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สาระสําคัญของ พรบ.สถาปนิก พ.ศ. 2543 

1. เปนการปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม โดยยกเลิก พรบ.วิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 (ม. 3) 

2. จุดมุงหมายของ พรบ.ฉบับนี้ เพื่อ 
- ใหผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรมรวมตัวกันตั้งองคกรวิชาชีพเพื่อชวยรัฐในการดูแล มาตรฐานความรูและการ

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ใหสามารถดําเนินการและมีการควบคุมไดใกลชิดยิ่งขึ้น 
- จากนโยบายเปดเสรีในการคาและบริการในความสัมพนัธระหวางประเทศทําใหตองเรงการรวมมือกันระหวางภาครัฐ

และภาคเอกชนเพื่อสงเสริมคณุภาพการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมใหพรอมที่จะแขงขันกับตางประเทศ 

3. องคประกอบบุคคลของระบบควบคุมดูแลนี้ ไดแก 
 - รัฐมนตร ี (รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตาม พรบ.นี้) 
  - สภานายกพเิศษ (รัฐมนตรี ดํารงตําแหนง สภานายกพิเศษแหงสภาสถาปนิก) 
 - สมาชิก (สมาชิกสภาสถาปนิก) 
  - สมาชิกสามัญ / สมาชิกวิสามัญ / สมาชิกกิตตมิศักดิ ์
 - ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
  - ระดับภาคีสถาปนิก / ระดับสามัญสถาปนิก / ระดับวุฒิสถาปนิก 
  - ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ 
 - คณะกรรมการ (คณะกรรมการสภาสถาปนิก) 
  - นายกสภาสถาปนกิ 
  - อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่ง / อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีสอง 
  - เลขาธิการ / เหรญัญิก 
  - กรรมการ (กรรมการสภาสถาปนิก) 
   - อนุกรรมการ 
 - คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
  - ประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
  - กรรมการจรรยาบรรณ 
   - อนุกรรมการ 
 - ผูตรวจ 
 - หัวหนาสํานักงานสภาสถาปนิก 
 - พนักงานเจาหนาที ่ (บุคคลที่รมต.แตงตั้งใหปฏิบตัิการตาม พรบ.นี้) 
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4. รัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ี 
- แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ (ม. 5) 
- ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม และกฎกระทรวงกําหนดเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ (ม. 5) 
- กําหนดหรือเลิกสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม โดยการเสนอแนะของสภาสถาปนิก (ม. 8(5)) 
- ดํารงตําแหนง “สภานายกพิเศษแหงสภาสถาปนิก” (ม. 10) 

- ใหความเห็นชอบในการออกขอบังคับสภาสถาปนิก (ม. 8(6)) 
- กําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน เมื่อไดมีการแตงตั้งกรรมการและทราบผลการเลือกตั้ง

กรรมการ (ม. 25) 
- จะเขารวมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไป

ยังสภาสถาปนิกในเรื่องใด ๆ ก็ได (ม. 36) 
- อาจยับยั้งรางขอบังคับสภาสถาปนิกไดแตตองแสดงเหตุผลโดยแจงชัด (ม.44) 

- เสนอช่ือคณะกรรมการสภาสถาปนิกใหครม. แตงตั้ง (ม. 24(3)) 
- กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาสถาปนิกและการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ม. 66(1)) 
- สั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาสถาปนิก และการประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม (ม. 66(2)) 
- สั่งเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาสถาปนิกและจะใหสงเอกสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานหรือรายงานการประชมุของคณะกรรมการก็ได (ม. 66(3)) 
- สั่งเปนหนังสือใหสภาสถาปนิกระงบัหรือแกไขการกระทําใด ๆ ที่ปรากฏวาขัดตอวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก 

กฎหมายหรือขอบังคับสภาสถาปนิก (ม. 66(4)) 
- กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ (ม.68) 
- มีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ นายกสภา หรือกรรมการออกจากตําแหนง โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี (ม. 69) และแตงตั้ง

กรรมการชั่วคราวปฏิบตัิการแทน (ม. 70) 

5. พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที ่
- รัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ (ม.5) 
- สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดาํเนินงานของสภาสถาปนิก และการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม โดยคําสั่ง

ของรัฐมนตรี (ม.66(2)) 
- เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา เพื่อปฏิบัติการตามคาํสั่งของรัฐมนตรี (ม.67) ไดแก 

- ออกคําสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการ
พิจารณา 

- เขาไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภาสถาปนิก หรือในสถานท่ีประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมรมควบคมุไดในระหวางเวลาทําการ หรือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของชี้แจงตามที่รองขอ 

6. สภาสถาปนิก เปนนิติบุคคล (ม. 6) มีวัตถุประสงค (ม. 7) 
- สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพlสถาปตยกรรม 
- สงเสริมความสามคัคีและไกลเกลีย่ขอพิพาทของสมาชิก 
- สงเสริมสวสัดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 
- ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมใหถูกตองตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม 
- ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆ แกประชาชน และองคกรอื่นในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

วิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม 
- ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกีย่วกับนโยบายและปญหาดานสถาปตยกรรมรวมทั้งดานเทคโนโลย ี
- เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมของประเทศไทย 
- ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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7. สภาสถาปนิก มีอํานาจหนาที่ (ม. 8) 
- ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
- พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
- รับรองปริญญา อนุปรญิญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ 
- รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
- เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
- ออกขอบังคับสภาสถาปนิก โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ ซึ่งรวมถึง การรับสมัครเปนสมาชิก การ

เลือกและการเลือกตั้งกรรมการ การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต 
หลักเกณฑและคณุสมบตัิของผูขอรับใบอนุญาต จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ ฯลฯ (ม. 8(6)) 

- ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก 

8. สมาชิก 
- มี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามญั สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศกัดิ์ (ม. 11)  
- คุณสมบัติที่สาํคัญๆ ไดแก (ม. 12) 

- สมาชิกสามัญ  
- ตองมีสัญชาตไิทย 
- อายุไมต่าํกวา 18 ปบริบูรณ 
- มีความรูในวิชาชีพสถาปตยกรรมโดยไดรับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชา

สถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรอง 
- สมาชิกวิสามัญ ตองเปนผูที่ปฏิบัตงิานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม 
- สมาชิกกิตตมิศักดิ์ ไดแก ผูทรงคณุวุฒิซึ่งสภาสถาปนิกแตงตั้ง 

9. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก (ม.13) 
 สมาชิกสามัญ 

- แสดงความคดิเห็นและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาสถาปนิก 
- แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาสถาปนิกตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา ในกรณสีมาชิก

จํานวน 50 คนขึ้นไป คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพจิารณาใหผูเสนอทราบโดยไมชักชา 
- เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ 
- ชําระคาจดทะเบียนสมาชิกและคาบํารุง 
- ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบตัิตนตาม พรบ.นี ้

 สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์  
- มีสิทธิและหนาที่เชนเดยีวกับสมาชิกสามัญ เวนแต สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาสถาปนิก และสิทธิ

เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ 

10. คณะกรรมการสภาสถาปนิก อยูในตําแหนงคราวละ 3 ป เฉพาะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้ง จะดํารงตําแหนงไมเกิน 2 
วาระตดิตอกัน (ม. 28) มีที่มาไดแก (ม. 24) 

- สมาชิกสามัญเลือกตั้งข้ึนจากสมาชิกสามัญซึ่งมไิดดํารงตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 10 คน 
- สมาชิกสามัญเลือกตั้งข้ึนจากสมาชิกสามัญซึ่งดํารงตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับปรญิญา 5 คน 
- รัฐมนตรีเสนอช่ือจากสมาชิกสามญั 5 คน ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

11. คณะกรรมการสภาสถาปนิก มีอํานาจหนาที่ (ม.33) 
- บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก 
- สอดสองดูแลและดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําการฝาฝนตอ พรบ.นี ้
- ออกระเบียบคณะกรรมการ 
- กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก 
- วินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ 
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12. ขั้นตอนการออกขอบังคับสภาสถาปนิก (ม. 43-44) 
- การเสนอรางขอบังคับ จะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญ โดยมีสมาชิกสามญัรับรองไมนอยกวา 100 

คน 
- คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณารางขอบังคับ โดยตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัด

ประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคับไปพรอมกันดวย 
- การมีมติใหความเห็นชอบของสภาสถาปนิก ตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เขาประชุม 
- นายกสภาสถาปนิกเสนอรางตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา 
- สภานายกพเิศษอาจยับยั้งรางขอบังคับได แตตองแสดงเหตผุลโดยแจงชัด หากสภานายกพเิศษมไิดยับยั้งภายใน 30 วัน 

ใหถือวาใหความเห็นชอบ 
- หากสภานายกพิเศษยับยั้งรางขอบังคับ ใหคณะกรรมการประชุมอกีครั้งหนึ่งภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการยับยั้ง 

ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถามีเสียงยืนยันมตไิมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งคณะ ใหถือวารางขอบังคับนั้น
ไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว 

13. ผูตรวจ 
- ที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก แตงตัง้ ผูตรวจ คนหนึ่งหรือหลายคน จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก มีอาํนาจหนาที่

ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการแลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก (ม. 20) 
- คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง และการพนจากการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก 
- มีอํานาจเขาไปตรวจในสถานที่ทําการงานตางๆ ของสภาสถาปนิกในระหวางเวลาทํางานได และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวย

ความสะดวก ชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจตามควรแกกรณี (ม. 21) 
- กรรมการ อนุกรรมการ เจาหนาทีส่ภาสถาปนิก ลูกจาง และตัวแทนของสภาสถาปนิกมหีนาที่สงเอกสารหลักฐานตางๆ 

ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจของตนใหแกผูตรวจ และใหคําช้ีแจงเกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ ในกิจการของสภา
สถาปนิก ท้ังน้ี เมื่อผูตรวจรองขอ (ม. 22) 

- ในกรณีที่พบวาคณะกรรมการมิไดดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปหรือดําเนินงานไปในทางท่ีอาจกอใหเกิด
ความเสยีหาย หรือขัดตอวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก ใหผูตรวจแจงใหที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกหรือสมาชิกสามัญ
ตามที่ตนเห็นสมควรเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป (ม. 23) 

14. การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
- หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวธิีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะไดรับใบอนุญาตในสาขานัน้จากสภาสถาปนิก (ม. 45) 
- กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละสาขา มี 4 ระดับ คือ (ม. 46) 

- วุฒิสถาปนิก 
- สามัญสถาปนิก 
- ภาคีสถาปนิก 
- ภาคีสถาปนิกพิเศษ (แทนสถาปนกิที่เดิมไดรับใบอนุญาตพิเศษ) 

- หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวชิาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ท้ังน้ี รวมถงึการใช จางวาน หรือยินยอมใหผูอื่นกระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒิบตัร 
หรือหนังสืออนุมัตเิปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมสาขานั้นๆ จากสภาสถาปนิกหรือ
สถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง หรอืผูไดรับใบอนุญาต ซึ่งมคีุณสมบตัติามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก (ม. 47) 

- การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต การรับรองความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก (ม. 48) 

- ผูไดรับใบอนุญาตตองรักษาและประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาปนิก (ม. 50) 
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15. ผูขอรับใบอนุญาต 
- ตองมคีุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก (ม. 49) 
- ในกรณีบุคคลธรรมดาจะตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามญั ถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตสิ้นสุดลง

ดวย 
- ในกรณีเปนนติิบุคคล ตองมีคุณสมบัต ิ

- มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร 
- หุนสวน (ของหางหุนสวน) กรรมการ (ของบริษัท) หรือสมาชิกในคณะผูบรหิาร (ของนิติบุคคล) จํานวนไมนอย

กวากึ่งหนึ่ง หรือ หุนสวนผูจัดการ(ของหางหุนสวน) กรรมการผูจดัการ(ของบริษัท) หรือผูมีอํานายบรหิารแตผู
เดียว(ของนิติบุคคล) เปนผูซึ่งไดรบัใบอนุญาต 

16. คณะกรรมการจรรยาบรรณ 
- ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการไมนอยกวา 3 คน แตงตั้งโดยคณะกรรมการตามมติของที่ประชุมใหญ

สภาสถาปนิก จากสมาชิกซึ่งประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวา 10 ป และไมเคยถูกลงโทษฐาน
ประพฤตผิิดจรรยาบรรณ (ม. 53)  

- มีวาระอยูในตาํแหนงคราวละ 3 ป ไมเกิน 2 วาระติดตอกัน (ม. 54) 
- คณะกรรมการจรรยาบรรณ มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีทีม่ีการกลาวหาวาผูไดรับใบอนุญาต ประพฤติผดิ

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม (ม. 57) 

17. การกลาวหาและการกลาวโทษ 
- บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมของผูไดรับใบอนุญาต มี

สิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนัน้ โดยทําเรื่องยื่นตอสภาสถาปนิก (ม.51) 
- กรรมการหรือบุคคลอื่นมสีิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมวาผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพโดยแจงเรื่องตอ

สภาสถาปนิก (ม.51) 
- เมื่อสภาสถาปนิกไดรับเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษ ใหเลขาธิการเสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการ

จรรยาบรรณโดยไมชักชา (ม.52) 
- วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามระเบยีบของคณะกรรมการ (ม.57) 
- คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตัิการอยางหนึ่งอยางใดแทน

คณะกรรมการจรรยาบรรณก็ได (ม.58) 
- ใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญามีอํานาจออกคาํสั่งเปนหนงัสือ

ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชนแกการพิจารณา (ถาเปนบุคคลซึ่งมิใชผู
ไดรับใบอนุญาต ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพเิศษหรือผูซึ่งสภานายกพิเศษมอบหมาย) (ม.59) 

- ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษพรอมทั้งสงสาํเนาเรื่องใหผูไดรับใบอนุญาต
ซึ่งถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษลวงหนาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มพิจารณา (ม.60) 

- ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสทิธิทําคําช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานใดๆ สงใหคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุกรรมการภายใน 15 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงหรือภายในเวลาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนด (ม.60) 

- คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดอยางใดอยางหนึ่งคือ ยกขอกลาวหา ตักเตือน ภาคทัณฑ พักใช
ใบอนุญาต (ไมเกิน 5 ป) หรือเพิกถอนใบอนุญาต (ม.61) 

- ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งไมไดรับการวนิิจฉัยช้ีขาดยกขอกลาวหา อาจอทุธรณตอคณะกรรมการไดภายใน 30 วันนับแตวัน
ไดรับแจงคําวินิจฉัย คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําสั่งสภาสถาปนิกพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้
ขาดและใหถือเปนทีสุ่ด (ม.62) 

- ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จะยื่นขอรับใบอนญุาตอีกไมไดจนกวาจะพนหาปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผูกระทําผิดเปนนติิบุคคล ใหมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตของผูเปนหุนสวน กรรมการ 
ผูบริหารของนิติบุคคล และพนักงานหรือลูกจางที่มสีวนรวมในการกระทําอันเปนเหตุใหถูกเพิกถอนใบอนุญาต และ
หามมิใหบุคคลดังกลาวเปนหุนสวน กรรมการ ผูบรหิารของนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม พรบ.นี้ จนกวาจะพน 5 ป 
นับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ม.65) 
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18. การกํากับดูแล 
- รัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีในการกํากบัดูแลการดําเนินงานของสภาสถาปนิกและการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม (ม. 66)  
- เมื่อปรากฏวาสภาสถาปนิกไมปฏบิัติตามคาํสั่งของรัฐมนตรี หรือมีพฤติการณแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ นายกสภา 

หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งกระทาํการผดิวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียอยาง
รายแรงแกสภาสถาปนิก ใหรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการ นายกสภา หรือกรรมการคน
นั้นออกจากตําแหนง คําสั่งของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด (ม. 69) 

19. บทกําหนดโทษ 
- ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอืน่เขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมสาขาใด โดยไมไดรบัใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก (ม. 45) หรืออยูในระหวางถูกสั่งพัก
ใชใบอนุญาต (ม. 63) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม. 71) 

- ใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
โดยไมไดเปนผูไดรับใบอนุญาต หรอืไมไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมตัิเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมสาขานั้นๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง (ม. 47) ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม. 72) 

- ไมมาใหถอยคาํหรือสงเอกสารหรอืวัตถุใดๆ ตามคาํสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการซึ่ง
คณะกรรมการจรรยาบรรณแตงตัง้ (ม. 59) หรือพนักงานเจาหนาที่ (ม. 67) ตองระวางโทษจําคุกไมเกนิ 1 เดอืน หรือ
ปรับไมเกิน 1,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม. 73) 

- ในกรณีที่ผูกระทําผดิเปนนติิบุคคล ใหหุนสวน กรรมการ หรือผูแทนของนิติบุคคล หรือ ผูซึ่งมีสวนในการกระทํา
ความผิด มีความผิดในฐานะเปน ผูรวมกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผดิ 
แลวแตกรณี ตองระวางโทษตามทีก่ําหนดไวในการกระทําความผดินัน้ และสําหรับนิตบิุคคลตองระวางโทษปรับไมเกิน 
10 เทาของอัตราโทษาปรับสําหรบัความผดินั้นดวย (ม.74) 

20. บทเฉพาะกาล 
- กฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบยีบ ประกาศ เกายังคงใชบังคับโดยอนโุลมในระหวางที่ของใหมยังไมไดออกมาใชบังคับ (ม. 

79) 
- ใหมีการเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการภายใน 180 วันนับแต พรบ.นีใ้ชบังคับ ระหวางท่ียังไมมีการเลือกตั้งและแตงตั้ง 

ให ก.ส.และสํานักงาน ก.ส.ปฏิบัตหินาที่น้ีของคณะกรรมการตาม พรบ.นี้และหัวหนาสาํนักงานสภาสถาปนิกไปพลาง
กอน และใหมีอํานาจออกขอบังคับสภาสถาปนิกตาม ม.8 (6) เทาที่จําเปนเพื่อใชเปนการชั่วคราว (ม. 75) 

- ในกรณีของสถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมสิถาปตยกรรม และสาขาสถาปตยกรรมภายในและ
มัณฑนศลิป ไมตองนําความใน ม.27 (1) ที่กรรมการจะตองมีคณุสมบัติเปนผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิก
มาแลวไมนอยกวา 10 ป หรือระดบัวุฒิสถาปนิก มาใชในวาระแรก (ม. 75) 

- ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชพีอยูแลวในวันที ่พรบ.นี้ใชบังคับ เปนสมาชิกของสภาสถาปนิกโดยอตัโนมัติ เมื่อพน
กําหนด 2 ปหรือเมื่อพนกําหนดเวลาตามใบอนุญาต แลวแตกําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา ใหสมาชกิภาพเปนอัน
สิ้นสุดลงเวนแตจะสมัครและไดเปนสมาชิกของสภาสถาปนิกตาม พรบ.นี้ (ม. 76) และผูไดรับใบอนุญาตที่ยังคงใชได ให
ถือวาเปนผูไดรับใบอนุญาตฯ ตาม พรบ.นี้ (ม. 77) 

- การนับอายุใบอนุญาตเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการใหนับตามใบอนุญาตเดิม (ม. 77) 
- คําขอรับใบอนุญาตซึ่งไดยื่นกอนหนาวันท่ี พรบ.ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการ

ดําเนินการตาม พรบ.นี้ แตตองใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับแตวันที ่พรบ.นีใ้ชบังคับ (ม. 78) 


