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เรียน สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน
้ นถึงวันที่ 1 กุมภาพั นธ์ 2564 เป็นช่วงเวลาทีส
่ ภาสถาปนิกเปิดรับสมัครเลือกตัง
้ แต่วน
้
ตัง
ั นีจ
่ ก็คอ
เป็นกรรมการสภาสถาปนิก ในวาระปี 2564 – 2567 หรืออักนัยหนึง
ื คณะกรรมการ
่ ปีแล้ว
ชุดปัจจุบน
ั เหลือระยะเวลาท�ำงานไม่ถง
ึ หนึง
่ ะ
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการท�ำงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบน
ั ได้มค
ี วามพยายามทีจ
ผลักดันข้อบังคับต่างๆ ที่ส่งต่อมาจากวาระก่อนหน้าให้แล้วเสร็จ เช่น ข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การออกใบอนุญาตภาคีพิเศษและการออกใบอนุญาตประเภทอ�ำนวยการก่อสร้าง เรามี
ความตั้งใจจะเปิดประชุมวิสามัญในเดือนกุมภาพั นธ์นี้ เพื่ อให้มีเวลาด�ำเนินการในขั้นตอน
ถัดไปด้วย แต่กย
็ ง
ั ต้องรอดูความพร้อมและความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบน
ั ด้วย
้ ง
่ ะยังคงสานต่อให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าทีแ
่ ละ
นอกจากนีย
ั มีกจ
ิ กรรมต่างๆ ทีจ
ยุทธศาสตร์ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและสถาปัตยกรรมให้แก่ประชาชนและ
่ ยืน
สังคม เช่น งาน ACT Talk และ ACT Forum ทีเ่ ราพยายามจะปรับรูปแบบให้มค
ี วามยัง
มากยิ่งขึ้น ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือคณะท�ำงาน เราพิ จารณารูปแบบและเงื่อนไขการจัด
งานให้เหมาะสมกับช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 การใช้มาตรการเพื่ อลดความเสี่ยง
การปรับบางส่วนของกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ แต่ผู้ร่วมงานอาจไม่ได้ประโยชน์เต็มที่
มากนัก ซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์ของเราที่อยากให้สมาชิกได้พบปะร่วมกันเรียนรู้ เพื่ อ
ให้ได้ประโยชน์กลับไปสูงสุด
่ น
รวมไปถึงโครงการ EXACT หรือ หลักสูตรรูจ
้ ก
ั สถาปนิก ส�ำหรับผูบ
้ ริหารระดับสูง ทีป
ี จ
ี้ ะ
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 3 และ 4 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง
ผูบ
้ ริหารระดับกลาง ระดับต้น หรือแม้แต่ผป
ู้ ฏิบต
ั ง
ิ านด้วย โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วน
่ ง
่ วกับกลไกและเงือ
่ นไขการท�ำงานด้านสถาปัตยกรรม
ท้องถิน
ั มีความรูไ้ ม่ถก
ู ต้องเกีย
่ ทีย
่ บ
เพราะเราทราบและเข้าใจดีวา่ ท้องถิน
ี ทบาทต่อสังคมเป็นอย่างยิง
่ คือภาคส่วนส�ำคัญทีม
่
ยังมีอก
ี หลายประเด็นทีเ่ ราต้องการผลักดันให้ลล
ุ ว่ ง เช่น กฎกระทรวงก�ำหนดวิชาชีพควบคุม
่ งส�ำคัญอย่างการแก้ไขพ.ร.บ. สถาปนิก ทีด
่ ำ� เนินการอย่างต่อเนือ
่ งยาวนานกว่า
้ เรือ
รวมทัง
่ เรือ
่ งเหล่านีต
้ อ
7 ปีแล้ว ซึง
้ งอาศัยความคิดเห็นและความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน ขอให้
สมาชิกทุกท่านติดตามข่าวสารจากสภาสถาปนิกอย่างใกล้ชด
ิ และเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การก�ำหนดอนาคตวิชาชีพของพวกเรา

พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์
นายกสภาสถาปนิก
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เลือกตั้ง
คณะกรรมการ
สภาสถาปนิก
วาระปี พ.ศ. 2564
วันที่ 22 พฤษภาคม

01

การเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก
วาระปี พ.ศ. 2564 - 2567
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เนื่องด้วยคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดปัจจุบัน จะครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งใน
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สภาสถาปนิกจึงก�ำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการ
สภาสถาปนิก พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ท่ี 22 พฤษภาคม (วันเปิดตู้ไปรษณีย์เพื่ อนับบัตร
ลงคะแนน) เพื่ อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกในวาระปี พ.ศ. 2564 - 2567
โดยในวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพั นธ์ ที่ผ่านมา สภาสถาปนิกได้เปิดให้ผู้ประสงค์
จะลงเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิกได้ยื่นความจ�ำนงต่อสภาสถาปนิกเป็น
ที่เรียบร้อย
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การจัดเสวนาให้
ความคิดเห็นต่อราง
กฎหมาย ร่างพระราช
บัญญัติสถาปนิก
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
กระบวนการพิ จารณาแก้ไข พระราชบัญญัตส
ิ ถาปนิก
่ นแปลงของสภาพสังคม
พ.ศ. 2543 ให้ทน
ั ความเปลีย
และบริบทการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เริม
่ ต้น
้ ตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2557 ในช่วงที่ รศ. ยุพยง เหมะศิลปิน
ขึน
ด�ำรงต�ำแหน่งนายยกสภาสถาปนิก และถูกผลักดัน
อย่างต่อเนื่องในทุกวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
นายกสภาสถาปนิกทุกท่าน จนกระทั่งในวันที่ 18
ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ร่างพระราชบัญญัติ
สถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ก็ได้ดำ� เนินมาถึงกิจกรรม
เสวนาให้ความเห็นต่อร่างกฎหมาย พระราชบัญญัติ
้ ทีห
่ อ
สถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยจัดขึน
้ งประชุมใหญ่
สภาสถาปนิก สภาสถาปนิก โดยได้รับเกียรติจาก
นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์
กรรมการสภาสถาปนิก / ประธานอนุกรรมการ
ต่างประเทศ รศ.ดร. พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ อนุกรรมการ
ตรวจร่างข้อบังคับฯ นายสุ พินท์ เรียนศรีวิไล
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายโยธาและวิชาชีพ คุณรีนุช
กลั่นแก้ว และผู้อ�ำนวยการฝ่ายกฎหมายการค้า
ภายใน ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดร. วันดี
่ ท
สุชาติกล
ุ วิทย์ โดยหลังจากทีผ
ู้ รงคุณวุฒท
ิ ก
ุ ท่านได้
้ จงรายละเอียดของร่างกฎหมาย และขัน
้ ตอนการ
ชีแ
ท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานแล้วเสร็จ จึงเปิดโอกาส
ให้สมาชิกสภาสถาปนิก และตัวแทนจากหน่วยงาน
้
ต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะความคิดเห็นและตัง
ค�ำถาม โดยสภาสถาปนิกและส�ำนักงานคณะกรรมการ

้ จงและตอบค�ำถามในสรุปรายงานการ
กฤษฎีกา จะชีแ
ประชุมและเผยแพร่ตอ
่ สมาชิกสภาสถาปนิกต่อไป
่ นแปลงใน ร่างพระราชบัญญัติ
สาระส�ำคัญการเปลีย
่ คือ
สถาปนิก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... มีทง
ั้ หมด 4 ข้อนัน

1. การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามความ
่ ระเทศไทยมีพันธกรณี
ตกลงระหว่างประเทศทีป
่ นไข และกลไก
มีวต
ั ถุประสงค์เพื่ อวางกฎเกณฑ์ เงือ
ให้สภาสถาปนิกสามารถควบคุมการท�ำงานของ
“สถาปนิกต่างชาติ” ทีเ่ ข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในโครงการทีเ่ ป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และต่างชาติ
้ ทะเบียนจาก
สถาปนิกต่างชาติ คือบุคคลทีไ่ ด้รบ
ั การขึน
ประเทศที่สภาสถาปนิกรับรอง และต้องเป็นผู้ที่ได้รับ
มอบหมายในโครงการข้อตกลงระหว่างประเทศทีไ่ ทยมี
พั นธกรณี กล่าวคือ สถาปนิกจากประเทศสมมติ A
่ ข
้ จะสามารถปฏิบต
ทีม
ี อ
้ ตกลงระหว่างประเทศไทยนัน
ั ิ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในโครงการทีไ่ ทยเป็นพั นธกรณี
เท่านั้น โดยไม่สามารถปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม
โครงการที่นอกเหนือไปจากนั้นได้ นอกจากนี้ ยังมี
การก�ำหนดให้สถาปนิกต่างชาติ ต้องปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามข้อบังคับ
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สภาสถาปนิกและระเบียบของคณะกรรมการสภา้ ก�ำหนดให้นำ�
สถาปนิก และก�ำหนดบทลงโทษ รวมทัง
บทบัญญัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ
กระบวนการพิ จารณาการประพฤกติผด
ิ จรรยาบรรณ
ของผูไ้ ด้รบ
ั ใบอนุญาตมาใช้บง
ั คับได้โดยอนุโลม

2. ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
มีวต
ั ถุประสงค์เพื่อบังคับใช้จรรยาบรรณกับสมาชิก
สภาสถาปนิก (ครอบคลุมถึงสถาปนิกต่างชาติ) และ
ปรับปรุงกระบวนการจรรยาบรรณให้มค
ี วามเหมาะสม
้ ประกอบไปด้วย
และเป็นธรรมมากขึน
1) การปรับแก้ทม
ี่ าของกรรมการจรรยาบรรณ ก�ำหนด
ให้ตง
ั้ กรรมการสรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณ และ
ก�ำหนดเพิ่ มคุณสมบัติต้องห้ามของกรรมการจรรยาบรรณว่า ต้องไม่เป็นผูท
้ ด
ี่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาปนิก เพื่ อให้เกิดกระบวนการที่เป็นธรรม และไม่
เกิดความสงสัยต่อการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ
จรรยาบรรณ เมื่อมีการอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของ
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ไปยังคณะกรรมการ
สภาสถาปนิก
2) ก�ำหนดให้สภาสถาปนิกสามารถด�ำเนินการควบคุม
จรรยาบรรณต่อสมาชิกสภาสถาปนิก ทั้งสมาชิกที่มี
ใบอนุญาตฯ และไม่มีใบอนุญาตฯ และครอบคลุม
ไปถึงประเภทของงานที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องขอ
ใบอนุญาตฯ เพื่ อควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
สาธารณะและเสื่อมเสียต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม
3) การปรับปรุงกระบวนการจรรยาบรรณ การกล่าวหา
- วินิจฉัย - อุทธรณ์ ให้ยุติธรรมและเหมาะสมมากขึ้น
้ ต่อฝั่งผูก
้ นี้
ทัง
้ ล่าวหา และผูถ
้ ก
ู กล่าวหา กล่าวคือ ครัง
่ อุทธรณ์
มีการเพิ่ มเติมให้ทางฝั่งผูก
้ ล่าวหา สามารถยืน
แก่คณะกรรมการสภาสถาปนิก หากไม่เห็นด้วยกับค�ำ
้ าดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ จากแต่
วินจ
ิ ฉัยชีข
่ ะมีสิทธิย
้ ทีจ
เดิมที่ ผูถ
้ ก
ู ล่าวหาเท่านัน
ื่ อุทธรณ์ รวมถึง
์ น
การก�ำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการกล่าวหาและการ
กล่าวโทษ
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3. การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
่ วกับการก�ำหนดมาตรฐานวิชาการ
เพิ่ มเติม เกีย
เพื่ อประกอบวิชาชีสถาปัตยกรรม
เมื่อพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษามีอส
ิ ระในการพั ฒนา
หลักสูตรสถาปัตยกรรม โดยไม่จำ� เป็นต้องผ่านการ
รับรองหลักสูตรโดยสภาสถาปนิก จึงต้องมีการ
ก�ำหนดมาตรฐานวิชาการเพื่ อการประกอบวิชาชีพด้าน
สถาปัตยกรรม โดยมีหลักเกณฑ์ 3 ข้อคือ การศึกษา
(Education) การทดสอบ (Experimentation)
และการเพิ่ มพู นทักษะจากประสบการณ์ (Enhancement from experiment) กล่าวคือ สภาสถาปนิก
จะพิ จารณาหลักสูตรสถาปัตยกรรมของสถาบันการ
ศึกษาจากจ�ำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับหลักเกณฑ์ 3 ข้อข้างต้น

4. การแก้ไขเพิ่ มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ในปัจจุบัน
เมื่อมีการก�ำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติม
ส�ำหรับการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพระหว่างประเทศตามความตกลงระหว่างประเทศ
การก�ำหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่ มเติมส�ำหรับ
การขึ้นทะเบียนอื่นๆ จึงสมควรที่จะถูกปรับแก้ไป
พร้อมกัน เพื่ อรองรับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต
เนื่องจากเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกก�ำหนดขึ้น
้ แต่ปี พ.ศ. 2543
ตัง
โดยหลังจากที่สภาสถาปนิกได้ปรึกษาหารือกับ
กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแล้ว จึงได้ก�ำหนดเพดานค่าธรรมเนียมเป็น
มากกว่าเดิม 2 เท่า ทั้งนี้ประเด็นเรื่องการเพิ่ มเพดาน
อัตราค่าธรรมเนียมนั้นเป็นประเด็นที่สมาชิกสภาสถาปนิกหลายท่านได้ให้ความเห็นถึงความเหมาะสม
้ จงว่า การก�ำหนดอัตราค่าธรรมสภาสถาปนิกขอชีแ
เนียมท้ายพระราชบัญญัตเิ ป็นเพี ยงการก�ำหนดเพดาน
่ ถึงเวลาทีจ
่ ำ� เป็น
้ และหากเมือ
อัตราค่าธรรมเนียมเท่านัน
ต้องแก้ไขกฎกระทรวงก็จะต้องน�ำมาผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกเสียก่อน
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สภาสถาปนิก งดให้บริการหน้าเคาน์เตอร์
ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด เพื่ อ
ความปลอดภัยของผู้ประสงค์มาติดต่อกิจกรรม
ต่างๆ สภาสถาปนิกจึงของดให้บริการหน้า
เคาน์เตอร์ ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป
โดยขอให้ทุกท่านติดต่อขอรับบริการผ่านทาง
อีเมล หรือ โทรศัพท์ 02 318 2112 ตามด้วย
หมายเลขภายในดังต่อไปนี้

ส�ำหรับผู้ขอเลื่อนระดับใบอนุญาตฯ และ
ขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียนที่ต้อง
เข้ามาชี้แจงผลงาน
สภาสถาปนิกของดการให้บริการดังกล่าวใน
ช่วงระยะเวลานี้ โดยจะพิ จารณาแนวทางที่มี
ความปลอดภัยและระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป

- งานทะเบียน ต่อ 111, 112
* การสมัครสมาชิก ให้สมัครผ่านช่องทาง
ออนไลน์และต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด้วย

ส�ำหรับผู้ที่ประสงค์จะส่งเอกสารทางไปรษณีย์
สามารถส่งมาได้ท่ี
12 สภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

่ นระดับ ต่อ 151
- งานเลือ
- งานหนังสือรับรอง ต่อ 152
e-mail : act.office.regis@gmail.com

สภาสถาปนิกขอใช้มาตรการเหล่านี้เพื่ อความ
ปลอดภัยของผู้มาติดต่อ สมาชิกสภาสถาปนิก
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

- งานรับรองปริญญา และพิ จารณาคุณวุฒิ
ต่อ 163, 164
e-mail : jaruwansonrom.act@gmail.com

ติดตามข่าวสารและมาตรการการให้บริการเพิ่ ม
เติม ได้ทางเว็บไซต์สภาสถาปนิก
www.act.or.th หรือทาง Facebook
สภาสถาปนิก

- งานกฎหมาย ต่อ 140, 141
e-mail : warakorn16act@gmail.com
- งานจรรยาบรรณ ต่อ 142-144
e-mail : ethicslegal.act@gmail.com
- งานบัญชีและการเงิน ต่อ 131, 132, 134
e-mail : act.office.finance@gmail.com
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ACT 2020 Summary
่ ่านมา แม้จะอยู่ท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโรคระบาด แต่สภาสถาปนิก
ตลอดปี 2020 ทีผ
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการใช้มาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด จนส�ำเร็จลุล่วง
มาได้ด้วยดี สภาสถาปนิกขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูกิจกรรมที่จัดขึ้นตลอดปี 2020
ดังต่อไปนี้

ACT Talk 2020
่ นหัวข้อให้ตรง
งานเสวนาวิชาการที่จัดขึ้นในรูปแบบสบายๆ เป็นกันเอง พร้อมผลัดเปลีย
ตามกระแสและสถานการณ์ เพื่ อให้สมาชิกและผู้สนใจสามารถน�ำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที
ซึ่งเวที ACT Talk นี้จะมีก�ำหนดการจัดต่อเนื่องไปตลอดทั้งปี ก่อนจะขมวดรวมเป็น
เวทีใหญ่ในงาน ACT Forum ส่งท้ายปี ซึ่งในปี 2020 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรม ACT Talk
3 ครั้งด้วยกัน ดังนี้
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้ ที่ 1 ของ
ACT Talk 2020 ครัง
ปี 2020 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ท่ี
24 กุมภาพั นธ์ ในหัวข้อสบายๆ
“CHECK-IN เที่ยวไหนดี?” “เป็นไง
มาไง” “ท�ำไม ออก มาเป็น แบบ นี้”
โดยวิทยากรผู้อยู่เบื้องหลังความ
ส�ำเร็จของสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง
ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกผู้ก่อตั้ง บ้านไร่
ไออรุณ คุณวิโรจน์ ฉิมมี สถาปนิก
ที่ปรึกษา Jim Thompson Farm
คุณพหลไชย เปรมใจ และผู้ริเริ่มและ
ก่อตั้ง Wonderfruit คุณประณิธาน
พรประภา

FEATURE

ACT Talk 2020 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่วันที่ 2 สิงหาคม
ในหัวข้อ NEW ARRIVAL - NEW NORMAL : ดีไซน์ใหม่
วิถีใหม่ กระบวนการออกแบบที่ให้ค�ำตอบกว้างกว่าโจทย์
ที่รวมวิทยากรคนรุ่นใหม่จาก 6 สตูดิโอออกแบบชั้นน�ำ
EKAR Architects / Sanitas Studio / ASWA /
Anonym / IF (Integrated Field) และ PHTAA living
design มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท�ำงาน และการ
ปรับตัวในช่วง New Normal ทั้งในแง่ของการท�ำงาน
และโจทย์จากลูกค้า
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่ ัดขึน
้ ทีว่ ันที่ 4 ตุลาคม ในหัวข้อ CRAFTSMANSHIP+
้ ที่ 3 ทีจ
และ ACT Talk 2020 ครัง
: จ้าวแห่งวัสดุ กับวิทยากรทั้ง 5 ท่านที่มาบอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้น และการ
ต่อยอดวัสดุที่ตนเองคลั่งไคล้จนประสบความส�ำเร็จ ซึ่งวิทยากรที่มาร่วมในครั้งนี้ ได้แก่
เจ้าแห่งไม้ไผ่ คุณกรกต อารมณ์ดี เจ้าแห่งไม้ คุณสันธาน เวียงสิมา เจ้าแห่งเหล็ก
คุณศรุตา เกียรติภาคภูมิ เจ้าแห่งดิน คุณปัจจ์ บุญกาญจน์วนิชา และเจ้าแห่งโครงสร้าง
ไม้ไผ่ คุณธนพั ฒน์ บุญสนาน
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ZERO COVID
สภาสถาปนิก ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพั ฒนาเมือง (UddC) ด�ำเนินโครงการ ZERO COVID
เพื่ อช่วยเหลือโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อ
COVID-19 ด้วยการระดมสมาชิกและบุคลากรวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ
เพื่ อนําความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งทางด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ ออกแบบปรับปรุง และจัดการ
พื้ นที่โรงพยาบาลรัฐให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
โครงการ ZERO COVID มีวัตถุประสงค์เพื่ อน�ำองค์ความรู้มาใช้ปรับปรุงพื้ นทีโ่ รงพยาบาลชุมชน
กว่า 800 แห่งทั่วประเทศให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงการ
ออกแบบงานระบบและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งหลังจากประกาศออกไปได้เพี ยง 2 วันนั้นก็ได้มี
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการถึง 600 คน รวมถึงองค์กรวิชาชีพ และภาคสังคม ทีเ่ ข้ามามีส่วนกับโครงการ
้ ากกว่า 31 แห่ง เกิดเป็นเครือข่ายสถาปนิกอาสาในทุกๆ จังหวัด และการประสานงานกับหลากหลาย
นีม
วิชาชีพเพื่ อท�ำงานร่วมกัน เพื่ อน�ำองค์ความรูจ
้ ากสาขาต่างๆ มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ
่ การด�ำเนิน
โครงการสูงสุด

โครงการ Zero Covid ได้รบั
ความร่วมมือจากองค์กรวิชาชีพ
และภาคสังคมกว่า 31 แห่ง
ตามทีป่ รากฏดังต่อไปนี้
้ แต่เริม
้
ในช่วงเวลาหลายเดือนตัง
่ มีการระบาดนัน
ทางโครงการได้จด
ั ท�ำเอกสาร สื่อ และการเสวนา
แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ไว้เป็น
จ�ำนวนมาก เพื่อให้สถาปนิกอาสาทัว่ ประเทศสามารถ
ศึกษาและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ใน
จังหวัดของตนเอง อาทิ เสวนาออนไลน์ภายใต้ชื่อ
“ZERO COVID LIVE TALK” ที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ รวม 17 หัวข้อด้วยกัน โดย
เนื้อหานอกจากจะครอบคลุมด้านสถาปัตยกรรม
ทั้ง 4 สาขา แล้ว ยังมีการต่อยอดประเด็นที่
หลากหลายทั้งผลกระทบจาก COVID-19 และการ
แก้ปัญหาด้านสังคม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ
่ ล้วนเกีย
่ วข้องกับคุณภาพชีวต
และสิ่งแวดล้อม ซึง
ิ
ของประชาชนทุกคนด้วยเช่นกัน
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ACT Golf
่ วันที่ 26 ตุลาคม สภาสถาปนิกได้จด
เมือ
ั การแข่งขัน
กอล์ฟสภาสถาปนิก 2020 หรือ ACT GOLF
้ ณ สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา น�ำโดย
2020 ขึน
ประธานอ�ำนวยการจัดการแข่งขัน คุณประภากร
วทานยกุล และประธานคณะกรรมการจัดการ
แข่งขัน คุณชยาวุธ จิระธันห์ ซึ่งกิจกรรม ACT
Golf นี้มีจุดประสงค์เพื่ อกระชับความสัมพั นธ์
ระหว่างสถาปนิกจาก 4 สาขาวิชาชีพ พร้อม
ส่งเสริมความสามัคคีกบ
ั กลุม
่ วิชาชีพนักออกแบบ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานของวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม

EXACT หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง
หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของสถาปนิกที่มีต่อสังคม เพื่ อให้บุคลากรระดับ
ผู้บริหาร ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ศักยภาพของสถาปนิกและงาน
สถาปัตยกรรมให้เกิดประโยชน์สง
ู สุดได้ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงกฎหมาย พระราชบัญญัติ
่ ผ
ควบคุมทีม
ี ลต่อการลงทุนและพัฒนาโครงการ
ตลอดเดือนกรกฏาคม สภาสถาปนิก ได้เปิดรับสมัครผูส
้ นใจเข้าร่วมหลักสูตร EXACT
รุน
่ ที่ 2 และได้เริม
่ ต้นจัดการปฐมนิเทศและเปิดหลักสูตรในวันที่ 18-19 กันยายน ณ สถาบัน
้ ระกอบด้วย การแนะน�ำ
้ สองวันนีป
วิทยสิรเิ มธี จังหวัดระยอง โดยกิจกรรมการปฐมนิเทศทัง
เนื้อหาหลักสูตร กิจกรรม รูปแบบการอบรม และความคาดหวังของสภาสถาปนิกต่อ
หลักสูตรฯ ตามล�ำดับ ตามด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่ อสร้างความสัมพั นธ์ระหว่างผูเ้ ข้าร่วม
หลักสูตรและบุคลากรจากสภาสถาปนิก
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การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ�ำปี 2563
่ วันที่ 2 สิงหาคม สภาสถาปนิก ได้จด
เมือ
ั การประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก ประจ�ำปี
2563 เพื่ อรายงานผลการด�ำเนินงานให้สมาชิกรับทราบ และร่วมกันพิ จารณาระเบียบวาระ
่ งต่างๆ
การประชุมในเรือ
้ นี้ สภาสถาปนิกตระหนักถึงความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 และให้ความ
ทัง
ส�ำคัญกับความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมและบุคลากรเป็นส�ำคัญ จึงได้ดำ� เนินการเปิด
่ ด�ำเนินการ
ช่องทางให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Zoom Conference ซึง
่ และส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดี
ได้อย่างราบรืน

ผลสรุปจากการประชุมได้เห็นชอบงบดุลประจ�ำปี 2563 เห็นชอบแผนด�ำเนินงานและงบประมาณ
ประจ�ำปี 2564 และมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับจ�ำนวน 5 ฉบับ ดังนี้
-

ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยโรคต้องห้ามในการเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก พ.ศ. ....
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ของผูป
้ ระกอบวิชาชีพควบคุมแต่ละระดับ พ.ศ. ....
ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการก�ำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ�ำรุง และค่าธรรมเนียม
ทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะน�ำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรติศักดิแ
์ ห่งวิชาชีพ พ.ศ. ....
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ACT FORUM
จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่
กินระยะเวลามาเกือบหนึ่งปีเต็ม ได้ส่งผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างเกินกว่าจะ
ประเมินค่าความเสียหายได้ สภาสถาปนิกจึง
พยายามท�ำให้อุตสาหกรรมการก่อสร้างกลับ
มาฟื้ นตัวอีกครั้ง ด้วยการเดินหน้าจัดงานด้าน
สถาปัตยกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ACT
FORUM ’20 Design + Built งานใหญ่งาน
เดียวของปี ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-22
พฤศจิกายน ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ ค
เมืองทองธานี ภายใต้ช่อ
ื “สถาปนิกปันสุข” ซึ่ง
เกิดขึ้นจากความต้องการร่วมมือกันฟื้ นฟู วงการ
สถาปัตยกรรม การออกแบบและก่อสร้าง ด้วยการ
่ วชาญ
ส่งมอบความสุขผ่านองค์ความรู้ ความเชีย
เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่ อน�ำไปสู่การพั ฒนา
รูปแบบการใช้ชีวิตในอนาคตตามแนววิถีใหม่
่ องชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 3 อิมแพ็ ค เมืองทองธานี ได้กลายเป็น
ตลอด 5 วันของการจัดงาน พื้ นทีข
เวทีในการเชื่อมต่อผู้คนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นสถาปนิกทุกสาขา นักออกแบบ
ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาร่วมกันแบ่งปันความสุขและมองหาหนทางในการฟื้ นฟู
อุตสาหกรรมการก่อสร้างและสังคมในสถานการณ์ที่ท้าทายนี้
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ปีนี้ในส่วนของการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมการก่อสร้าง มีผู้จัดแสดงสินค้า
จากบริษัทชั้นน�ำทั้งในไทยและต่างประเทศ
กว่า 350 ราย โดยจะเห็นได้ว่าทุกแบรนด์
ต่างก็มีการพั ฒนาเทคโนโลยีที่ไม่หยุดยั้ง
และพร้อมที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยในการ
แก้ปัญหาของปี 2020 ได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาด มลพิ ษ ความ
ปลอดภัย และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ของผู้คน
่ ค
้ ชาวไทยและต่างประเทศ ทีม
ทางฝั่งเวทีสม
ั มนาวิชาการ ก็ได้มก
ี ารเชิญวิทยากรทัง
ี วามรูแ
้ ละประสบการณ์
เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน แม้จะติดข้อจ�ำกัดเรื่องการเดินทางจากสถานการณ์ COVID-19 แต่ทาง
ผู้จัดงานก็มีการจัดเตรียมสัมมนาในรูปแบบ Online Conference เพื่ อให้วิทยากรต่างชาติสามารถ
มีส่วนร่วมกับการจัดงานครั้งนี้ได้ ซึ่งในทุกหัวข้อต่างมีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งในแบบ on-ground และ
online กันอย่างคับคั่ง และตามธีมการจัดงานในปีน้ี "สถาปนิกปันสุข" หัวข้อที่วิทยากรหยิบยกขึ้นมา
พู ดจึงหนีไม่พ้นเรื่องความสุขของผู้คนในสังคมที่มาจากผลงานสถาปัตยกรรมในมิติต่างๆ ตั้งแต่งาน
ออกแบบภายใน อาคารที่อยู่อาศัย ภูมิสถาปัตยกรรม ไปจนถึงสเกลของเมือง รวมไปถึงการร่วม
แบ่งปันประสบการณ์ความสุขจากการท�ำงานผ่านมุมมองใหม่ๆ เพื่ อให้สถาปนิกทุกคนตระหนัก
ในความส�ำคัญของวิชาชีพ และมีความสุขจากบทบาทของการเป็นผู้ให้

และทั้งหมดนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2020 ส�ำหรับปี 2021 นี้ สภาสถาปนิกจะยังคง
ท�ำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม มอบบริการทางวิชาชีพให้กับสมาชิกและ
ประชาชนต่อไป พร้อมกับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากยิง
่ ขึ้น ขอให้สมาชิกทุกท่าน
ติดตามข่าวสารจากสภาสถาปนิก และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นตลอดปี
2021 นี้ด้วย

FEATURE

18

ACT in 2021
“การท�ำงานของสภาสถาปนิกในปี 2564 จะเป็นการสานต่อสิ่งที่ท�ำอยู่ในปัจจุบันให้เสร็จลุล่วง”
นายกสภาสถาปนิก พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ กล่าวกับทีมงานจัดท�ำวารสารสภาสถาปนิก
ระหว่างการสัมภาษณ์ในเดือนธันวาคม ภายหลังจากกิจกรรมเสวนารับฟังความคิดเห็นต่อร่าง
กฎหมายพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่...) พ.ศ. .. ผ่านไปได้ไม่นาน

ประกอบไปด้วยการผลักดันการออกใบอนุญาตภาคีพิเศษและการออกใบอนุญาตอ�ำนวย
การก่อสร้าง การออกข้อบังคับสภาสถาปนิกเพื่ อมารองรับการออกใบอนุญาตดังกล่าว
โดยจะพลักดันข้อบังคับที่จ�ำเป็นในช่วงต้น พ.ศ. 2564 เพื่ อประกาศใช้ต่อไป รายละเอียด
สาระส�ำคัญของประเด็นที่จะถูกน�ำมาพิ จารณาในการประชุมวิสามัญสภาสถาปนิก
จะถูกกล่าวถึงต่อไปในบทความนี้
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ในด้านการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทของสภาสถาปนิกในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมแก่สังคมนั้น ไม่ว่าจะเป็นงานเสวนาย่อยอย่าง ACT Talk หรืองานใหญ่ประจ�ำปีอย่าง
ACT Forum นั้นจะถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2564 “ทุกกิจกรรมจะถูกสานต่อและอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพราะในปีที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง
่ พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ
จากสถานการณ์ COVID-19” โดยเฉพาะอย่างยิง
่ กับกิจกรรม ACT Forum ซึง
เกษมสันต์ ได้ให้ความเห็นว่า แม้การจัดงานครั้งที่ผ่านมาจะประสบความส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี แต่
มาตรการจ�ำเป็นต่างๆ ในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใน
งานครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะห่าง หรือการน�ำเทคโนโลยี video conference มาใช้ใน
การจัดเสวนานั้น ท�ำให้วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ACT Forum ที่ต้องการให้สมาชิกสภาสถาปนิก
ได้มาพบปะพู ดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมหน้ากันนั้นอาจไม่ถูกตอบโจทย์เท่าที่ควร ในขณะนี้
ประเด็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและพู ดคุยกันถึงความเป็นไป
ได้ต่างๆ
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ส�ำหรับกิจกรรม ACT GOLF เป็นอีกกิจกรรมที่
จะถูกจัดขึ้นในปี พ.ศ. 2564 แนวคิดเบื้องหลัง
ของกิจกรรมนี้คือการเป็นกิจกรรมเชื่อมสัมพั นธ์
ระหว่างสมาชิกสภาสถาปนิกหลายๆ รุ่นให้ได้มา
ท�ำความรู้จักกันในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และ
ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับสภาสถาปนิก
สามารถด�ำเนินการจัดกิจกรรมอื่นๆ ตลอดปีได้
อย่างยั่งยืนอีกด้วย

บทบาทต่อสังคมของสภาสถาปนิก
่ งมาสู่รุ่นที่ 2 แล้ว และได้รับ
หลักสูตรรู้จักสถาปนิก ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ EXACT จัดต่อเนือ
การตอบรับเป็นอย่างดี ณ ปัจจุบัน สภาสถาปนิกก�ำลังอยู่ในขั้นตอนพิ จารณาเปิดหลักสูตร EXACT
รุ่นที่ 3 และ 4 ในเร็วๆ นี้ รวมถึงมีความตั้งใจที่จะเปิดหลักสูตรรู้จักสถาปนิกส�ำหรับผู้บริหารระดับ
กลาง และระดับต้น เพื่ อให้กระจายความรู้ลงไปถึงในระดับปฏิบัติการ
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“จากประสบการณ์ท่ส
ี ภาสถาปนิกมีโอกาสได้ท�ำงานเกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานรัฐโดยเฉพาะระดับท้องถิ่น พบว่าปัญหาใน
ประเทศไทยตอนนี้ คือการที่ผู้ปฏิบัตินั้นขาดความรู้ความเข้าใจ
เฉพาะทาง รวมถึงขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขการ
ท�ำงานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง” กรณีศึกษาที่ส�ำคัญ
คือเหตุการณ์ความเสียหายของบ้านบอมเบย์เบอร์มา จังหวัด
แพร่ แม้เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่นจะมีเจตนาที่ดี แต่ยังขาดความรู้
ทางกฎหมายหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง ไป
จนถึงกฎหมายวิชาชีพ กฎหมายอาคาร และกฎหมายโบราณ
สถาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของสภาสถาปนิกที่จะต้องสนับสนุนการ
ท�ำงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
มาตรฐาน

ส�ำหรับกรณีบ้านบอมเบย์เบอร์มา สภาสถาปนิกได้มีส่วนร่วมในการให้ความเห็นที่คณะกรรมาธิการ
ของวุฒิสภา เพื่ อเป็นแนวทางการท�ำงานในอนาคต และนอกเหนือจากการให้ค�ำปรึกษาเป็นรายกรณี
สภาสถาปนิกยังมีแผนการท�ำงานเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค โดยการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่ อ
เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือ รวมถึงเป็นพื้ นที่ท่ส
ี ภาสถาปนิกจะสามารถส่งบุคลากรลงไปให้ความ
รู้ได้โดยตรง
บทบาทต่อสังคมอีกบทบาทหนึ่งที่สภาสถาปนิกเริ่มมีมากขึ้นคือการให้ค�ำปรึกษาแก่ภาครัฐในการ
ปรับปรุงกฎข้อบังคับหลายๆ ข้อในด้านที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม เช่น กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ก�ำหนดราคากลาง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ การให้ค�ำปรึกษาแก่ภาครัฐด้านการวางผังเมืองที่มี
นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ผศ.ดร. ไขศรี ภักดิส
์ ุขเจริญ เป็นตัวแทนสภาสถาปนิก รวมถึงการมี
กรรมการจรรยาบรรณ นายสุพินท์ เรียนศรีวิไล เข้าไปเป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมราคา
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การประชุมวิสามัญสภาสถาปนิก พ.ศ. 2564
่ ูก
การประชุมวิสามัญสภาสถาปนิกที่จะมีขึ้นในต้นปี พ.ศ. 2564 จะมีข้อบังคับทีถ
พิ จารณาในการประชุมอย่างเช่น ข้อบังคับว่าด้วยเงื่อนไขในการเลื่อนระดับสถาปนิก
และข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา ซึ่งทั้งสองประเด็นที่กล่าวมานี้เกี่ยวข้องกับการควบคุม
วิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งสิิ้น
พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ กล่าวว่า การควบคุมวิชาชีพของสภาสถาปนิกนั้น
ด�ำเนินการใน 3 ระดับ ได้แก่ 1) การศึกษา 2) การให้ใบอนุญาต 3) มาตรฐานและ
จรรยาบรรณ ซึ่งก�ำลังจะถูกพิ จารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังนี้
เพื่ อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ที่
เปิดกว้างให้สถาบันการศึกษามีอิสระในการพั ฒนาหลักสูตรโดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องผ่าน
การรับรองจากสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกจึงจ�ำเป็นต้องออกข้อบังคับใหม่ เพื่ อ
เป็นแนวทางส�ำหรับการเทียบมาตรฐานความรู้ “รายบุคคล” เพื่ อพิ จารณามาตรฐาน
ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมที่นักศึกษาดังกล่าวส�ำเร็จการศึกษามา อย่างไรก็ดี หาก
หลักสูตรที่นักศึกษาคนดังกล่าวส�ำเร็จการศึกษามานั้นเป็นหลักสูตรที่สภาสถาปนิก
ให้การรับรอง นักศึกษาคนดังกล่าวจะผ่านขั้นตอนการรับรองโดยอัตโนมัติ

การควบคุมวิชาชีพขั้นต่อมาคือการให้ใบอนุญาต ด้วยเหตุท่วี ิชาชีพสถาปัตยกรรมเป็น
วิชาชีพควบคุมที่กฎหมายก�ำหนดขอบเขตการท�ำงาน สภาสถาปนิกจึงจ�ำเป็นต้องจัด
ให้มีการทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ เพื่ อควบคุมให้สมาชิกสภาสถาปนิก
นั้นมีสมรรถภาพที่พร้อมส�ำหรับการท�ำงานในขอบเขตที่กฎหมายก�ำหนด ทั้งนี้ สภาสถาปนิกต้องการจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการเลื่อนระดับจากใช้การยื่นผลงานเพี ยงอย่าง
เดียว มาเป็นการใช้การสอบวัดผลประกอบการเลื่อนระดับ เพื่ อให้มีความเหมาะสมกับ
บริบทของการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในยุคปัจจุบันมากขึ้น
ถัดมาคือการควบคุมจรรยาบรรณ เพื่ อลดช่องโหว่ในการด�ำเนินการด้านจรรยาบรรณ
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน สภาสถาปนิกจึงมีการปรับแก้ และเพิ่ มข้อความเพื่ อให้การควบคุม
จรรยาบรรณนั้นครอบคลุมถึงสมาชิกสภาสถาปนิกทุกคน ส�ำหรับผู้สนใจในประเด็นนี้
สามารถอ่านเพิ่ มเติมได้ท่ี หน้าที่ 6-7
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การเดินหน้าปรับแก้พระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ..
นับเป็นเวลากว่า 7 ปี ของการพยายามผลักดันการแก้พระราชบัญญัตส
ิ ถาปนิก พ.ศ.
้ โดยมีสาระส�ำคัญ 4 ข้อ คือ
2543 ให้เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพในปัจจุบน
ั มากขึน
1) การเปิดกว้างต่อการเข้ามาท�ำงานของสถาปนิกต่างชาติ โดยมีหลักเกณฑ์ในการ
ควบคุมการท�ำงาน
2) ด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพื่ อบังคับใช้จรรยาบรรณกับสมาชิก
สภาสถาปนิก (ครอบคลุมถึงสถาปนิกต่างชาติ) และปรับปรุงกระบวนการจรรยาบรรณให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมมากขึ้น
3) การก�ำหนดวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเพิ่ มเติม เกี่ยวกับการก�ำหนดมาตรฐาน
วิชาการเพื่ อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
4) การแก้ไขเพิ่ มเติมเพดานค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเตรียมไว้ส�ำหรับอนาคต
ในรายละเอียดการปรับแก้นั้น สามารถอ่านเพิ่ มเติมได้ท่ี หน้า 7

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เรื่องส�ำคัญอีกเรื่องคือการเดินหน้าปรับแก้กฎกระทรวงว่าด้วยขอบเขตการท�ำงานของสถาปนิกแต่ละสาขา พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ
เกษมสันต์ ให้ข้อมูลกับคณะท�ำงานจัดท�ำวารสารสภาสถาปนิกว่า ปัญหาพื้ นที่ทับซ้อน
ของแต่ละสาขาวิชาชีพซึ่งท�ำให้เกิดปัญหาในการท�ำงานจริงอย่างมากนั้น มีต้นเหตุ
้ ภาสถาปนิก
้ ในครัง
้ นีส
มาจาก การแยกส่วนกันเขียนกฎกระทรวงของแต่ละสาขา ดังนัน
้ ทีมงานเพื่ อร่างกฎกระทรวงร่วมกัน “ผมเข้าใจดีวา่ กระบวนการ
จะเป็นตัวกลางในการตัง
ปรับแก้กฎกระทรวงคงไม่สามารถท�ำเสร็จได้ในสมัยนี้ แต่มันจะเป็นการ “เปลี่ยนเนื้อหา
ของวิชาชีพควบคุม” เป็นการตัดสินใจกันใหม่ว่า อะไรที่สภาสถาปนิกจะควบคุม และ
อะไรบ้างที่สภาสถาปนิกจะไม่ควบคุม” พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์ กล่าว ก่อนจะ
เสริมว่า แนวทางการแก้ไขกฎกระทรวงครั้งนี้คือการปล่อยให้มีพ้ื นที่ทับซ้อน และการ
เปิดโอกาสให้สามารถร่วมงานกันได้อย่างยืดหยุ่น

ในปี พ.ศ. 2564 จะมีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาสถาปนิกชุดใหม่ เพื่ อด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกใน 3 ปีถัดไปต่อจากนี้ สมาชิกสภาสถาปนิกทุกท่าน
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของสภาสถาปนิก และการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์และ Facebook Page ของสภาสถาปนิก
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คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส

อดีตอุปนายกคนที่หนึ่ง
สภาสถาปนิก วาระที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550)

คุณสรศั กดิ์ ธรรมัครกุล
อดีตเลขาธิการ สภาสถาปนิก
วาระที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550)

คณะกรรมการสภาสถาปนิกในวาระที่ 2 (พ.ศ. 2547-2550) ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ
จาก 4 สาขาวิชาชีพครบถ้วน ได้แก่ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิ ลป์ โดยมีคุณมติ
ตั้งพานิช ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนายกสภาสถาปนิก ส�ำหรับเหตุการณ์ส�ำคัญในวาระนี้
่ นึง
่ และคุณสรศักดิ์ ธรรมัครกุล
ได้รบ
ั เกียรติจากคุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส อุปนายกคนทีห
เลขาธิการ มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวการท�ำงานระหว่างการด�ำรงต�ำแหน่งในขณะนั้น
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นโยบายเร่งด่วนในช่วงวาระที่ 2 ของสภาสถาปนิก
- งานจรรยาบรรณ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

่ งเท่านัน
้ กระบวนการขับเคลื่อนมันเร่ง
“ตลอดวาระออกข้อบัญญัติได้เพี ยง 4-5 เรือ
้ มาได้”
้ ตอน ถึงจะไม่ได้รวดเร็วดังใจ แต่กท
ไม่ได้เพราะต้องเป็นไปตามขัน
็ ำ� ให้รอบคอบขึน
คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส กล่าวถึงกระบวนการท�ำงานด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
อันเป็นหัวใจหลักของสภาสถาปนิก ในวาระนี้มีกฎหมายวิชาชีพที่ผลักดัน เช่น การปรับ
อัตราค่าบริการวิชาชีพให้สอดคล้องเหมาะสมกับความรับผิดชอบของเนื้องาน ซึ่งเป็น
่ งทีด
่ ำ� เนินการมาอย่างยาวนานก่อนจะสัมฤทธิผ
่ี า่ นมา นอกจากนีท
้ ง
เรือ
ั้ สองท่าน
์ ลในปีทผ
ยังให้มุมมองเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปถึงประชาชนทั่วไปด้วย

บุญญวัฒน์ ทิพทัส : การบังคับใช้พ.ร.บ. สถาปนิก ไม่ใช่การสงวนอาชีพ แต่เป็นการ

คุ้มครองและรับรองประชาชนว่าจะได้รับบริการที่มีคุณภาพจากคนที่มีวุฒิ มีความรู้
มีความสามารถ และมีจรรยาบรรณ
สรศักดิ์ ธรรมัครกุล : สภาสถาปนิกท�ำหน้าที่ดูแลผู้ประกอบวิชาชีพ ในเรื่องความ
ปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป้าหมายหลักของสภาสถาปนิก คือการ
บอกกับสถาบันการศึกษา บอกกับเด็กจบใหม่ให้เข้าใจทุกคนว่า เมื่อคุณได้ใบประกอบ
วิชาชีพแล้ว คุณต้องรับผิดชอบชีวิตคนอีกไม่รู้เท่าไหร่ การได้ใบประกอบวิชาชีพจึงไม่ใช่
แค่เรื่องสิทธิ์ในการประกอบอาชีพ แต่เป็นเรื่องการรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นเรื่องที่
เราต้องเข้าใจตรงกันให้เป็นฐานหลักเพื่ อให้สังคมยอมรับ
นอกจากนี้แล้ว ยังมีเรื่องพ.ร.บ. สถาปนิกที่ไม่ถูกบังคับใช้กับชาวต่างชาติ ซึ่ง
คุณบุญญวัฒน์ ทิพทัส ได้อธิบายเพิ่ มเติมว่า ตามกฎหมายแล้วไม่สามารถเอาผิดกับ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยได้เลยในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น
ซึ่งน�ำไปสู่แนวทางการปฏิบัติวิชาชีพให้ชาวต่างชาติต้องท�ำงานร่วมกันกับสถาปนิก
ชาวไทยเท่านั้น ผลดีท่ต
ี ามมาอีกอย่างหนึ่งก็คือ กระตุ้นให้เกิดการถ่ายทอดความรู้
และเทคโนโลยีสู่สถาปนิกชาวไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

- การส่งเสริมการศึ กษา การวิจัย และการพั ฒนาวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการบริหาร ทีเ่ ห็นว่าสถาปนิกไทยควรเตรียมพร้อมส�ำหรับ
การแข่งขันอันใกล้ จากการเปิดเสรีการค้าและบริการของโลก ซึ่งจะท�ำให้สถาปนิกต่าง
ชาติเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยได้ และสถาปนิกชาวไทยเองก็สามารถไปประกอบอาชีพ
ในต่างประเทศได้เช่นกัน จึงเกิดเป็น “ปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2548” เพื่ อพั ฒนา
่ ประกอบด้วย
ความสามารถของสถาปนิกไทยทุกสาขาให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานสากล ซึง
4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ ปรับปรุงหลักการรับรองปริญญา หลักสูตรสถาปนิกฝึกหัด
การสอบวัดความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบัติ และการพั ฒนาระหว่างการปฏิบัติ
วิชาชีพ
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สภาสถาปนิก คือการ
บอกกับเด็กจบใหม่
่ คุณได้
ให้เข้าใจว่า เมือ
ใบประกอบวิชาชีพแล้ว
คุณต้องรับผิดชอบ
ชีวต
ิ คนอีกไม่รเู้ ท่าไหร่
่ งการรับผิดชอบ
เป็นเรือ
ต่อสาธารณะ
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สรศักดิ์ ธรรมัครกุล : ในทางวิชาชีพจะประกอบด้วย 3 หน่วยงาน

หนึ่งคือสภาสถาปนิก ท�ำหน้าที่ควบคุมการท�ำงานวิชาชีพให้เป็น
ไปตามกระบวนกฎหมาย จรรยาบรรณ และความถูกต้อง สองคือ
่ แ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทีด
ู ลงานพั ฒนา
้ ต้นของ
วิชาชีพ และสามคือสถาบันการศึกษา ทีเ่ ป็นเสมือนสารตัง
่ นวิชาชีพด้วยการเอาทัง
้ 3
วิชาชีพ เราสร้างกระบวนการขับเคลือ
้ าท�ำงานร่วมกัน เริม
ส่วนนีม
่ ต้นด้วยการน�ำสถาบันการศึกษาต่างๆ
่ ก
เข้ามาอยูก
่ ระบวนการทีถ
ู ต้องและเข้าใจวิชาชีพอย่างแท้จริง มีการ
่ ะพั ฒนาวิชาชีพร่วมกัน ซึง
่ ส่งผลมาจนถึง
บันทึกข้อตกลงต่างๆ ทีจ
ปัจจุบน
ั นี้ ถือว่าประสบความส�ำเร็จในสร้างความเข้าใจให้กบ
ั องค์กร
ต่างๆ ถึงวิชาชีพของเราและทิศทางในการพั ฒนาวิชาชีพต่อไป
ในอนาคต
้
บุญญวัฒน์ ทิพทัส : ภาระหน้าทีใ่ นการควบคุมดูแลสมาชิกทัง
4 สาขานั้น มุ่งไปที่คุณภาพของสมาชิกเป็นหลัก เริม
่ ตั้งแต่การ
่ เรามุง
่ ณ
่ ี
ศึกษา ซึง
่ เน้นไปทีค
ุ ภาพของอาจารย์ บางท่านเป็นช่างทีม
ประสบการณ์แต่ไม่มวี ฒ
ุ ิ จึงเกิดปัญหาการต่อต้านจากสถาบัน
การศึกษาอยูบ
่ า้ ง แต่โดยเจตนาแล้วเราต้องการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ดข
ี น
ึ้ เพื่ อให้บริการกับประชาชนได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ

- การจัดหาสถานที่ก่อสร้างที่ท�ำการถาวรสภาสถาปนิก

นโยบายการก่อสร้างที่ท�ำการถาวรของสภาสถาปนิกถูกส่งต่อมา
่ คณะกรรมการชุดนีไ้ ด้ประสานงาน
จากคณะกรรมการวาระแรก ซึง
กับทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง ส�ำนักงานส่วนทรัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ และที่ของราชการหน่วยอื่นๆ รวมทั้งมองหา
ที่ดินที่มีศักยภาพเพิ่ มเติมด้วย

สภาสถาปนิกและการมีส่วนร่วมกับงานราชการ

นอกจากบทบาทในการให้ค�ำแนะน�ำแก่ภาครัฐในเรื่องของนโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมแล้ว
่ วชาญเพื่ อเข้าร่วมในคณะท�ำงานต่างๆ เช่น โครงการจัดการประกวดแนว
สภาสถาปนิกยังได้ส่งผูเ้ ชีย
ความคิดการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิ บัติจากคลื่นสึนามิแห่งชาติ จังหวัดพั งงา

สรศั กดิ์ ธรรมัครกุล : การท�ำตัวให้เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติวิชาชีพ อย่างงานวิชาการหรือ

โครงการจัดการประกวดแนวความคิดการจัดสร้างอนุสรณ์สถานเหตุการณ์ภัยพิ บัติจากคลื่นสึนามิ
แห่งชาติ จังหวัดพั งงา ที่เป็นงานของภาครัฐ เราใช้บุคลากรและประสบการณ์การท�ำงานได้ดีมาก
จนเกิดเป็นการประกวดแบบระดับนานาชาติ แม้สุดท้ายแล้วจะไม่มีการก่อสร้างจริง แต่กระบวนการ
ประกวดถือเป็นแบบอย่างการท�ำงานที่ยอดเยี่ยมมาก ถึงจะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของสภาสถาปนิก
แต่เราอยากให้เกิดกระบวนนี้ขึ้นมาเพื่ อเปิดโอกาสให้หน่วยงานอื่นๆ สามารถพั ฒนาวิธีการจัดการ
การประสานงาน ให้มีคุณภาพในระดับนานาชาติได้
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บุญญวัฒน์ ทิพทัส : เราสนับสนุนการประกวดแบบ ถ้าคุณต้องการตัวเลือก คุณควรจะได้แบบที่ดี
เข้ามา โดยให้ค่าใช้จ่ายจากการเสนอแนวความคิดตามสมควร ไม่ใช่เน้นราคาถูกแล้วตัดของดีออกไป
วิธีการนี้ได้รับการพั ฒนาและต่อยอดจนกลายเป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างในปัจจุบัน

การท�ำงานร่วมกันกับสถาปนิกจาก 4 สาขาวิชาชีพ

้ แต่วาระ
ความรับผิดชอบของสภาสถาปนิกที่ครอบคลุมถึง 4 สาขาวิชาชีพ ได้ส่งผลต่อการท�ำงานตัง
แรกจนถึงวาระนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องจ�ำนวนสมาชิกหรือความคุ้นชินของสมาชิกอย่างที่เป็นมา
แต่เป็นเรื่องการให้ความส�ำคัญและความเท่าเทียมของแต่ละสาขาที่เข้ามาท้าทายการบริหารงานของ
คณะกรรมการชุดนี้

บุญญวัฒน์ ทิพทัส : การท�ำงานของสภาสถาปนิก

เริ่มจากการโอนงานจาก กส. ที่มีหน้าที่ควบคุมสาขา
่ านสถาปัตยกรรมผังเมือง
สถาปัตยกรรมหลัก ในขณะทีง
ภูมิสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายในใครๆ ก็
้ 3 สาขา จึงมีความรูส
ท�ำได้ ไม่เคยมีการก�ำกับดูแล ทัง
้ ึก
ว่าสภาสถาปนิกให้ความส�ำคัญกับสาขาสถาปัตยกรรม
หลักเพี ยงอย่างเดียว แต่จริงๆ แล้วสาขาสถาปัตยกรรม
หลักมีพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เป็นการกรองหน้าที่ของ
สภาสถาปนิกชั้นหนึ่งแล้ว ในส่วนของอีก 3 สาขา
สภาสถาปนิกต้องเริม
่ ออกข้อบัญญัติตั้งแต่ต้น ต้อง
ผ่านที่ประชุมใหญ่ ซึ่งใช้เวลานาน
สรศักดิ์ ธรรมัครกุล : ถ้าเอาทุกสาขามาเทียบกัน
จะเห็นว่าไม่มีใครใหญ่กว่าใคร แค่บังเอิญสาขา
สถาปัตยกรรมหลักเป็นสาขาที่เกิดก่อนและได้รับ
การยอมรับในการประกอบวิชาชีพจากการเป็นผูร้ บ
ั รอง
่ าจากสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
แบบ คณะกรรมการทีม
้ งให้กบ
่ ๆ ในการท�ำงานไม่วา่
จึงต้องเป็นพี่ เลีย
ั สาขาอืน
จะเป็นงานของสาขาวิชาชีพใดก็ตาม ประเภทหรือขนาด
ของงานไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ แต่เมื่อเป็นอาคารสาธารณะ
เราย�้ำเสมอเรื่องความปลอดภัย สุดท้ายแล้วหากเกิด
เหตุไม่คาดฝันขึ้น ผู้ออกแบบต้องรับรู้และรับผิดชอบ
ไม่ว่าจะโครงการขนาดใหญ่หรือเล็ก ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาใดก็ตาม

ในการท�ำงานไม่ว่า
จะเป็นงานของสาขา
วิชาชีพใดก็ตาม
ประเภทหรือขนาด
ของงานไม่ใช่สิ่งส� ำคัญ
แต่เมื่อเป็นอาคาร
สาธารณะเราย�้ำเสมอ
เรื่องความปลอดภัย

ABOUT US

สภาสถาปนิก
Architect Council
of Thailand
สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุมวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ. 2543 มีหน้าที่และบทบาทในการเผยแพร่และให้บริการด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชนและ
องค์กรอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม ได้ด�ำเนินงานภายใต้การบริหาร
ของคณะกรรมการ สภาสถาปนิกซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 15 ท่าน และแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย
5 ท่าน มีวาระชุดละ 3 ปี มีนายกสภาสถาปนิกเป็นผู้บริหารสูงสุดภายใต้การก�ำกับของรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิ เศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
สภาสถาปนิกมีอ�ำนาจหน้าที่รับรองหลักสูตรการศึกษา รับรองความรู้ความช�ำนาญ เพื่ อออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้แก่สถาปนิกสาขาวิชาชีพ 4 สาขา รับรอง
หลักสูตรการศึกษารับรองความรู้ความช�ำนาญ เพื่ อออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สภาสถาปนิก
มีการบริหารงานภายในองค์กร แต่มิได้ยุ่งเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา การเรียนการสอน และ
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายสถาบันการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา 40 และ พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 16
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประกอบด้วย 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์
act.or.th
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อนุกรรมการประชาสั มพั นธ์

ขอขอบคุณ

ดวงขวัญ จารุดุล

พล.อ.ต ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

พล.อ.ต. ม.ล. ประกิตติ เกษมสันต์

บุญญวัฒน์ ทิพทัส

เมธินี สุวรรณะบุณย์

สรศักดิ์ ธรรมัครกุล

แทนศร พรปัญญาภัทร

คณะท�ำงานวารสารสภาสถาปนิก

นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์

กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานอนุกรรมการ

อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการ

ธนวัฒน์ สุขัคคานนท์
อนุกรรมการ

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย

อนุกรรมการ

อดีตอุปนายกคนที่หนึ่ง สภาสถาปนิก
อดีตเลขาธิการ สภาสถาปนิก

กวิน รงค์กรรภิรมย์
นภัทร จาริตรบุตร
ปภพ เกิดทรัพย์

ศิ ลปกรรม

อนุกรรมการ

วสวัตติ์ เดชาภิรมย์
ปิติภัทร ทับทิม

เยาวลักษณ์ ไตรสุรัตน์

ติดต่อประสานงาน

อนุกรรมการ

กมลทิพย์ กิมอารีย์

คณะท�ำงานก�ำกับสื่ อประชาสั มพั นธ์
นาวาตรี ธเนศวร์ วงศ์ธัญญกรณ์
ที่ปรึกษา

สัจจพงศ์ เล็กอุทัย

ประธานอนุกรรมการ

แทนศร พรปัญญาภัทร
อนุกรรมการ

สุพัตรา เพชรี
อนุกรรมการ

เจ้าหน้าที่สภาสถาปนิก
จุติบดี จันทรางศุ

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายสนับสนุน

ลูกปัด ปั้นมา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

สภาสถาปนิก

เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร: 02 318 2112
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