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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  พืน้ที่  ขนาด  ความหนาแนน  ความสูง  ทีโ่ลงหรือที่วางระหวางอาคาร  และโครงสราง
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในพื้นที่ดังกลาว 

“สาขาภูมิสถาปตยกรรม”  หมายความวา  วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตรและศิลปในการ
ออกแบบวางผังบริเวณเพื่อสรางสรรคองคประกอบทางกายภาพของสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนในชุมชน
และพื้นที่ธรรมชาติทั้งที่เก่ียวของและไมเก่ียวของกับอาคาร 
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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  ที่เก่ียวกับการวางผังสําหรับพื้นที่หรือ

กลุมอาคาร  ดังตอไปนี้ 
 (ก) พื้นที่ที่มีการใชบังคับผังเมืองรวมและจัดทําผังเมืองเฉพาะตามกฎหมายวาดวย 

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

คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
 (จ) พืน้ที่ในเขตเพลิงไหมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือพื้นที่ที่มีภัยพิบัติ

และอุบัติภัยตามที่กฎหมายกําหนด 
 (ฉ) นคิมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  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 
เพื่อความปลอดภยัในอาคารหรือส่ิงกอสราง  งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัยในอาคาร
ในดานสถาปตยกรรมควบคุม  รวมทั้งงานระบบอาคารที่เก่ียวของ  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 

4



หนา   ๑๙ 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  กําหนดใหวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอบังคับสภาสถาปนิก 
วาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ   

การออกใบอนุญาต  การตอใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต   
และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต   

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  (ฎ)  มาตรา  ๔๖  วรรคสอง  และมาตรา  ๔๘  
แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  สภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 
แหงสภาสถาปนิก  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ  การออกใบอนุญาต  การตอใบอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การออกใบแทน
ใบอนุญาต  และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้  ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 
“วุฒิสถาปนิก”  หมายความวา  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

ในระดับวุฒิสถาปนิกจากสภาสถาปนิก 
“สามัญสถาปนิก”  หมายความวา  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม

ในระดับสามัญสถาปนิกจากสภาสถาปนิก 
“ภาคีสถาปนิก”  หมายความวา  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

ในระดับภาคีสถาปนิกจากสภาสถาปนิก 
“ภาคีสถาปนิกพิเศษ”  หมายความวา  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมในระดับภาคีสถาปนิกพิเศษจากสภาสถาปนิก 
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 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

หมวด  ๒ 
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

 
 

ขอ ๔ ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ตามขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

ขอ ๕ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตองมีคุณสมบัติ 
ในวชิาชีพสถาปตยกรรมแตละสาขา  ดังนี้ 

(๑) ระดับภาคีสถาปนิก 
 (ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปตยกรรมหลักสูตร  ๕  ปข้ึนไป  หรือ

ปริญญาวิชาชีพสูงกวา  ไดรับปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง  หรือ 
 (ข) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปตยกรรมหลักสูตร  ๔  ป  ไดรับ

ปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง  และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  
หรือ 

 (ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เก่ียวของ  หลักสูตร  ๔  ปข้ึนไป  ไดรับ
ปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง  และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาสองป  
หรือ 

 (ง) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาชีพสถาปตยกรรม  ไดรับอนุปริญญาที่สภา
สถาปนิกรับรอง  และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาสามป  หรือ 

 (จ) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  ไดรับประกาศนียบัตรที่สภา
สถาปนิกรับรอง  และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาส่ีป 

ทัง้นี้ตองผานการทดสอบความรูและการอบรมตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ 
(๒) ระดับสามัญสถาปนิก 
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 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

 (ก) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ระดับภาคีสถาปนิกที่มี
คุณวุฒิตามขอ  ๕  (๑)  (ก)  และ  (ข)  ไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก  
มาแลวไมนอยกวาสองป  หรือ 

 (ข) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ระดับภาคีสถาปนิกที่มี
คุณวุฒิตามขอ  ๕  (๑)  (ค)  และ  (ง)  ไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก  
มาแลวไมนอยกวาสองป 

ทั้งนี้จะตองมีปริมาณ  คุณภาพของผลงาน  ผานการทดสอบความรูและการอบรม  ตามที่
กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ 

(๓) ระดับวุฒสิถาปนิก 
 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกที่มีคุณวุฒิ

ตามขอ  ๕  (๒)  (ก)  และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกมาแลว 
ไมนอยกวาเจ็ดป  มีปริมาณและคุณภาพของผลงาน  ผานการอบรมและการทดสอบความรู  ตามที่
กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ 

(๔) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ 
 (ก) เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมที่มีความรูความสามารถ 

ในวิชาชีพสถาปตยกรรมดีเดนเปนพิเศษ  ที่มีสัญชาติไทยและประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรม
มาแลว  ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด  หรือ 

 (ข) เปนผูไมมีสัญชาติไทย  ซ่ึงตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
  (ข  ๑) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมจากสถาบันวิชาชีพซ่ึงเปน

สถาบันที่มีอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมของตางประเทศ   
ที่สภาสถาปนิกใหการรับรอง 

  (ข  ๒) มีความรูและประสบการณตรงกับลักษณะงานที่ขอ 
  (ข  ๓) ผานการทดสอบความรู เกี่ยวกับความพรอมในงานที่ ย่ืนขอและผาน 

การอบรม  ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 
  (ข  ๔) ไดรับอนุญาตจากสภาสถาปนิกใหเขามาทํางานรวมกับสามัญสถาปนิก  

หรือ  วุฒิสถาปนิก 
  (ข  ๕) ไดทําประกันภัยความรับผิดตอวิชาชีพตามระเบียบที่คณะกรรมการสภา

สถาปนิกกําหนด 
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 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

หมวด  ๓ 
การประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรม 

 
 

ขอ ๖ ใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคี
สถาปนิกแสดงหลักฐานวาไดประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมตามระยะเวลาที่กําหนด 
ในขอ  ๕  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  โดยจะตองมีสถาปนิกในระดับสามัญสถาปนิกข้ึนไปไมนอยกวา
สองคนรับรอง 

ในกรณีที่เปนการประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมในหนวยงานของรัฐ  จะตองมี
ผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 

ขอ ๗ การประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมตามขอ  ๖  ใหมีระยะเวลานับจากวันที่
ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมยอนหลังตอเนื่องกัน  รวมระยะเวลาไมนอยกวา
ระยะเวลาที่กําหนดตามขอ  ๕  (๑)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  ในกรณีที่การประกอบการงานดังกลาว 
มีระยะเวลาไมตอเนื่องกัน  อนุโลมใหขาดชวงไดหนึ่งคร้ังตอหนึ่งป  ทั้งนี้ระยะเวลาที่ขาดชวงแตละคร้ัง
ตองไมเกิน  ๙๐  วัน 

หมวด  ๔ 
ปริมาณและคุณภาพของผลงาน 

 
 

ขอ ๘ ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก  ตองย่ืนเอกสาร 
และหลักฐานแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานประกอบการพิจารณา  ดังนี้   

(๑) บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ตามเง่ือนไขระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ  ๕  (๒)  หรือขอ  ๕  (๓)  แลวแตกรณี 

(๒) หนังสือรับรองผลงานตามขอ  ๙  หรือขอ  ๑๐ 
(๓) แบบรูปเอกสารของผลงานในบัญชีตาม  (๑) 
(๔) แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการของผลงานที่เสนอมาประกอบการพิจารณา 
ขอ ๙ ผลงานที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกเสนอมาประกอบการพิจารณา

จะตองใหสถาปนิกในระดับสามัญสถาปนิกข้ึนไปไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองผลงาน 
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 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ในกรณีที่เปนผลงานของหนวยงานของรัฐที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกย่ืนแสดง  
จะตองมีผูบังคับบัญชาซึ่งเกี่ยวของกับผลงานที่รับรองเปนผูรับรองผลงาน  และจะตองมีสถาปนิก 
ในระดับสามัญสถาปนิกข้ึนไปอีกคนหนึ่งรับรอง 

ขอ ๑๐ ผลงานที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิกเสนอมาประกอบการพิจารณาจะตอง
ใหสถาปนิกในระดับวุฒสิถาปนิกไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองผลงาน 

ในกรณีที่เปนผลงานของหนวยงานของรัฐที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิกย่ืนแสดง  
จะตองมีผูบังคับบัญชาซึ่งเกี่ยวของกับผลงานที่รับรองเปนผูรับรองผลงาน  และจะตองมีสถาปนิก 
ในระดับวุฒิสถาปนิกอีกคนหนึ่งรับรอง 

ขอ ๑๑ ผลงานในชนิดงานตาง ๆ  ที่กําหนดในกฎกระทรวง ฯ  ในแตละสาขาวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมที่สามารถนํามาใชย่ืนประกอบการพิจารณาได  และคะแนนที่อาจไดรับ   
ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) งานศึกษาโครงการ  ในทุกสาขาสถาปตยกรรม  ๕๐  คะแนนตอผลงาน 
(๒) งานออกแบบ   ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก   สาขาภูมิสถาปตยกรรม   หรือสาขา

สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  ในกรณีที่เปนผลงานซึ่งงานกอสรางแลวเสร็จ  ๑๐๐  คะแนน 
ตอผลงาน  และในกรณีที่เปนผลงานซึ่งไมไดกอสรางและมีเอกสารผลงานแบบกอสรางข้ันสมบูรณ  
หรืองานกอสรางยังไมแลวเสร็จ  ๕๐  คะแนนตอผลงาน 

(๓) งานออกแบบ  ในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง  ในกรณีทีเ่ปนผลงานซึ่งนําไปกอสรางหรือ
พัฒนาโครงการแลวเสร็จ  ๑๐๐  คะแนนตอผลงาน  และในกรณีทีเ่ปนผลงานซึ่งเปนรายงานขั้นสมบูรณ  
๗๕  คะแนนตอผลงาน 

(๔) งานบริหารและอํานวยการกอสราง  ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก  สาขาภูมิสถาปตยกรรม  
หรือสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  ๕๐  คะแนนตอผลงาน 

(๕) งานตรวจสอบ  ในทุกสาขาสถาปตยกรรม  ๕๐  คะแนนตอผลงาน 
ขอ ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตจะตองย่ืนผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดคะแนน 

ตามขอ  ๑๑  รวมกัน  ดังตอไปนี้ 
(๑) ระดับสามัญสถาปนิก  ไมนอยกวา  ๓๐๐  คะแนน 
(๒) ระดับวุฒิสถาปนิก  ไมนอยกวา  ๗๐๐  คะแนน 
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 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ผลงานที่ย่ืนจะตองเปนผลงานออกแบบตามขอ  ๑๑  (๒)  หรือ  (๓)  แลวแตกรณี  คิดเปน
คะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งสวนในส่ีสวนของคะแนนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ผลงานที่ ย่ืนจะตองเปนผลงานซึ่งงานกอสรางแลวเสร็จ  หรือผลงานออกแบบในสาขา
สถาปตยกรรมผังเมืองซ่ึงนําไปกอสรางหรือพัฒนาโครงการแลวเสร็จ  รวมกันไมนอยกวาหนึ่งสวน 
ในสามสวนของคะแนนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ขอ ๑๓ ผลงานที่นํามาย่ืนประกอบการพิจารณาในแตละสาขาจะตองอยูในประเภทและขนาด
ที่เปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในสาขานั้น  หรืองานอื่นที่กอสรางแลวเสร็จ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมหลัก  ผลงานออกแบบ  บานพัก
อาศัยที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๗๕  ตารางเมตรขึ้นไป  หรืออาคารที่มีคุณคาพิเศษ 

(๒) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง   ผลงานวางผัง 
และออกแบบ  กลุมอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันต้ังแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรืองานสถาปตยกรรม
ผังเมืองที่มีคุณคาพิเศษ 

(๓) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาภูมิสถาปตยกรรม   ผลงานออกแบบ 
ภูมิสถาปตยกรรมในพื้นที่ที่ใหบุคคลทั่วไปเขาใชสอยไดที่มีพื้นที่ ต้ังแต  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป   
หรืองานภูมิสถาปตยกรรมที่มีคุณคาพิเศษ 

(๔) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  ผลงาน
ออกแบบสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปของบานหรือที่อยูอาศัยที่มีพื้นที่ต้ังแต  ๗๕  ตารางเมตร
ข้ึนไป  หรืองานสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปที่มีคุณคาพิเศษ 

ผลงานตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหนํามาย่ืนประกอบการพิจารณาโดยมีคะแนนรวมกัน
ไดไมเกิน  ๑๐๐  คะแนน 

การพิจารณาคุณภาพของผลงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
ขอ ๑๔ ผลงานที่มีสถาปนิกทํางานรวมกันต้ังแตสองคนขึ้นไปใหถือหลักเกณฑการพิจารณา

แตละผลงาน  ดังนี้ 
(๑) หัวหนาสถาปนิกคิดเปนรอยละ  ๖๐  ของผลงาน  และผูชวยหรือผูรวมงานคิดรอยละ  ๔๐  

ของผลงาน  ถามีผูชวยหรือผูรวมงานหลายคนใหคิดเฉลี่ยจากรอยละ  ๔๐ 
(๒) กรณีที่ไมไดระบุวาผูใดเปนหัวหนาสถาปนิก  ใหคิดรอยละของผลงานเฉลี่ยเทากันทุกคน 
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 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๑๕ ผลงานที่มีสถาปนิกทํางานรวมกันต้ังแตสองคนขึ้นไปตองมีหนังสือของหัวหนา
สํานักงานชี้แจงการทํางานของสถาปนิกแตละคนตามขอ  ๑๔  กรณีที่เปนการทํางานรวมกันโดยไมมี
หัวหนาสํานักงานใหเปนหนังสือชี้แจงของหัวหนาสถาปนิก  กรณีที่ไมไดระบุวาผูใดเปนหัวหนา
สถาปนิกใหเปนหนังสือชี้แจงซึ่งลงนามรับรองโดยผูทาํงานในกลุมทุกคน 

กรณีผลงานของหนวยงานของรัฐที่มีสถาปนิกทํางานรวมกันต้ังแตสองคนขึ้นไป  ตองมี
หนังสือของผูบังคับบัญชาชี้แจงขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสถาปนิกแตละคน   
ตามขอ  ๑๔ 

ขอ ๑๖ การจัดทําบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานตามขอ  ๘  (๑)  และการจัดทํา
แบบรูปเอกสารของผลงานตามขอ  ๘  (๓)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

หมวด  ๕ 
การทดสอบความรู 

 
 

ขอ ๑๗ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก  
ตามขอ  ๕  (๑)  ระดับสามัญสถาปนิก  ตามขอ  ๕  (๒)  และระดับวุฒิสถาปนิก  ตามขอ  ๕  (๓)  ที่มี
คุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับสภาสถาปนิก  จะตองเขารับการทดสอบความรู
เพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  โดยตองย่ืนใบสมัครขอเขารับ 
การทดสอบความรูคร้ังแรก  ภายในหนึ่งปนับต้ังแตวันที่สภาสถาปนิกประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติ 

ขอ ๑๘ ผูเขารับการทดสอบความรูจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการทดสอบเอง  และจะขอรับ
คาใชจายดังกลาวคืนไมไดในทุกกรณี 

ขอ ๑๙ สภาสถาปนิกจะดําเนินการจัดทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ระดับและประเภทตามขอ  ๕  (๑)  (ก)  (ข)  และ  (ค)  (ง)  ขอ  ๕  (๒)  
(ก)  และ  (ข)  และขอ  ๕  (๓)  อยางนอยปละหนึ่งคร้ังสําหรับแตละระดับและประเภท  และในการ 
จัดทดสอบความรู  ใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกแตงต้ังคณะอนุกรรมการแตละสาขาเพื่อดําเนินการ 
จัดทดสอบความรูมีจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคน 

ใหคณะอนุกรรมการจัดทดสอบ  ดําเนินการจัดทดสอบความรูใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
ที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด  แลวเสนอผลการทดสอบตอคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
เพื่อพิจารณาภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการทดสอบ  กรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลาดังกลาวได  ใหเสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณาเพื่อขยายระยะเวลา 

17



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ขอ ๒๐ ใหเลขาธิการสภาสถาปนิกประกาศกําหนดวัน  เวลา  และสถานที่สอบ  รายชื่อผูมี
สิทธิเขารับการทดสอบและหลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและวิธีการทดสอบความรู  ตลอดจน
รายละเอียดอื่น ๆ  เกี่ยวกับการทดสอบใหทราบกอนกําหนดวันทดสอบไมนอยกวา   ๑๕  วัน   
ณ  สํานักงานสภาสถาปนิก 

ขอ ๒๑ การทดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
ใหกระทําโดยวิธีสอบขอเขียนและหรือวิธีสอบสัมภาษณ  และใหประกอบดวยรายวิชาและหลักสูตร 
ซ่ึงครอบคลุมองคความรู  ดังตอไปนี้ 

(๑) ความรูและทักษะในการวางผังและออกแบบ 
(๒) ความรูดานเทคโนโลยีแตละสาขา 
(๓) ความรูในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 
(๔) ทักษะดานการสื่อสาร 
ขอ ๒๒ ในการทดสอบแตละคร้ัง  ผูเขารับการทดสอบความรูมีสิทธิเลือกสอบขอเขียน 

วิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชาตามวิชาที่กําหนดก็ได   
ผูเขารับการทดสอบความรูตองไดคะแนนในแตละวิชาไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวา

ผานการทดสอบความรูจากสภาสถาปนิก 
สําหรับวิชาที่ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละหกสิบ  ใหเก็บผลการทดสอบวิชานั้นไวไดไมเกิน   

๔  ป  นับต้ังแตวันที่ประกาศผลการทดสอบของวิชานั้น ๆ  หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวา
ผลการทดสอบวิชานั้นเปนอันยกเลิก  และจะตองทดสอบวิชานั้นใหม 

ขอ ๒๓ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก  
หรือระดับวุฒิสถาปนิก  จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความรู เมื่อผลงานตามหมวด   ๔  ไดผาน 
การพิจารณาแลว   

ขอ ๒๔ ในการทดสอบโดยการสัมภาษณ  ใหผูสัมภาษณวินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาต
สอบผานหรือสอบไมผานเทานั้น 

ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณไมผาน  มีสิทธิขอเขารับการสอบสัมภาษณแกตัวได 
ขอ ๒๕ หลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทดสอบ  การกําหนดรายวิชาและเนื้อหา

หลักสูตร  และวิธีการทดสอบความรู  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 
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 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

หมวด  ๖ 
การออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  อายุใบอนญุาต  การออกใบแทนใบอนุญาต 

และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๒๖ ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ตองย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตอเลขาธิการสภาสถาปนิก  พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
สภาสถาปนิกกําหนด 

เมื่อไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตแลวเห็นวาครบถวน 
และถูกตองแลว  ใหเลขาธิการสภาสถาปนิกเสนอคําขอรับใบอนุญาตตอคณะกรรมการสภาสถาปนิก
เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป 

ขอ ๒๗ เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดผานการทดสอบความรูตามหมวด  ๕  และสภาสถาปนิก
พิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตสมควรเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  สภาสถาปนิก 
จะออกบัตรและใบอนุญาตใหเมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดชาํระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  และไดเขารับการอบรมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก
กําหนดแลวโดยใหใบอนุญาตมีผลนับต้ังแตวันชําระเงินคาธรรมเนียมเปนตนไป 

ขอ ๒๘ ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวหรือใบอนุญาต 
มีอายุการใชเหลืออีกไมเกินหกเดือน  ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุตอเลขาธิการ
สภาสถาปนิก  พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

เมื่อไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอตอใบอนุญาตแลวเห็นวาครบถวนและ
ถูกตอง  และเมื่อผูย่ืนคําขอตอใบอนุญาตไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว  ใหเลขาธิการตอใบอนุญาตให
และรายงานใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกทราบ 

ขอ ๒๙ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามขอ  ๒๗  และขอ  ๒๘  
สําหรับระดับภาคีสถาปนิก  ระดับสามัญสถาปนิก  และระดับวุฒิสถาปนิก  ปกติใหมีอายุหาปนับแต
วันที่ออกใบอนุญาต  สวนระดับภาคีสถาปนิกพิเศษใหมีอายุตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณา
กําหนดแตไมเกินหาป 
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 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

การนับอายุใบอนุญาตตามขอ  ๒๘  ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวใหเร่ิมนับอายุใบอนุญาต
ต้ังแตวันที่ตออายุใบอนุญาตใหเปนตนไป  สําหรับกรณีใบอนุญาตเดิมยังไมหมดอายุใหเร่ิมนับ 
อายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ 

ขอ ๓๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ตอเลขาธิการสภาสถาปนิกพรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ 
ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

ขอ ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่มีความประสงค 
จะขอหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอรับหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต 
ตอเลขาธิการสภาสถาปนิก  พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน  ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๓๒ ขอบังคับนี้ไมใชบังคับตอผูขอรับใบอนุญาตที่ได ย่ืนเร่ืองขอรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมไวแลว  กอนวันที่ขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้ใชบังคับ   
เวนแตผูทีส่ภาสถาปนิกไดมีมติปฏิเสธการออกใบอนุญาต 

ขอ ๓๓ ผูขอ รับใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในสาขา
สถาปตยกรรมผังเมือง  สาขาภูมิสถาปตยกรรม  สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  ที่สําเร็จ
การศึกษาต้ังแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และกอนวันที่ขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้เร่ิมใชบังคับไมนอยกวา
สองป   โดยได รับคุณวุฒิความรูระดับปริญญาตรี ข้ึนไปในแตละสาขาดังกลาว   ตามประกาศ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกเร่ืองการรับรองคุณวุฒิปริญญาในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  และได
ประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาสองป  อาจย่ืนคําขอรับใบอนุญาตระดับ
ภาคีสถาปนิกและระดับสามัญสถาปนิกไปพรอมกันเลยก็ได  ทั้งนี้  สภาสถาปนิกจะพิจารณาคําขอรับ
ใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหลังจากผูขอรับใบอนุญาตไดผานการทดสอบความรูตามหมวด  ๕  
และสภาสถาปนิกพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตสมควรเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิกแลว 
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 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

ในการทดสอบความรูตามหมวด  ๕  ผูขอรับใบอนุญาตสามารถเก็บผลการทดสอบวิชา 
ที่ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละหกสิบไวไดไมเกินสามปนับต้ังแตขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้ใชบังคับ   
หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผลการทดสอบวิชานั้นเปนอันยกเลิก 

ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกตามวรรคหนึ่งจะตองมีปริมาณ  คุณภาพของผลงาน  
และผานการอบรมตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้  โดยไดรับการยกเวนไมตองผานการทดสอบความรู
สําหรับระดับสามัญสถาปนิกอีก  ในกรณีที่สภาสถาปนิกพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตสมควร
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก   สภาสถาปนิกจะออกบัตร 
และใบอนุญาตให เฉพาะในระดับสามัญสถาปนิก  และการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุใหเปนไปตามอัตราของระดับสามัญสถาปนิกเพียงอัตราเดียว 

การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกและระดับสามัญสถาปนิกไปพรอมกันตามขอนี้   
ใหกระทําไดภายในหนึ่งปนับแตวันที่ขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้ใชบงัคับ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
พลเรือเอก  ฐนิธ  กิตติอําพน 

นายกสภาสถาปนิก 
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แบบ สภส. 5 (2555) 

                                                  
 

ค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ระดับสามัญสถาปนิก / วุฒิสถาปนิก 

 วันท่ี  ................................................  

ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วนและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง       (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) หรือ       ให้ตรงกับความประสงค)์ 

ระดับ สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิก 
สาขา สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง 

 ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 

1. ชื่อ-นามสกุล  นาย  นาง นางสาว อื่นๆ …………………………………………………………. 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที ่  -  - - - 

สมาชิกสภาสถาปนิก เลขที ่  วันหมดอายุ  ...............................................................  

2. ที่อยู่ปัจจุบัน ท่ีท างานปัจจุบัน โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และ E-mail  
 ไม่เปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว ้
 เปล่ียนแปลงจากที่เคยแจ้งไว ้และได้ยื่น แบบ สภส. 7 มาพร้อมกันนี ้

โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  .................................................  E-mail  .................................................................................  

3. ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตฯ ระดับ  ภาคีสถาปนิก เลขที่  ................................ ครั้งแรกเมื่อวนัท่ี  ..............................  
 สามัญสถาปนิก เลขที่  ................................ ครั้งแรกเมื่อวนัท่ี ...............................  

4. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับใบอนุญาตฯ  
      คุณวุฒิ  ..................................................................................  สาขา  .........................................................................  
 สถาบันการศึกษา  ..........................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ..............................  
 
 4.1 สาย ก. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปีขึ้นไป หรือปริญญาวิชาชีพท่ีสูงกว่า       

ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก) 
 4.2 สาย ข. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (มีสิทธิขอรับ

ใบอนุญาตฯ ระดับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก) 
 4.3 สาย ค. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หลักสูตร 4 ปีขึ้นไป ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (ดูหมายเหตุ

ด้านล่าง) (มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญสถาปนิก) 
 4.4 สาย ง. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ท่ีสภาสถาปนิก    (มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญสถาปนิก) 
 4.5  สาย จ. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (เฉพาะผู้เข้าศึกษาก่อนวันท่ี 25 กันยายน 2552)  

(มีสิทธิขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญสถาปนิก)  

หมายเหตุ:  ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (สาย ค.) 
- ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
- สถ.บ. (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คอ.บ. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คอ.ม. ครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- หลักสูตรสถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน หลักสูตร 5 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม (กรณีได้ยื่นค าร้องขอเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภาสถาปนิกแล้ว) 
 คุณวุฒิ  .............................................................................  สาขา  .........................................................................  
 สถาบันการศึกษา  ....................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ..............................  

วันที ่ .......................................  

เลขที่รับ  .................................  

ลงชื่อ  ..............................  ผู้รับ 

 

 

รูปถ่ายขนาด 
 2.5 x 3.2 ซ.ม. 

ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 

23



แบบ สภส. 5 (2555) 

                                                  
 

6. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาเพือ่ประกอบการพิจารณาดังนี ้
 6.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 2 ใบ (1 ใบติดในช่องรูปถ่าย 1 ใบติดในบัตรติดรูป) 
 6.2 ส าเนาบัตรสมาชิกสภาสถาปนิก และส าเนาใบอนุญาตฯ 
 6.3 หนังสือแจ้งผลการเพ่ิมเติมคุณวุฒิการศึกษาจากสภาสถาปนิก (กรณีที่มีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม)  ........................  แผ่น 
 6.4 บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 5-1)  ........................  แผ่น 
 6.5 ประวัติการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 5-2)  ........................  แผ่น 
 6.6 หลักฐานผลงาน  ....................  ผลงาน 
 6.7 สรุปรายการเอกสารของหลักฐานผลงาน ตามข้อ 6.6  ........................  แผ่น 
 6.8 ส าเนาใบอนุญาตฯและหนังสือรับรองของผู้รับรองผลงาน   ........................  แผ่น 
 6.9 หนังสือชี้แจงขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป) ..................  แผ่น 
             6.10   อิเล็กทรอนิคส์ไฟล ์PDF (CD / DVD)  ........................แผ่น 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้และหลักฐานเป็นความจริงทุกประการ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ  
สภาสถาปนิกแล้ว ยินยอมช าระค่าใบอนุญาตฯเป็นจ านวนเงิน 

 
 ระดับสามัญสถาปนิก  ..........................................  ฉบับละ 4,000 บาท 
 ระดับวุฒิสถาปนิก  ...............................................  ฉบับละ 5,000 บาท 

 ลงชื่อ  ...............................................................  ผู้ยื่นค าขอ 
         (...............................................................  ) 
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 หน้า   ๓๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๙๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   เมษายน   ๒๕๕๘ 
     

 

ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ฌ)  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
สภาสถาปนิกโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก  เ ม่ือวันที่  ๒๓  มีนาคม  พ .ศ .  ๒๕๕๖   
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพเิศษแห่งสภาสถาปนิกออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาสถาปนิก  ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“สถาปนิก”  หมายความว่า  บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 
“ผู้รับบริการ”  หมายความว่า  บุคคล  กลุ่มบุคคล  นิติบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  ตลอดจนสํานักงานอื่นใด

ที่ประสงค์จะมอบหมายหรือที่ได้มอบหมายสถาปนิกเพื่อให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
“การให้บริการ”  หมายความว่า  การที่สถาปนิกรับมอบหมายจากผู้ใดเพื่อให้บริการวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
“โครงการ”  หมายความรวมถึง  ชิ้นงานหรือเนื้องานทางสถาปัตยกรรม  ที่เป็นชนิดงาน  บางส่วน

ของชนิดงานชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด  ตามกฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม   
ซึง่สถาปนิกจัดทําขึ้นในการให้บริการ 

ข้อ ๔ ในการเสนอการให้บริการโครงการ  สถาปนิกจะต้องระบุขอบเขตของบริการเพื่อเป็น
พื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างสถาปนิกกับผู้รับบริการ  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องครอบคลุมถึง  
ลักษณะงาน  สาขาวิชาชีพ  ชนิดงาน  ระบบงานที่จะให้บริการ  ประเภทและขนาดของงาน  ขั้นตอนและ
กรอบเวลาการทํางาน 

ข้อ ๕ ในการให้บริการโครงการแก่ผู้รับบริการ  สถาปนิกต้องมีข้อตกลงในการให้บริการ   
ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาครอบคลมุถึงเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ขอบเขตของบริการตามข้อ  ๔ 
 (ข) ระยะเวลาดําเนินงาน  หมายความถึง  กําหนดระยะเวลาท่ีจะปฏิบัติงานหรือ

ให้บริการตามข้ันตอนต่าง ๆ  ตั้งแต่การเร่ิมต้นและการส้ินสุดการบริการซึ่งอาจรวมหรือไม่รวมเวลา
พิจารณาของผู้รับบริการก็ได้ 

 (ค) วิธีการนําเสนองาน  หมายความถึง  การแสดงผลงานหรือวิธีการบริการ  
ตลอดจนแนวทางในการสรุปผลของการนําเสนอ 
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 (ง) ค่าบริการวิชาชีพ  หมายความถึง  หลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าบริการวิชาชีพ  
ตลอดจนขั้นตอนในการเบิกจ่ายค่าบริการดังกล่าวทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับความตกลงร่วมกัน 

ข้อ ๖ ก่อนและในระหว่างการให้บริการโครงการแก่ผู้รับบริการ  สถาปนิกต้องชี้แจงต่อ
ผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้องให้มีความเข้าใจต่อวิธีปฏิบัติวิชาชีพในเร่ือง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ภาระและหน้าที่ของสถาปนิกในโครงการที่สอดคล้องกับรูปแบบการให้บริการ
ตามสาขาและชนิดงาน 

 (ข) ภาระและหน้าที่ของผู้รับบริการต่อโครงการในส่วนต่างๆ  ของข้อตกลงว่าจ้าง  
ตามข้อ  ๕  รวมทั้งความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ  ที่จาํเป็นและเกี่ยวข้องกับการบริการ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่ขอ้ตกลงระหว่างสถาปนิกและผู้รับบริการตามข้อ  ๕  อยู่ในรูปแบบของสัญญา
วา่จ้างตามกฎหมายอย่างน้อยต้องประกอบดว้ยเนื้อหา  ดงัต่อไปนี้ 

 (ก) เนื้อหาตามข้อ  ๕ 
 (ข) ภาระหน้าที่ของสถาปนิกและผู้รับบริการตามข้อ  ๖   
ข้อ ๘ เพื่อเป็นการยกระดับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมให้ได้มาตรฐาน   

สนองต่อประโยชน์ของผู้รับบริการตลอดจนสาธารณะ  และเป็นการผดุงไว้ซึ่งเกียรติของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขาปฏิบัติตามแนวทาง
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เจตกําจร  พรหมโยธี 
นายกสภาสถาปนิก 
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