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ประกาศสภาสถาปนิก  

ฉบับที่ 18/2565 
กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการอบรมผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิก ประจำป ี 2565 
สาขาสถาปัตยกรรมหลัก                                 

-------------------- 
 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  และการ
ออกหลักฐานการรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 ข้อ 27 จึงออกประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่ 
เกี่ ยวกับอบรมผู้ ขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม  ระดับภาคีสถาปนิ ก                
ประจำปี 2565 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ดังนี้ 
1. ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2565 จะต้องเข้ารับการอบรม

ตามหลักเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการสภาสถาปนิกกำหนด 
2. กำหนดการอบรมขอรับใบอนุญาตฯ 

2.1 ครั้งที่ 1  
วันที่ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 18 –วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 การสมัครอบรม 

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
ทางเว็บไซต ์www.act.or.th 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต 

 

2.2 ครั้งที่ 2     
วันที่ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 12 –วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 การสมัครอบรม 

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
ทางเว็บไซต ์www.act.or.th 

วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาลม 2565 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต 
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2.3 ครั้งที่ 3 
วันที่ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 16 –วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 การสมัครอบรม 

วันจันทรท์ี่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
ทางเว็บไซต ์www.act.or.th 

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ - วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
2.4 ครั้งที่ 4 

วันที่ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ 13 –วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 การสมัครอบรม 

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม 
ทางเว็บไซต ์www.act.or.th 

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 อบรมผู้ขอรับใบอนุญาต 

 
3.  การสมัครอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 
     การสมัครอบรม ผ่านระบบอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต โดยเข้าเว็บไซต์ www.act.or.th 
4.  เอกสารประกอบการลงทะเบียนสมัครสอบอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตฯ 
     4.1 ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 จุดต่อนิ้ว หรือ
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200 X 240 พิกเซล  (ขนาดไมเ่กิน 5 MB)       

4.2 ลายเซ็น ไฟล์ภาพลายเซ็น ขนาดเท่าจริง ความละเอียดไม่น้อยกว่า 200จุดต่อนิ้ว  (ขนาดไมเ่กนิ 5 MB) 
 

5.  การชำระค่าธรรมเนียม  
  ผู้ที่สอบผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบทุกวิชา สภาสถาปนิกจะออกใบอนุญาตและวุฒิบัตรให้ เมื่อผู้ขอรับ
ใบอนุญาตได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาปนิกกำหนด และได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมตามข้อ 1                
ของกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. 2546   
เรียบร้อยแล้ว ดังนี้      
       ค่าธรรมเนียมขอรับใบอนุญาตฯ     ค่าธรรมเนียมการอบรม    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
 ประเภทภาคีสถาปนิก  2,500 บาท              1,500  บาท            4,000  บาท 
 

6.  ระยะเวลาในการอบรม 
     สภาสถาปนิกจะกำหนดเวลาอบรมละ 60 นาที 
 

7.  การเตรียมตัวของผู้เข้าอบรม 
 ให้ผู้เข้าอบรมติดตั้งแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings เวอร์ชันล่าสุด 
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8. ข้อปฏิบัติในการอบรม 
 8.1 กรอก Meeting ID และPassword ที่สภาสถาปนิกจะกำหนดให้ และระบุ Your Name ด้วยเลขที่สมาชิก        
สภาสถาปนิก และชื่อ - นามสกุล 
  8.2 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมผ่าน Zoom Chat โดยเลือก Host และระบุ เลขที่สมาชิกสภาสถาปนิก               
ชื่อ - นามสกุล ทั้งก่อนและหลังการอบรม 
 8.3  ต้องปรากฏตัวหน้าจอตลอดการอบรมประมาณ 60 นาที  

8.4  ห้ามทำกิจกรรมอ่ืนในระหว่างที่รับฟังการอบรม และไม่อนุญาตให้ล็อคหน้าจอเป็นภาพนิ่ง กรณีที่ใช้ภาพ
พ้ืนหลังให้ใช้ภาพที่เป็นสีพ้ืน และควรใช้หูฟัง 

8.5  ผู้เข้าอบรมห้าม Share Screen  
 

9. กรณีที่จะไม่ผ่านการอบรม 
   9.1 ไม่เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
     9.2 กรณีผู้เข้าอบรมลงชื่อไม่ครบทั้งสอบครั้ง ตามข้อ 8.2 
กรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมตามที่กำหนดใว้ ให้ประสานงานเจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก เพ่ือพิจารณา 
 

       ประกาศ  ณ  วันที่  21 มีนาคม พ.ศ. 2565 

                                                                         
                 (นายสุวัฒน ์ วสะภิญโญกุล) 

              เลขาธิการสภาสถาปนิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่าย 2 งานจัดสอบและจัดอบรม 
โทร 02-318-2112 ตอ่ 162,160 


