 

ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 

12 ประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดท าระบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

นายสุ9พินท์ เรียนศรีวิไล 
นายทรงพล ยมนาค 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

นางราศี ทองเงิน 

14 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ประชุมเพ่ีอพิจารณาร่างผังเมืองภูเก็ต ฉบับแก้ไข หลังปิดประกาศ 15 
วัน 

น.ส.ธนัชญา ชิตทะวงศ ์

15 ส านักงานการโยธา พิจารณาความคืบหน้า และแบบก่อสร้างโครงการพัฒนาริมฝั่งม้ า
เจ้าพระยา 

นายกสภาสถาปนิก 
นายบุญญวัฒน์ ทิพทัส 
นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

16 ส านักการวางผังและพัฒนาผัง
เมือง 

ประชุม เพ่ือรับ ฟั งข้อคิด เห็ นของประชาชนต่อร่างผั งเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร  

นางราศี ทองเงิน 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

17 กระทรวงมหาดไทย สภาวิศวกร การตัดสินประกวดแบบโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการสภาวิศวกร 
ขั้นตอนที่ 2 การประกวดแบบสถาปัตยกรรม 

นายกสภาสถาปนิก 
นางเมธินี สุวรรณะบุณย์ 
รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 

18 กระทรวงคมนาคม ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ
แผนการขนส่งและจราจร 

สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าเสนอข้อมูลรายละเอียดของการศึกษา
จัดท ามาตรฐานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจร 

นายวิรัตน์ รัตตากร 

19 สัมมนารับฟังความคิดเห็นส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 

20 กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม ประชุมเตรียมการฝ่ายไทยส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมเพ่ือ
ความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน 

นายวิรัตน์ รัตตากร 

21 สัมมนาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาโครงการจัดท าแผน
บูรณาการ การเชื่อมโยงการเดินทาง เพ่ือเข้าถึงโครงการคมนาคมขนส่ง
ในกรุงเทพมหานคร 

นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

22 ส า นั ก ง า น น โย บ า ย แ ล ะ
แผนการขนส่งและจราจร 

ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ภายใต้
โครงการศึกษาจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
คมนาคมขนส่งส าหรับคนทุกคน  

รศ.ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

23 กระทรวงพลังงาน ส า นั ก ง า น ท รั พ ย า ก ร น้ า
แห่งชาติ 

ปฐมนิเทศ และรับฟังความคิดเห็นโครงการจัดท าแผนหลักการจัดท าผัง
น้ า 

นางราศี ทองเงิน 

24 ก รม ลั ง ง าน ท ด แ ท น แ ล ะ
อนุรักษ์พลังงาน 

เชิญส่งผลงานและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด  Thailand 
Enery of Innovation and Technology Awards 2019 : (TE-IT 
2019) 

นายกฤษฎา พนิตโกศล 

25 กรมควบคุมมลพิษ ร่วมงาน "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ าเสีย" ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 

26 กระทรวงยุติธรรม ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
กฤษฎีกา 

สัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธ์ของ
กฎหมาย 

นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล 

27 กระทรวงยุติธรรม ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
กฤษฎีกา 

ประชุมเพ่ือตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็น
ภยันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....  

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

28 ชี้แจงร่างกฎกระทรวงก าหนดอัตราจ้างออกแบบและควบคุมงาน นายกสภาสถาปนิก 

29 ประชุมพิจารณาข้อมูลแผนการออกกฎหมายรองรับประชาคมอาเซียน 
ประจ าปี พ.ศ.2562 

นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล 

30 ประชุมเพ่ือตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวง ฉบับบที่ .. (พ.ศ. ...) นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล 

31 ศาลากลางจังหวังก าแพงเพชร ประชุมการพัฒนาพ้ืนที่ เรือนจ าเก่า  (ทัณฑสถานวัยหนุ่ม) จังหวัด
ก าแพงเพชร 

นายชาญณรงค์ แก่นทอง 

32 ส านักนายกรัฐมนตรี ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ประชุมติดตามการด าเนินการตามมาตรการอ านวยความสะดวกและลด
ภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จาก
ประชาชน) 

นายสุรัตน์ พุ่มผล 

33 ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์  วิจั ย 
และนวัตกรรม 

ส านั ก งานคณ ะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม(สกสว.) 

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือทบทวนร่างแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมกรรม 

นายวิรัตน์ รัตตากร 

34 องค์กรอิสระ มูลนิธินายช่างไทยใจอาสา ประชุมทิศทางการด าเนินกิจกรรมมูลนิธินายช่างไทยใจอาสา นายคมพศิษฏ์ ประไพศิลป์ 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

35 ที่ ป ร ะ ชุ ม อ ธิ ก า รบ ดี แ ห่ ง
ประเทศไทย 

บรรยายสัมมนาระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อเรื่อง "พ.ร.บ.
สภาวิชาชีพและ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา" 

นายวิรัตน์ รัตตากร 

36 องค์กรอิสระ สมาคมแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร 

ประชุมติดตามความคืบหน้าการตั้งสมาคมแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร นายวิจิตร ศิลาวิเศษฤทธิ์นาย
ทรงพล ยมนาคนายจิตประภัส 
สืบตระกูล 

37 มูลนิธิที่อยู่อาศัยประเทศไทย ประชุม Asia-Pacific Housing Forum  ผศ.ดร.ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ 

38 ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ
สร้างสรรค ์

เสวนา "เส้นทางต่อไปของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองสร้างสรรค์ด้าน
การออกแบบขององค์การยูเนสโก"  

ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ 

39 สมาพันธ์สภาวิชาชีพ หารือแนวทางการด าเนิน งานของสภาวิชาชีพหลั งประกาศใช้
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ.2562 

นายวิรัตน์ รัตตากร 

40 สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่ง
ประเทศไทย 

ประชุมหารือแนวทางการถ่ายเทคโนโลยี รถไฟ ไทย-จีน  สัญญา 2.3 นายวิรัตน์ รัตตากร 
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ภาคผนวก ค. 
รายช่ือผู้แทนสภาสถาปนิกในการเข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ 

สภาสถาปนิกได้ด าเนินการซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกตามมาตรา  7 (5) และ (6) โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมในการสัมมนาและกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่และให้บริการทางด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม และให้ค าปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล
เกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั้งด้านเทคโนโลยี ดังนี้ 
ล าดับที่ กระทรวง/องค์กร หน่วยงาน ต าแหน่ง/การเข้าร่วมประชุม ผู้แทนสภาสถาปนิก 

41 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 (องค์การมหาชน) (สพร.) 

ประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศ
ไทย 

นายสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล 

42 จังหวัดสุ โขทัยร่วมกับศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) และเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติด้านศิลปวัฒนธรรม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมือง
มรดกโลก จังหวัดสุโขทัย 

นายชาญณรงค์ แก่นทอง 
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