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กฎกระทรวง 
กําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔  และมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สาขาสถาปตยกรรมหลัก”  หมายความวา  วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตรและศิลปในการออกแบบ

วางผังอาคารเพื่อสรางสรรคองคประกอบทางกายภาพของอาคาร  สวนประกอบอาคาร  และสภาพแวดลอม
ที่เกี่ยวกับอาคาร 

“สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง”  หมายความวา  วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตรและศิลปในการ
ออกแบบวางผังเพื่อสรางสรรคองคประกอบและสภาพแวดลอมทางกายภาพของเมือง  ชุมชนเมือง  
ชุมชน  และโครงการกลุมอาคารที่มีการใชงานประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท  รวมถึงการวางผัง 
เพื่อกําหนดกิจกรรม  พื้นที่  ขนาด  ความหนาแนน  ความสูง  ที่โลงหรือที่วางระหวางอาคาร  และโครงสราง
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกลาว 

“สาขาภูมิสถาปตยกรรม”  หมายความวา  วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตรและศิลปในการ
ออกแบบวางผังบริเวณเพื่อสรางสรรคองคประกอบทางกายภาพของสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนในชุมชน
และพื้นที่ธรรมชาติทั้งที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับอาคาร 
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“สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป”  หมายความวา  วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตร
และศิลปในการออกแบบเพื่อสรางสรรคองคประกอบทางกายภาพและสภาพแวดลอมภายในอาคาร 

ขอ ๒ วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ไดแก  วิชาชีพสถาปตยกรรมในสาขา  ดังตอไปนี้ 
(๑) สาขาสถาปตยกรรมหลัก  ในงานตามขอ  ๓  ยกเวนการออกแบบวางผังอาคารที่อยูอาศัย

สวนบุคคลพื้นที่รวมกันไมเกิน  ๑๕๐  ตารางเมตร  หรืออาคารเพื่อการเกษตรพื้นที่ไมเกิน  ๔๐๐  ตารางเมตร 
(๒) สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง  ในงานตามขอ  ๓  ที่เกี่ยวกับการวางผังสําหรับพื้นที่หรือ

กลุมอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (ก) พื้นที่ที่มีการใชบังคับผังเมืองรวมและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายวาดวย 

การผังเมือง 
 (ข) พื้นที่ที่มีการจัดรูปที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 
 (ค) พื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
 (ง) พื้นที่อนุรักษศิลปกรรมและสิ่งแวดลอมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษา

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 (จ) พื้นที่ในเขตเพลิงไหมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ

และอุบัติภัยตามที่กฎหมายกําหนด 
 (ฉ) นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือ

พื้นที่พัฒนาพิเศษตามที่กฎหมายกําหนด 
 (ช) กลุมอาคารที่ประกอบดวยอาคารขนาดใหญ  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารสาธารณะ  

อาคารสูง  และอาคารพิเศษตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่มีพื้นที่รวมกันต้ังแต  ๓๐,๐๐๐  
ตารางเมตรขึ้นไป 

(๓) สาขาภูมิสถาปตยกรรม  ในงานตามขอ  ๓  สําหรับพื้นที่หรือบริเวณ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) พื้นที่สาธารณะ  หรือบริเวณอาคารสาธารณะ 
 (ข) พื้นที่ที่ใหบุคคลทั่วไปเขาไปใชสอยไดที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป

หรือชุมนุมคนไดต้ังแต  ๕๐๐  คนข้ึนไป 
 (ค) พื้นที่ที่มีการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ ดิน   ยกเวนพื้นที่

เกษตรกรรมและพื้นที่พักอาศัยสวนบุคคล 
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(๔) สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  ในงานตามขอ  ๓  สําหรับพื้นที่ภายใน
อาคารสาธารณะที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๓ งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละสาขา  มีดังตอไปนี้ 
(๑) งานศึกษาโครงการ  หมายถึง  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ  การกําหนด 

ความตองการและขอจํากัดเปนโครงการยอ  การจัดทําสาระความตองการสําหรับการออกแบบโครงราง
ของโครงการ  การจัดทําแผนงาน  และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ 

(๒) งานออกแบบ  หมายถึง  การกําหนดรายละเอียดโครงการ  การกําหนดแนวความคิด 
ในการออกแบบและวางผัง  การพัฒนารูปแบบ  การจัดทําแบบและเอกสารการกอสราง  การกําหนด
รูปแบบและรายการวัสดุกอสราง  การประมาณราคาคากอสราง  และการตรวจสอบรูปแบบระหวาง 
การกอสรางในงานสถาปตยกรรมทั้งที่กอสรางใหม  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคลื่อนยาย  บูรณะ  ฟนฟู  หรือ
อนุรักษ  

(๓) งานบริหารและอํานวยการกอสราง  หมายถึง  การบริหารจัดการและจัดทําแผนการบริหาร
โครงการ  การกําหนดหลักเกณฑโครงการ  การคํานวณราคาและควบคุมคากอสราง  การควบคุมการกอสราง  
ดัดแปลง  ซอมแซม  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารหรือส่ิงกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบรายการ 
และสัญญา  การวินิจฉัยแผนงานและวิธีการกอสราง  การรับรองผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณที่ใช 
ในโครงการ  และใหหมายความรวมถึงการวางแผนการดําเนินงาน  การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ
ทรัพยสินอาคารในงานสถาปตยกรรมทั้งที่กอสรางใหม  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคลื่อนยาย  บูรณะ  ฟนฟู  
หรืออนรัุกษ 

(๔) งานตรวจสอบ  หมายถึง  การสํารวจ  การคนควา  การวิเคราะห  การทดสอบ  รวมทั้ง
การหาขอมูลและสถิติตาง  ๆ  เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบรูปแบบ  อุปกรณประกอบ 
ของอาคาร  ระบบสุขอนามัยหรือส่ิงแวดลอม  ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย  ระบบบริหารจัดการ 
เพื่อความปลอดภัยในอาคารหรือส่ิงกอสราง  งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัยในอาคาร
ในดานสถาปตยกรรมควบคุม  รวมทั้งงานระบบอาคารที่เกี่ยวของ  และการออกเอกสารรับรองผล 
การตรวจสอบ 

(๕) งานใหคําปรึกษา  หมายถึง  การใหขอเสนอแนะหรือการตรวจสอบเพื่อใหคําปรึกษา 
ในงานตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 
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ขอ ๔ ใหผู ซ่ึ งได รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในสาขา
สถาปตยกรรมหลัก  สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง  สาขาภูมิสถาปตยกรรม  หรือสาขาสถาปตยกรรม
มัณฑนศิลปอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสาขา
สถาปตยกรรมหลัก  สถาปตยกรรมผังเมือง  สาขาภูมิสถาปตยกรรม  หรือสาขาสถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลปตามกฎกระทรวงนี้ตามลําดับ 

ขอ ๕ ผูใดประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมโดยไมไดรับใบอนุญาต 
อยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ถาประสงคจะประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตอไป  ตองย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามสาขาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้  
ภายในสองปนับแต วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   และเมื่อย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแลวใหผูนั้น
ประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมออกใบอนุญาต
จากสภาสถาปนิก 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  กําหนดใหวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 




