
ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
ว่าดว้ยการออกใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคมุระดบัภาคีสถาปนิกพิเศษ   

กรณีผู้ปฏิบตัิงานที่เกี่ยวขอ้งกับสถาปัตยกรรมที่มีความรูค้วามช านาญและประสบการณ์ 
ในงานด้านนัน้ ๆ  เฉพาะงานชนดิหนึ่งชนิดใด 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

เพ่ือให้สภาสถาปนิกสามารถพิจารณาการออกใบอนุญาตของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษได้ตามข้อ  ๕  (๔)  (ค)  ของข้อบังคับสภาสถาปนิก   
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ระดับ   การออกใบอนุญาต   
การต่อใบอนุญาต  อายุใบต่ออนุญาต  การออกใบแทนใบอนญุาต  และการออกหลักฐานรับรองการไดร้บั
ใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาสถาปนิก  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ระดับ  การออกใบอนุญาต  การต่อใบอนุญาต  อายุใบต่ออนุญาต   
การออกใบแทนใบอนุญาตและการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
และข้อ  ๕  (๔)  (ค)  ของข้อบังคับสภาสถาปนิก  ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมแต่ระดับ  การออกใบอนุญาต  การต่อใบอนุญาต  อายุใบต่ออนุญาต  การออกใบแทนใบอนุญาต  
และการออกหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับสภาสถาปนิก   
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ระดับ   การออกใบอนุญาต   
การต่อใบอนุญาต  อายุใบต่ออนุญาต  การออกใบแทนใบอนญุาต  และการออกหลักฐานรับรองการไดร้บั
ใบอนุญาต  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๖๑  โดยมติของคณะกรรมการสภาสถาปนิก  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓   
เมื่อวันที่  ๑๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓  คณะกรรมการสภาสถาปนิกจึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิก  ว่าด้วยการออกใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ  กรณีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ  เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด  
พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
“ผู้ขอรับใบอนุญาต”  หมายความว่า  ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ  กรณีเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช านาญ   
และประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ  เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด  ในสาขาสถาปัตยกรรมควบคุม 
สาขาหนึ่งสาขาใด 

้หนา   ๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ ๔ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษด้านวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องจ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคน  เพ่ือด าเนินการพิจารณาผลงานและปริมาณงาน  
ทดสอบความรู้  ประสบการณ์  และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ  ของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก   
และเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่มีความรู้และประสบการณ์ในชนิดงาน  
และลักษณะงานที่ยื่นค าขอมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
และมีผลงานและประสบการณ์ในชนิดงานและลักษณะงานที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าสองปี  หรือ 

(๒) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือเทียบเท่า  ที่เกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม
ในชนิดงานที่ยื่นค าขอ  และมีผลงานและประสบการณ์ในชนิดงานและลักษณะงานที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าสี่ปี  
หรือ 

(๓) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  ที่เกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรม 
ในชนิดงานที่ยื่นค าขอ  และมีผลงานและประสบการณ์ในชนิดงานและลักษณะงานที่ยื่นค าขอ 
ไม่น้อยกว่าเจ็ดปี  หรือ 

(๔) มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชาอื่นที่ไม่เกี่ยวกับ 
วิชาสถาปัตยกรรม  และมีผลงานและประสบการณ์ในชนิดงานและลักษณะงานที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าแปดปี  
หรือ 

(๕) มีวุฒิต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  และมีผลงานและประสบการณ์ 
ในชนิดงานและลักษณะงานที่ยื่นค าขอไม่น้อยกว่าเก้าปี   

ข้อ ๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตสามารถยื่นเรื่องขอรับใบอนุญาตได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งชนิดงาน   
ตามลักษณะงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาต  มีความรู้ความช านาญในด้านนั้น ๆ   กรณีประสงค์จะขอรับใบอนุญาต 
ในชนิดงานอื่น  หรือในลักษณะงานอื่น ๆ  อีก  ให้ยื่นค าขอใหม่ 

การระบุลักษณะงานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีความรู้ความช านาญ  อาจระบุเป็นประเภท  ขนาด  
หรือลักษณะอย่างอื่น  อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน  ในกรณีการระบุเป็นขนาดพ้ืนที่   
ให้ระบุได้ไม่เกินสองเท่าของพ้ืนที่ของผลงานที่ใช้ยื่นพร้อมค าขอรับใบอนุญาต 

ข้อ ๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องกรอกข้อความในค าขอรับใบอนุญาต  ตามแบบที่สภาสถาปนิก
ก าหนด  ยื่นต่อสภาสถาปนิก  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน  ดังนี้ 

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นด า  ถ่ายไว้ไม่เกิน  ๑  ปี  ขนาด  ๒๕  มิลลิเมตร  
จ านวน  ๒  รูป 

(๒) ส าเนาหลักฐานคุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอรับใบอนุญาต  (ถ้ามี) 
(๓) หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์ในชนิดงานและลักษณะงานที่ยื่นค าขอตามระยะเวลา 

ที่ก าหนดในข้อ  ๕  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๕)  แล้วแต่กรณี  โดยมีสถาปนิกระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป 

้หนา   ๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ในสาขาเดียวกันกับสาขาที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง  ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
กับสถาปัตยกรรมในหน่วยงานของรัฐ  ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง 

(๔) บัญชีแสดงผลงานและปริมาณงานในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด  โดยมีสถาปนิกระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไป 
ในสาขาเดียวกันกับสาขาที่ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ลงนามรับรอง  ในกรณีที่เป็นการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
สถาปัตยกรรมในหน่วยงานของรัฐ  ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง 

ข้อ ๘ การพิจารณาคุณภาพของผลงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
ข้อ ๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียนเมื่อผลงาน

และประสบการณ์ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว 
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม  โดยต้องยื่นใบสมัครขอเข้ารับการทดสอบความรู้ครั้งแรก  ภายในหนึ่งปีนับแต่
วันที่สภาสถาปนิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ 

ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้จะต้องช าระค่าธรรมเนียมในการทดสอบความรู้   และจะขอรับ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวคืนไม่ได้ทุกกรณี 

ข้อ  ๑๐ การทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ  กรณีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช านาญและ
ประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ  เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด  ให้กระท าโดยวิธีสอบข้อเขียนและหรือ 
วิธีสอบสัมภาษณ์  และให้ประกอบด้วยรายวิชาและหลักสูตรซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความรู้และทักษะในการวางผังและออกแบบ  หรือความรู้และทักษะในการบริหาร 
และอ านวยการก่อสร้าง  แล้วแต่กรณี 

(๒) ความรู้ด้านเทคโนโลยีแต่ละสาขา 
(๓) ความรู้ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
(๔) ทักษะด้านการสื่อสาร 
หลักเกณฑ์รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทดสอบความรู้   การก าหนดรายวิชาและเนื้อหา  

หลักสูตร  และวิธีการทดสอบความรู้เพ่ือขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ  กรณีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช านาญ 
และประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ  เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด  ให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการ 
หรือผู้ช านาญการพิเศษด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้องก าหนด 

ข้อ  ๑๑ ในการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียนแต่ละครั้ง   ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ 
มีสิทธิเลือกสอบข้อเขียนวิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชาที่ก าหนดก็ได้ 

ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้โดยวิธีสอบข้อเขียนต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 
จึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้จากสภาสถาปนิก 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๒ ในการทดสอบความรู้โดยการสัมภาษณ์  ให้ผู้สัมภาษณ์วินิจฉัยเพียงว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านเท่านั้น 

ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน  มีสิทธิขอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แก้ตัวได้ 
ข้อ  ๑๓ ให้คณะอนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขา 

ที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดทดสอบความรู้ตามข้อ  ๑๐  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการก าหนด  
และเสนอผลการทดสอบต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ  กรณีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช านาญ
และประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ  เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด  ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีการทดสอบ   
กรณีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าวได้   ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
เพื่อขยายระยะเวลา 

ทั้งนี้  ให้อนุกรรมการหรือผู้ช านาญการพิเศษด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง  
เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาการออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  เพ่ือให้มีสิทธิ 
ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ตามลักษณะงานที่เห็นสมควร 

ข้อ  ๑๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ   
กรณีผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ  
เฉพาะงานชนิดหนึ่งชนิดใด  ให้ระบุสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ชนิดงานตามกฎกระทรวง
ก าหนดวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  และลักษณะงานที่อนุญาตไว้ด้วย  และให้มีอายุห้าปี 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕64 

พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกติติ  เกษมสันต ์
นายกสภาสถาปนิก 
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่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๑๔๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   กรกฎาคม   ๒๕๖๔


