
  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต  
อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 

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

 

หลักการ 
 

 แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ 
การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการ
ได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
 

เหตุผล 
 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกและระดับวุฒิ
สถาปนิก ได้แก่ ปรับปรุงคะแนนที่อาจได้รับส าหรับผลงานที่สามารถน ามาใช้ยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ในบาง
ชนิดงานในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
ปรับปรุงคะแนนรวมกันของผลงานที่ยื่นเพ่ือประกอบการพิจารณาในระดับวุฒิสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และก าหนดหลักเกณฑ์บางประการของ
ผลงานที่ยื่น ส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกในชนิดงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง จึงจ าเป็นต้อง
ออกข้อบังคับนี้ 
  



  

(ร่าง) ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับการออกใบอนุญาต การต่ออายุ

ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาตและการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 

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

โดยที่ เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภา
สถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2563 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ฉ) และมาตรา ๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 
2543 สภาสถาปนิก โดยมติที่ประชุมใหญ่...... พ.ศ. .... เมื่อวันที่ .. เดือน ................. พ.ศ. .... และโดยความเห็นชอบ
ของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการ
ออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ผลงานที่ไม่ซับซ้อน” ค าว่า “ผลงานที่ซับซ้อน” ค าว่า “ผลงานที่ซับซ้อนมาก” 
“ผลงานออกแบบวางผัง” และค าว่า “สถานะแล้วเสร็จ” ต่อจากบทนิยามค าว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” ในข้อ ๗/๑ 
ของข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออก
ใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับ
ใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
 ““ผลงานที่ไม่ซับซ้อน” หมายความว่า ผลงานที่เป็นงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีลักษณะเรียบง่าย 
เป็นมาตรฐานทั่วไป 
 “ผลงานที่ซับซ้อน” หมายความว่า ผลงานที่เป็นงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ต้องใช้ความประณีต 
ความช านาญ มีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อน มีลักษณะการก่อสร้างที่ซับซ้อน มีกฎเกณฑ์ควบคุมเฉพาะ หรือมีการใช้งาน
หลากหลาย 
 “ผลงานที่ซับซ้อนมาก”  หมายความว่า ผลงานที่เป็นงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่มีแบบแผนวิจิตร
ต้องใช้ความประณีตชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความช านาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อนหรือมีผู้ใช้สอยจ านวนมาก 
มีลักษณะพิเศษเชิดชูคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมหรือธรรมชาติ 



  

 "ผลงานออกแบบวางผัง" หมายความว่า ผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองหรือสาขาภูมิ
สถาปัตยกรรมที่มีเอกสารผลงานขั้นสมบูรณ์ในรูปของผังเมืองเฉพาะ ผังโครงการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่            
ผังโครงการจัดสรรที่ดิน ผังนิคมอุตสาหกรรม ผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้  ผังพ้ืนที่เฉพาะ ผังแม่บท หรือผังปรับปรุง
กายภาพอ่ืน ๆ 
 "สถานะแล้วเสร็จ" หมายความว่า สถานะของผลงานออกแบบวางผังที่ได้ด าเนินการออกแบบวางผังแล้วเสร็จ 
และผ่านขั้นตอนการตราเป็นกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหน่วยงานภาครัฐที่มี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว” 
 ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
 “ข้อ ๑๑ ผลงานในชนิดงานต่าง ๆ ตามกฎกระทรวงก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ในแต่ละสาขา
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่สามารถน ามาใช้ยื่นประกอบการพิจารณาได้ และคะแนนที่อาจได้รับให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
 (๑) งานศึกษาโครงการ ในทุกสาขาสถาปัตยกรรม ๕๐ คะแนนต่อผลงาน 
 (๒) งานออกแบบ ที่เป็นผลงานซึ่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือผลงานออกแบบวางผังซึ่งมีสถานะแล้วเสร็จ 

(ก) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
  ๑)  ผลงานที่เป็นอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๑๐๐ คะแนน
ต่อผลงาน 
  ๒)  ผลงานที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป แต่ไม่ใช่อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๑๕๐ คะแนน
ต่อผลงาน 
  ๓) ผลงานที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๒๐๐ คะแนนต่อผลงาน 

(ข) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
  ๑)  ผลงานที่ไม่ซับซ้อน ๑๐๐ คะแนนต่อผลงาน 
  ๒)  ผลงานที่ซับซ้อน ๑๕๐ คะแนนต่อผลงาน 
  ๓)  ผลงานที่ซับซ้อนมาก ๒๐๐ คะแนนต่อผลงาน 
 (๓) งานออกแบบ ที่เป็นผลงานซึ่งไม่ได้ก่อสร้างและมีเอกสารผลงานแบบก่อสร้างขั้นสมบูรณ์ หรือผลงานซึ่ง
งานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ หรือผลงานออกแบบวางผังซึ่งไม่ใช่ผลงานซึ่งมีสถานะแล้วเสร็จและมีเอกสารผลงาน
ออกแบบวางผังขั้นสมบูรณ์ ให้ได้รับคะแนนกึ่งหนึ่งของคะแนนตาม (๒) 
 (๔) งานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง ต้องเป็นผลงานซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเท่านั้น 



  

(ก) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก 
  ๑)  ผลงานที่เป็นอาคารที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๕๐ คะแนน
ต่อผลงาน 
  ๒)  ผลงานที่เป็นอาคารขนาดใหญ่ขึ้นไป แต่ไม่ใช่อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๑๕๐ คะแนน
ต่อผลงาน 
  ๓)  ผลงานที่เป็นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๒๐๐ คะแนนต่อผลงาน 

(ข) สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 
  ๑)  ผลงานที่ไม่ซับซ้อน ๕๐ คะแนนต่อผลงาน 
  ๒)  ผลงานที่ซับซ้อน ๑๕๐ คะแนนต่อผลงาน 
  ๓)  ผลงานที่ซับซ้อนมาก ๒๐๐ คะแนนต่อผลงาน 
 (๕) งานตรวจสอบ ในทุกสาขาสถาปัตยกรรม ๕๐ คะแนนต่อผลงาน 
 การพิจารณาผลงานที่ไม่ซับซ้อน ผลงานที่ซับซ้อน และผลงานที่ซับซ้อนมาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสภาสถาปนิก”    
 ข้อ ๕ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๑๒ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2563 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องยื่นผลงานเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ได้คะแนนตามข้อ ๑๑ รวมกัน 
ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ระดับสามัญสถาปนิก ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คะแนน 

 (๒) ระดับวุฒิสถาปนิก ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คะแนน 
 ผลงานที่ยื่นจะต้องเป็นผลงานออกแบบตามข้อ ๑๑ (๒) คิดเป็นคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งส่วนในสามส่วน
ของคะแนนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง เว้นแต่ผลงานที่ยื่นส าหรับผู้ขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกในชนิดงานบริหาร
และอ านวยการก่อสร้าง ต้องเป็นผลงานในชนิดงานบริหารและอ านวยการก่อสร้าง รวมกันไม่น้อยกว่าสองในสามส่วน
ของคะแนนที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง” 

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

 
(..............................................) 

นายกสภาสถาปนิก 


