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ข้อบงัคบัสภาสถาปนิก 
ว่าด้วยการรบัสมคัรเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก 

พ.ศ. 2544 
 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 8(6)(ข) มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 อนั
เป็นพระราชบญัญตัทิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบัมาตรา 
39 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัใิหก้ระทําไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
สภาสถาปนิกโดยความเหน็ชอบของสภานายกพเิศษแห่งสภาสถาปนิก ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภา
สถาปนิก ไวด้งัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ขอ้บงัคบันี�เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544” 

 ข้อ 2 ใหย้กเลกิขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก ว่าดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิสามญัสภาสถาปนิกประเภทบุคคล พ.ศ. 

2543 และใหใ้ชข้อ้บงัคบันี�แทน 

 ข้อ 3 ใหย้กเลกิความในขอ้ 3 แห่งขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก ว่าดว้ยการกาํหนดค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าธรรมเนียม

จากสมาชกิและบุคคลภายนอก พ.ศ. 2543 และใหใ้ชอ้ตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสมาชกิและค่าบาํรุงทา้ยขอ้บงัคบันี�แทน 

 ข้อ 4 ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 5 ในขอ้บงัคบันี� 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารสภาสถาปนิก 
 “หวัหน้าสาํนักงานสภาสถาปนิก” หมายความว่า บุคคลที�นายกสภาสถาปนิกแต่งตั �งใหด้ํารงตําแหน่งและมอีํานาจ
หน้าที�ตามที�ระบุไวใ้นพระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543 
 “สมาชกิสามญั” หมายความว่า สมาชกิสามญัของสภาสถาปนิก 
 “สมาชกิวสิามญั” หมายความว่า สมาชกิวสิามญัของสภาสถาปนิก 

หมวด 1 

คณุสมบติัของผูส้มคัร 

 ข้อ 6 ผูส้มคัรเป็นสมาชกิสามญัตอ้งเป็นผูท้ี�มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปนี� 

  (1) มอีายุไม่ตํ�ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ 
  (2) มสีญัชาตไิทย 
  (3) มีความรู้ในวชิาชพีสถาปัตยกรรมโดยได้รบัปริญญาตั �งแต่ปริญญาตรีขึ�นไปในวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตรท์ี�สภาสถาปนิกรบัรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรอื 
   มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตรท์ี�สภาสถาปนิกรบัรอง และตอ้งปฏบิตังิานเกี�ยวขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ที�กาํหนดไว ้ในแต่ละสาขาสถาปัตยกรรมตามประกาศสภาสถาปนิก 
  (4) ไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ีและไม่เป็นผูท้ี�ไดก้ระทาํการซึ�งแสดง
ใหเ้หน็ว่าไม่น่าไวว้างใจในความซื�อสตัยส์จุรติ 
  (5) ไม่อยู่ในระหว่างตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถงึที�สดุใหจ้าํคุก 
  (6) ไม่เป็นโรคตดิต่อซึ�งเป็นที�รงัเกยีจแก่สงัคมหรอืโรคที�ตอ้งหา้มดงัต่อไปนี� 
   (ก) โรคเรื�อนในระยะตดิต่อ หรอืในระยะที�ปรากฏอาการที�เป็นอนัตรายต่อสงัคม 
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   (ข) วณัโรคในระยะที�เป็นอนัตรายต่อสงัคม 
   (ค) โรคตดิยาเสพตดิใหโ้ทษ หรอืภาวะตดิสารเสพตดิใหโ้ทษอย่างรา้ยแรง 
   1 (ง) โรคพษิสรุาเรื�อรงั 
  (7) ไม่เป็นผูม้รี่างกายพกิารและจติใจฟั �นเฟือน ไม่สมประกอบ อนัเป็นเหตุใหเ้ป็นผูห้ย่อนสมรรถภาพใน
การประกอบอาชพี 

 2 ข้อ 7 ผู้สมคัรเป็นสมาชิกวิสามญัต้องเป็นผู้ที�มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามเช่นเดียวกบัผู้สมัครเป็น

สมาชกิสามญัในขอ้ 6 (1) และ (4) ถงึ (7) และตอ้งมคีุณสมบตัอิย่างใดอย่างหนึ�งดงัต่อไปนี� 
  (1) เป็นผูม้สีญัชาตไิทยที�มคีวามรูใ้นวชิาชพีสถาปัตยกรรม โดยไดร้บัอนุปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอื
วุฒบิตัร ในวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
  (2) เป็นผูม้สีญัชาตไิทยที�เป็นผูป้ฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าแปดปี 
  (3) กรณีเป็นผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย ต้องเป็นผูม้ภีูมลิําเนาอยู่ในประเทศไทยที�ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการทํางานของคนต่างด้าว หรอืได้รบัสทิธกิารทํางานในโครงการของรฐับาล องค์การความร่วมมอืระหว่างประเทศ หรอื
ได้รับเอกสิทธิทางการทูต หรือเคยได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาก่อน โดยต้องมีความรู้ในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมตั �งแต่ปริญญาตรีขึ�นไปในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ที�สภาสถาปนิกรบัรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรือ
เทยีบเท่าตามมตขิองคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

หมวด 2 

การสมคัรเป็นสมาชิก 

 3 ข้อ 8 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิ ใหย้ื�นใบสมคัรตามประเภทที�สมคัร พรอ้มหลกัฐานตามที�ระบุในแบบ และ

ชาํระค่าจดทะเบยีนสมาชกิและค่าบาํรุงต่อหวัหน้าสาํนกังานสภาสถาปนิก 
 ใบสมคัรตามวรรคหนึ�งตอ้งมสีมาชกิสามญัของสภาสถาปนิก ซึ�งไดจ้ดทะเบยีนและรบัใบอนุญาตมาแลว้เป็นเวลาไม่
น้อยกว่าสบิปีอย่างน้อยหนึ�งคน หรอืสมาชกิสามญัซึ�งไดจ้ดทะเบยีนและรบัใบอนุญาตมาแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหา้ปีอย่างน้อย
สองคน ลงลายมอืชื�อรบัรองว่าผูย้ื�นใบสมคัรไม่เป็นผูม้คีวามประพฤตเิสื�อมเสยีหรอืบกพร่องในศลีธรรมอนัด ีและไม่เป็นผูก้ระทาํ
การใดซึ�งแสดงใหเ้หน็ว่าไม่น่าไวว้างใจในความซื�อสตัยส์จุรติ 
 ผู้สมัครที�จบการศึกษาโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที�สภาสถาปนิกรับรอง และ
สถาบนัการศกึษาไดแ้จง้ชื�อว่าเป็นผูจ้บการศกึษามายงัสภาสถาปนิกแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งมกีารรบัรองตามวรรคสอง 

หมวด 3 

การพิจารณา 

 4 ข้อ 9 เมื�อไดร้บัใบสมคัรพรอ้มดว้ยหลกัฐานตามขอ้ 8 ใหห้วัหน้าสาํนักงานสภาสถาปนิกตรวจสอบความถูกตอ้ง

ครบถว้น แลว้เสนอคาํขอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื�อพจิารณารบัจดทะเบยีนเป็นสมาชกิต่อไป 
 กรณีผู้สมัครที�จบการศึกษาโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที�สภาสถาปนิกรับรอง และ
สถาบนัการศกึษาไดแ้จง้ชื�อว่าเป็นผูจ้บการศกึษามายงัสภาสถาปนิกแลว้ ใหเ้สนอเลขาธกิารเพื�อพจิารณาและดําเนินการออก
บัตรสมาชิก ตามประเภทของผู้สมัครนั �นแล้วแต่กรณีให้แก่ผู้สมัครโดยเร็ว จดแจ้งไว้ในทะเบียนเป็นหลักฐาน และแจ้ง
คณะกรรมการเพื�อทราบ 

                                                
1 (ง) ของขอ้ 6 (6) แกไ้ขโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกวา่ดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
2 ขอ้ 7 แกไ้ขโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกวา่ดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
3 ขอ้ 8 แกไ้ขโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกวา่ดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
4 ขอ้ 9 แกไ้ขโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกวา่ดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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 ข้อ 10 เมื�อคณะกรรมการมมีตริบัจดทะเบยีนและออกบตัรสมาชกิใหแ้ก่ผูส้มคัรรายใด ใหเ้ลขาธกิารดาํเนินการออก

บตัรสมาชกิ ตามประเภทของผูส้มคัรนั �นแลว้แต่กรณีใหแ้ก่ผูส้มคัรโดยเรว็ และจดแจง้ไวใ้นทะเบยีนเป็นหลกัฐาน 
 ในกรณีที�คณะกรรมการมมีตไิม่รบัจดทะเบยีนเป็นสมาชกิแก่ผูส้มคัรรายใด ใหเ้ลขาธกิารมหีนังสอืแจง้มตไิม่รบัจด
ทะเบียนเป็นสมาชกิ พร้อมด้วยเหตุผลไปให้ผู้ยื�นใบสมคัรทราบโดยเรว็ พร้อมทั �งคนืค่าบํารุงแก่ผู้สมคัรรายนั �น ส่วนค่าจด
ทะเบยีน สภาสถาปนิกสงวนสทิธิ �จะไม่คนืใหไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ผูส้มคัรผูน้ั �นจะขอสมคัรเป็นสมาชกิในประเภทเดยีวกนัไดต่้อเมื�อ
พน้กาํหนด 1 ปี ถา้หากคณะกรรมการมมีตไิม่รบัจดทะเบยีนในการสมคัรครั �งใหม่นี�อกีกจ็ะหมดสทิธิ �ในการสมคัรเป็นสมาชกิ 
 บตัรสมาชกิตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 5 ข้อ 10/1 ให้หวัหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกทําการประกาศ ชื�อ ถิ�นที�อยู่ คุณวุฒกิารศกึษา และสถาบนัการศกึษา 

ของผูส้มคัรที�ไดเ้สนอคําขอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื�อพจิารณารบัจดทะเบยีน โดยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกสแ์ละโดย
การปิดประกาศไวใ้นที�เปิดเผย ณ สาํนักงานสภาสถาปนิกเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสบิหา้วนั เพื�อใหโ้อกาสบุคคลอื�นยื�นคําคดัคา้น 
โดยใหล้งวนัที�ที�ประกาศไวใ้นประกาศนั �นดว้ย 
 เมื�อได้ประกาศครบกําหนดตามวรรคหนึ�งแล้ว หากมผีู้ยื�นคําคดัคา้นผู้สมคัรใด ให้หวัหน้าสํานักงานสภาสถาปนิก
เสนอคําคดัคา้นนั �นต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื�อพจิารณา กรณีคณะกรรมการสภาสถาปนิกพจิารณาคําคดัคา้นแลว้เหน็
ว่าผูส้มคัรนั �นขาดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหา้มตามที�กําหนดในขอ้บงัคบันี� ใหม้มีตไิม่รบัจดทะเบยีนเป็นสมาชกิแก่ผูส้มคัร
รายนั �น หากไดด้ําเนินการใดตามขอ้ 10 วรรคหนึ�งสาํหรบัผูส้มคัรรายนั �นไปแลว้ใหถ้อืเป็นโมฆะ และใหด้ําเนินการ ตามขอ้ 10 
วรรคสอง 

 ข้อ 11 อตัราค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนสมาชกิและค่าบาํรุง ใหเ้ป็นไปตามอตัราที�กาํหนดในทา้ยขอ้บงัคบันี� 

 ข้อ 12 ให้หวัหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกดูแลรกัษาทะเบยีนสมาชกิภายใต้การควบคุมและกํากบัดูแลของนาย

ทะเบยีน 
 

ประกาศ ณ วนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ.2544 
ปรดีิ � บุรณศริ ิ 

นายกสภาสถาปนิก 
 

อตัราค่าธรรมเนยีมการจดทะเบยีนสมาชกิและค่าบาํรุง 

 1. ค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ประเภทสามญั/วสิามญั ฉบบัละ 500 บาท 
 2. ค่าบาํรุงราย 2 ปี ประเภทสามญั อตัรา 500 บาท 
   ประเภทวสิามญั (ผูม้สีญัชาตไิทย) อตัรา 300 บาท 
   ประเภทวสิามญั (ผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย) อตัรา 3,000 บาท 
 3. ค่าบาํรุงราย 5 ปี ประเภทสามญั อตัรา 1,000 บาท 
   ประเภทวสิามญั (ผูม้สีญัชาตไิทย) อตัรา 600 บาท 
   ประเภทวสิามญั (ผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย) อตัรา 6,000 บาท 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพเิศษ 19ง วนัที � 4 มนีาคม 2545 
 

ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยการรบัสมคัรเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพเิศษ 106ง วนัที � 18 พฤษภาคม 2564 

                                                
5 ขอ้ 10/1 เพิ�มโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกวา่ดว้ยการรบัสมคัรเป็นสมาชกิของสภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 


