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วนัท่ี  .......................................  

เลขท่ีรบั  .................................  

ลงช่ือ  ..............................  ผูร้บั 

 

ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
ระดับภำคีสถำปนิกพิเศษ (กรณีผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมท่ีมีความรู้ความช านาญ 
และประสบการณ์ในชนิดงานและลักษณะงานด้านน้ันๆ เฉพาะงานชนิดหน่ึงชนิดใด) 

 วันที่  ..............................................................  

ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(โปรดกรอกขอ้ความให้ครบถว้นและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง      (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ       ให้ตรงกับความประสงค์) 

1. ช่ือ-นามสกลุ      นาย       นาง      นางสาว      อื่นๆ ………………………….....................…….………………………. 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  - - - 

สมาชิกสภาสถาปนิก  ประเภท      สมาชิกสามญั      สมาชิกวิสามญั     เลขท่ี 

     ตั้งแต่วันท่ี ......................................................... ถึงวันท่ี ......................................................... 

2.       ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา .................................................... ระดับ ................................. 

      ใบอนุญาตเลขท่ี .............................. ใบอนุญาตปจัจุบัน ตั้งแต่วนัท่ี .................................... ถึงวันที่ ..................................... 

  ไม่เคยไดร้ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 

3. ที่ท างานปัจจุบัน ............................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................................................................  

 โทรศัพท์เคลื่อนที ่ ...............................................................  E-mail ............................................................................................ 

4.  คุณวุฒิการศึกษาของข้าพเจ้า (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยไดร้ับใบอนุญาตฯ) 
      คุณวุฒิ  ........................................................................................... สาขา  .................................................................................  
  สถาบันการศึกษา  ...................................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ..................................  
  คุณวุฒิ  ........................................................................................... สาขา  .................................................................................  
  สถาบันการศึกษา  ...................................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ..................................  
  ในการขอรับใบอนุญาตฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติ ดังนี้  

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตรห์รือเทียบเท่าขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ที่เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ที่เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาชีพอื่นที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ไม่น้อยกว่า 8 ปี 
ผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ไม่น้อยกว่า 9 ปี 

5.  ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับใบอนญุาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ  
สาขา      สถาปัตยกรรมหลัก      สถาปัตยกรรมผังเมือง      ภูมิสถาปัตยกรรม      สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป ์

      ชนิดงาน        ศึกษาโครงการ       ออกแบบ        บริหารและอ านวยการก่อสร้าง       ตรวจสอบ        
          ลักษณะงาน ............................................................................................................................................................................ 
          ................................................................................................................................................................................................ 
      (เช่น ประเภทอาคารและขนาด ซึ่งไม่เกินสองเท่าของพื้นที่ของช้ินผลงานใดที่ใช้ยื่น) 
 

 

รูปถ่ายขนาด 
 2.5 x 3.2 ซ.ม. 

ถ่ายไวไ้มเ่กิน 1 ปี 
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6. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไมส่วมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไวไ้ม่เกิน 1 ปี 2 ใบ 1 รูป ติดในช่องติดรูป 
 6.2 ส าเนาบตัรสมาชิกสภาสถาปนิก และส าเนาใบอนุญาตฯ(กรณีมีใบอนุญาตฯ)                           .....................  แผ่น 
 6.3 หนังสือแจ้งผลการเพิ่มเติมคณุวุฒิการศึกษาจากสภาสถาปนิก (กรณทีี่มีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม)  .....................  แผ่น 
 6.4 บัญชีแสดงปรมิาณและคณุภาพผลงานในการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 18-1) ...............  แผ่น 
 6.5 ประวัติการปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 18-2)  .....................  แผ่น 
 6.6 หลักฐานผลงาน  .................  ผลงาน 
 6.7 สรุปรายการเอกสารของหลักฐานผลงาน ตามข้อ 6.6  .....................  แผ่น 
 6.8 ส าเนาใบอนุญาตฯ และหนังสือรับรองของผู้รับรองผลงาน   .....................  แผ่น 
 6.9 หนังสือช้ีแจงขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผดิชอบจากผู้บังคับบัญชา  
  (กรณีท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)  .. ..................  แผ่น 
         6.10  อิเล็กทรอนิกสไ์ฟล ์PDF (CD / DVD)  ..................... แผ่น 
    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้และหลักฐานเป็นความจริงทุกประการ และเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการสภาสถาปนิกแล้ว ยินยอมช าระค่าใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ เป็นจ านวนเงิน 2,500.00 บาท 

 

  

 ลงช่ือ  .......................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 
        (........................................................................) 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่

ขอ้มลูการตอ่ใบอนญุาตฯตามล าดบัดงันี ้
 ครัง้ที่ 1 เมื่อ  ............................... ถึง .............................  ครัง้ที่ 4 เมื่อ  ............................. ถึง ...................................  
 ครัง้ที่ 2 เมื่อ  ............................... ถึง .............................  ครัง้ที่ 5 เมื่อ  ............................. ถึง ...................................  
 ครัง้ที่ 3 เมื่อ  ............................... ถึง .............................  ครัง้ที่ 6 เมื่อ  ............................. ถึง ...................................  

  ........................................................  เจา้หนา้ที่งานทะเบียนและประวตัิ 

การพิจารณาผลงานของคณะอนกุรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที่  ....................................  วนัท่ี  .........................................  
 ผา่น ไมผ่า่น เนื่องจาก..........................................................................................................................  

   ผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ครัง้ที่  .........................................  วนัท่ี  .........................................  

      ผา่น             ไมผ่า่น เนื่องจาก ......................................................................... ................................................. 

            สง่สอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรูข้ัน้สามญัสถาปนิกที่สภาสถาปนิกจดัสอบ 
 เลขทะเบียนใบอนญุาต  .....................................................  เลขที่บตัร  ...................................................................  
 ตัง้แตว่นัท่ี  ........................................................................  ถึงวนัท่ี  .......................................................................  

          ...................................................... หวัหนา้ฝ่ายทะเบียนและประวตั ิ

  ผา่นการทดสอบความรู ้ 

  ผา่นการอบรมเมื่อ วนัท่ี............................................................ 

  .........................................................เจา้หนา้ที่งานจดัสอบและอบรม 

 

 ไดร้บัคา่อบรมฯ เป็นเงิน         1,500.-  บาท  ไดร้บัคา่ใบอนญุาตฯ เป็นเงิน         2,500.- บาท            

ตามใบเสรจ็รบัเงิน   เลม่ที่ ......................... เลขที.่........................... ลงวนัท่ี ...............................................  

  .................................................. .......... เจา้หนา้ที่รบัเงิน 

  เห็นควรใหเ้สนอหวัหนา้ส านกังานสภาสถาปนิกเพื่อออกใบอนญุาตฯ 

  .................................................. .... หวัหนา้ฝ่ายทะเบียนและประวตั ิ

อนมุตั ิ
ไมอ่นมุตัิ เนื่องจาก  ......................................................................................................................................  

  .................................................. .... หวัหนา้ส านกังานสภาสถาปนิก 
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ชื่อ-สกุล ............................................................................................. ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนกิพิเศษ สาขา       สถาปัตยกรรมหลัก       สถาปัตยรรมผังเมือง       ภูมิสถาปัตยกรรม       สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
ชนิดงาน       ศึกษาโครงการ       ออกแบบ       บริหารและอ านวยการก่อสร้าง       ตรวจสอบ       ลกัษณะงาน .............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

บัญชแีสดงปรมิำณและคุณภำพผลงำนในกำรปฏิบตัิงำนทีเ่กี่ยวข้องกบัสถำปัตยกรรม 

 (1) 
 

ล าดับที่ 

(2) 
รายละเอียดผลงาน  

(ประเภท/ลักษณะอาคาร ชื่ออาคาร  
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย) 

(3) 
วัน / เดือน / ป ี

(4) 
ลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัต ิ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ) 

(5) 
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ 

การรับผิดชอบ  
และรายชื่อสถาปนกิ 
ผู้ร่วมออกแบบ (ถา้มี) 

(6) 
 

ผลของงาน 

(7) 
บันทึกและลายมือชื่อ 

ของผู้รับรอง 
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง 

เร่ิมงาน
ออกแบบ 

ออกแบบ
แล้วเสร็จ 

ก่อสร้างเสร็จ 

 ประเภทอำคำร :  
รำยละเอียด : รายละเอยีดของอาคาร เช่น 
ชื่ออาคาร วัตถุประสงค์การใช้  
เจ้ำของ : ชือ่บุคคล หรือนิติบุคคลแล้วแต่
กรณี 
เป็นอำคำร (ระบุวำ่ ก่อสร้ำงใหม่/ต่อเติม/
ดัดแปลง) 
สถำนที่ : ..ต าบล...อ าเภอ...จังหวัด... 
พื้นที่ :...( ตามใบอนุญาตก่อสร้างฯหรือตาม
เอกสารราชการ) 
โฉนดที่ดินเลขที่ ............................. 
สูง...ชั้น พื้นที่......ตร.ม. 
 

ว/ด/ป ว/ด/ป ว/ด/ป ศึกษาโครงการ หรือ 
ออกแบบ หรือ 

บริหารและอ านวยการกอ่สรา้ง หรือ 
ตรวจสอบ 

 
 

ระบุเฉพาะ ชนิดงาน ตามที่ยืน่
เอกสารประกอบเพือ่พจิารณา 

ระบุ ชื่อ-สกุล  
เลขที่ใบอนุญาตฯ   

ของหัวหนา้งาน หรือ 
ผู้ร่วมออกแบบ 

โดยไม่ต้องระบุชื่อของ 
ผู้ยื่นขอ 

 
กรณีไม่มีผู้ใดร่วมงาน 
ให้ใส่เครื่องหมายขีด 

ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 

 
หรือ 

ก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ 

 
หรือ 

ไม่ได้ก่อสร้าง 

 ลายมือชื่อผู้รับรองผลงานระดับ  
  ไม่ต่ ากว่าสามัญสถาปนิก ในสาขาที่ขอรับ

ใบอนุญาตฯ จ านวน 1 ราย 
(ระบุ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต) 

 
 

กรณีเป็นผลงานของรัฐ  
จะต้องมีลายมือชื่อผู้บังคับบัญชาที่

เกี่ยวข้องกับผลงาน 1 ราย 
(ระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง) 

และ 
ลายมือชื่อผู้รับรองผลงานระดับ  

  ไม่ต่ ากว่าสามัญสถาปนิก ในสาขาที่ขอรับ
ใบอนุญาตฯ จ านวน 1 ราย 

(ระบุ ชื่อ-สกุล เลขที่ใบอนุญาต) 
 
 

        

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 
 ลงช่ือ  .............................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 
         ( ………..................................……………………………………….. ) 
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                                                                                                                                                                                                                                                           แผ่นที.่............. 

ชื่อ-สกุล ............................................................................................. ขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีสถาปนกิพิเศษ สาขา       สถาปัตยกรรมหลัก       สถาปัตยรรมผังเมือง       ภูมิสถาปัตยกรรม       สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
ชนิดงาน       ศึกษาโครงการ       ออกแบบ       บริหารและอ านวยการก่อสร้าง       ตรวจสอบ       ลกัษณะงาน .............................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

บัญชแีสดงปรมิำณและคุณภำพผลงำนในกำรปฏิบตัิงำนทีเ่กี่ยวข้องกบัสถำปัตยกรรม 

 (1) 
 

ล าดับที่ 

(2) 
รายละเอียดผลงาน  

(ประเภท/ลักษณะอาคาร ชื่ออาคาร  
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย) 

(3) 
วัน / เดือน / ปี 

(4) 
ลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัต ิ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ) 

(5) 
ขอบเขต อ านาจหน้าที ่การ

รับผิดชอบ  
และรายชื่อสถาปนกิ 
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้าม)ี 

(6) 
 

ผลของงาน 

(8) 
บันทึกและลายมือชื่อ 

ของผู้รับรอง 
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง 

 
เร่ิมงาน

ออกแบบ 

 
แบบเสร็จ 

 
ก่อสร้างเสร็จ 

         

        

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 

 ลงช่ือ  .............................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 
        ( ……………………………….……………………………….. ) 
 



แบบ สภส. 18-2 (13/8/2564) 
 

ประวัติกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับสถำปัตยกรรม 

 
ล าดับ 

วัน / เดือน / ปี 
ช่วงเวลาที่ 
ปฏิบัติงาน 

ต าแหน่งหน้าที่ 
และท่ีท างาน 

 
ลักษณะงานที่ท า 

    

 


