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ขอบังคับสภาสถาปนิก 
วาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

โดยที่ เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง   

เพื่อเปนการพัฒนาทักษะและความรูในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม  รวมทั้งทักษะและความรูในดานอื่น ๆ  ที่อาจนํามาใชเพื่อประโยชนในการ

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ง)  (ฉ)  และ  (ฎ)  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติ

สถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  สภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาสถาปนิก   

จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของ 

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคลธรรมดา  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้  ใหใชบังคับนับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ 

“การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง”  หรือ  “พวต.”  หมายความวา  การพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมทุกระดับ  โดยการเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มีวัตถุประสงคหรือมี

เนื้อหาสาระในอันที่จะยกระดับความรูความสามารถและประสบการณของผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม 

“กิจกรรม  พวต.”  หมายความวา  กิจกรรมตาง ๆ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สภาสถาปนิกใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมเขารวมเพื่อเปนการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องได 

“ผูจัดกิจกรรม  พวต.”  หมายความวา  สถาบัน  องคกร  หรือหนวยงาน  ที่กําหนดโดยขอบังคับ

สภาสถาปนิกใหเปนผูจัดกิจกรรม  พวต. 

“หนวย  พวต.”  หมายความวา  หนวยคะแนนที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกรับรองหรือให

ความเห็นชอบสําหรับกิจกรรม  พวต. 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
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“คณะอนุกรรมการ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการชุดที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก 

ไดแตงต้ังและมอบหมายใหมีหนาที่ที่เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 

“ผูประกอบวิชาชีพ”  หมายความวา  ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่เปนบุคคล

ธรรมดาตามมาตรา  ๔๖  แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่สภาสถาปนิก

ออกใหในสาขาสถาปตยกรรมหลัก  สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง  สาขาภูมิสถาปตยกรรม  หรือสาขา

สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป  แลวแตกรณี 

“วิทยากร”  หมายความวา  ผูทรงความรู  ความสามารถ  และประสบการณในเนื้อหาหลักสูตร

ของการฝกอบรมหรือสัมมนา  และใหหมายความรวมถึงผูดําเนินการสัมมนาหรือผูบรรยายหรือ 

ผูที่ปฏิบัติหนาที่ในลักษณะอยางเดียวกัน  ซ่ึงสภาสถาปนกิใหความเห็นชอบ 

“ครูพี่เลี้ยง”  หมายความวา  ครูพี่เลี้ยงตามขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยระบบสถาปนิกฝกหัด 

“ครูฝกหัด”  หมายความวา  ครูฝกหัดตามขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยระบบสถาปนิกฝกหัด 

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการออกระเบียบคณะกรรมการเพื่อกําหนดในเร่ืองดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นขอความเห็นชอบเพื่อเปนผูจัดกิจกรรม  พวต.  ตามขอ  ๕ 

(๒) คุณสมบัติของสถาบัน  องคกร  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่จะใหความเห็นชอบเปนผูจัด

กิจกรรม  พวต.  ตามขอ  ๕  (๕) 

(๓) หลักเกณฑและเง่ือนไขในการพิจารณารับรองกิจกรรม  พวต.  ตามขอ  ๗  (๓)  (๔)  (๕)  

(๙)  และ  (๑๐) 

(๔) หลักเกณฑโดยทั่วไปในการกําหนดขอบขายกิจกรรมและหนวย  พวต.  สําหรับกิจกรรม  

พวต.  ประเภทตาง ๆ  ตามขอ  ๙ 

(๕) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นคํารองของผูประกอบวิชาชีพเพื่อขอเทียบหนวย  

พวต.  ตามขอ  ๑๐  วรรคสอง 

(๖) เนื้อหาสาระของกิจกรรม  พวต.  ซ่ึงเกี่ยวของโดยตรงกับวิชาชีพสถาปตยกรรม  ตามขอ  ๑๒  (๓) 

(๗) แบบและวิธีการในการยื่นหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องของผูประกอบวิชาชีพ 

(๘) เร่ืองอื่น ๆ  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องและของขอบังคับ

ฉบับนี้ 
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ขอ ๕ ผูจัดกิจกรรม  พวต.  ไดแก  สถาบัน  องคกร  หรือหนวยงาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) สภาสถาปนิก 

(๒) องคกรหรือสมาคมทางวิชาชีพที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

(๓) สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการสอนหลักสูตรสถาปตยกรรมซึ่งไดรับ 

การรับรองปริญญา  อนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุฒิบัตร  และคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

(๔) หนวยงานของรัฐที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

(๕) สถาบัน  องคกร  หรือหนวยงานอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

ขอ ๖ ผูจัดกิจกรรม  พวต.  ตองเสนอแผนกิจกรรมเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาใหความเห็นชอบ

รายการกิจกรรมและกําหนดหนวย  พวต.  ให  กอนการเริ่มตนกิจกรรมไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน 

ขอ ๗ กิจกรรม  พวต.  อาจอยูในขอบขายกิจกรรม  ดังตอไปนี้ 

(๑) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมอันไดแก  การบรรยาย  การฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  

การศึกษาดูงาน  หรือการอื่นในทํานองเดียวกัน  ที่จัดโดยผูจัดกิจกรรม  พวต.  และสภาสถาปนิกใหความเห็นชอบ 

(๒) เปนวิทยากรในหลักสูตรหรือกิจกรรมตาม  (๑) 

(๓) เขียนบทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม  และไดรับ 

การเผยแพรในวารสาร  ในที่ประชมุวิชาการ  หรือทางสื่อสาธารณะอื่น 

(๔) แตงหนังสือหรือตําราทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมและไดมี

การจัดพิมพเผยแพร 

(๕) เสนอผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการดวยตนเองตอที่ประชุมวิชาการ  โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม 

(๖) สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซ่ึงได รับการรับรองโดยสภาสถาปนิก   หรือตามที่

คณะกรรมการกําหนด 

(๗) เปนกรรมการ  อนุกรรมการ  หรือคณะทํางานทางวิชาการหรือทางวิชาชีพในสภาสถาปนิก  

หรือในองคกรหรือสมาคมทางวิชาชีพตามขอ  ๕  (๒) 

(๘) การเปนครูพี่เลี้ยง  หรือครูฝกหัดในระบบสถาปนิกฝกหัด 
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(๙) ประเภทกิจกรรมอื่น ๆ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) การเปนผูแทนของสภาสถาปนิกหรือขององคกรหรือสมาคมทางวิชาชีพ  ตามขอ  ๕  (๒)  

เพื่อรวมพิจารณาในหัวขอทางวิชาการหรือทางวิชาชีพ 

 (ข) การศึกษาดวยตนเองทางวารสารหรือทางอินเทอรเน็ตในกิจกรรมที่จัดโดยผูจัด

กิจกรรม  พวต.  และคณะกรรมการใหความเห็นชอบ 

 (ค) การเขารวมประชุมใหญของสภาสถาปนิก  หรือขององคกรหรือสมาคมทางวิชาชีพ  

ตามขอ  ๕  (๒) 

 (ง) การเขารวมกิจกรรมบริการสังคมอื่น ๆ  ที่เปนการจรรโลงวิชาชีพ 

 (จ) ประเภทกิจกรรมอื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบประกาศกําหนดเพิ่มเติม 

ในภายหลัง 

(๑๐) การเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมอันไดแก  การบรรยาย  การฝกอบรม  ประชุมสัมมนา  

การศึกษาดูงาน   หรือการอื่นในทํานองเดียวกัน  ที่มิไดจัดโดยผู จัดกิจกรรม  พวต.  หรือที่ยังมิได

เห็นชอบโดยคณะกรรมการทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยหลักสูตรหรือกิจกรรมนั้นตองเปน

หลักสูตรซ่ึงมีประสิทธิผลเปนการเพิ่มพูนความรูเพื่อประโยชนในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ขอ ๘ ใหคณะอนุกรรมการเปนผูพิจารณารับรองกิจกรรม  พวต.  ตามขอ  ๗  (๓)  (๔)  (๕)  

(๙)  หรือ  (๑๐)  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๙ ขอบขายของกิจกรรม  พวต.  ประเภทตาง ๆ  และหนวย  พวต.  สําหรับกิจกรรม  

พวต.  ใหเปนไปตามหลักเกณฑโดยทั่วไปที่คณะกรรมการกําหนด 

ในกรณีที่ผูจัดกิจกรรม  พวต.  มีขอเสนอการจัดรูปแบบกิจกรรมที่มีลักษณะแตกตาง  หรือได

ประเมินหนวย  พวต.  ที่ผูประกอบวิชาชีพวานาจะไดรับแตกตางจากหลักเกณฑโดยทั่วไป  ใหผูจัด

กิจกรรม  พวต.  ย่ืนคํารองขอความเห็นชอบหนวย  พวต.  ตอคณะอนุกรรมการกอนการประกาศ 

แผนกิจกรรมไมนอยกวาส่ีสิบหาวัน  ใหคณะอนุกรรมการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูจัด

กิจกรรม  พวต.  นั้นทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๐ ใหผูจัดกิจกรรม  พวต.  ออกเอกสารรับรองหนวย  พวต.  ใหแกผูประกอบวิชาชีพ 

ที่ผานการเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมเพื่อเปนหลักฐาน  และใหผูจัดกิจกรรม  พวต.  สงรายงาน 

การรับรองหนวย  พวต.  ใหแกคณะอนุกรรมการภายในสามสิบวันนับจากวันส้ินสุดกิจกรรม 
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กรณีเปนการเขารวมหลักสูตรหรือกิจกรรมที่มิไดจัดโดยผูจัดกิจกรรม  พวต.  ดังที่ระบุในขอ  ๗  (๑๐)  

หากผูประกอบวิชาชีพประสงคจะได รับหนวย   พวต .   ให ย่ืนคํารองขอเทียบหนวย   พวต .   

ตอคณะอนุกรรมการภายในเกาสิบวันนับจากวันส้ินสุดกิจกรรม  หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการ 

ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด 

ขอ ๑๑ ผูประกอบวิชาชีพจะไดรับหนวย  พวต.  ในแตละกิจกรรม  พวต.  ตามที่ผูจัดกิจกรรม  

พวต.  แจงใหทราบลวงหนาและออกใบรับรองหนวย  พวต.  ให  หรือตามที่ผูประกอบวิชาชีพไดรับ 

จากการยื่นคํารองขอเทียบหนวย  พวต.  ตามขอ  ๑๐  วรรคสอง 

ขอ ๑๒ ผูประกอบวิชาชีพสามารถเลือกเขารับหรือเขารวมกิจกรรม  พวต.  ประเภทใด ๆ   

ก็ไดโดยอิสระเพื่อใหไดรับหนวย  พวต.  ครบตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับผูประกอบวิชาชีพที่ตองการตออายุใบอนุญาต  จะตองไดรับหนวย  พวต.  ไมนอยกวา  

๖๐  หนวย 

 ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวไมนอยกวาสามสิบวันนับจากวันที่ย่ืนคํารองขอตออายุ

ใบอนุญาต  นอกจากจะตองไดรับหนวย  พวต.  ตามวรรคกอนแลว  ผูประกอบวิชาชีพจะตองไดรับ

หนวย  พวต.  เพิ่มอีกไมนอยกวา  ๑  หนวยตอทุกระยะเวลาสามสิบวันนับต้ังแตไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพหรือต้ังแตตออายุใบอนุญาตคร้ังกอนดวย  เศษของสามสิบวันถาเกินย่ีสิบวันใหคิดเปน

สามสิบวัน 

(๒) สําหรับผูประกอบวิชาชีพที่ตองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญ

สถาปนิก  หรือระดับวุฒิสถาปนิก  ตองไดรับหนวย  พวต.  เฉลี่ยไมนอยกวา  ๑๒  หนวยตอป  นับต้ังแต

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก  หรือระดับสามัญสถาปนิก  

แลวแตกรณี  หรือต้ังแตตออายุใบอนุญาตคร้ังกอน 

(๓) หนวย  พวต.  ที่ตองการตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนหนวย  

พวต.  ที่ตองการทั้งหมด  ตองไดรับจากการเขารวมกิจกรรม  พวต.  ที่มีเนื้อหาสาระซึ่งเกี่ยวของโดยตรง

กับวิชาชีพสถาปตยกรรมในสาขาของตน  ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

(๔) ผูประกอบวิชาชีพอาจสะสมหนวย  พวต.  ไดมากที่สุดไมเกิน  ๒๐  หนวยในแตละป 

 การนับปที่มีการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  ใหนับตามปของอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมของผูประกอบวิชาชีพแตละคน  (มิไดนับตามปปฏิทิน) 



 หนา   ๑๒๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๕) การเร่ิมนับหนวยพวต.  ใหเร่ิมนับเมื่อไดรับใบอนุญาตใหม  หรือเมื่อตออายุใบอนุญาต

ทุกคร้ัง 

ขอ ๑๓ เปนหนาที่ของผูประกอบวิชาชีพที่จะตองย่ืนหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องตอ

สภาสถาปนิก  ในการตออายุใบอนุญาต  หรือ  ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม

ระดับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก 

การย่ืนหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด 

ขอ ๑๔ ผูประกอบวิชาชีพซ่ึงไดรับโทษผิดจรรยาบรรณโดยถูกส่ังพักใชใบอนุญาต  ยังคงมี

หนาที่ที่จะตองสะสมหนวย  พวต.  ใหครบตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้  เพื่อใชในการขอตออายุ

ใบอนุญาต 

ขอ ๑๕ กรณีที่ผูประกอบวิชาชีพมีเหตุจําเปนบางประการที่ทําใหไมอาจเขารวมกิจกรรม  

พวต.  ไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง  ผูประกอบวิชาชีพอาจขอย่ืนคํารองตอคณะกรรมการเพื่อขอผอนผัน

จํานวนหนวย  พวต.  พรอมคําชี้แจงเหตุผลและหลักฐานยืนยัน  โดยจะตองย่ืนคํารองกอนวันที่

ใบอนุญาตจะหมดอายุ 

ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพไดรับการผอนผันจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ผูประกอบ

วิชาชีพนั้นอาจไดรับหนวย  พวต.  นอยกวาที่กําหนดตามขอ  ๑๒  (๑)  ก็ได 

ขอ ๑๖ ผูประกอบวิชาชีพที่ขอตอใบอนุญาตโดยไมย่ืนหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง

หรือไดัรับหนวย  พวต.  ไมครบตามที่กําหนดในขอบังคับ  สภาสถาปนิกจะยังไมตออายุใบอนุญาต  

หรือออกใบอนุญาตใหจนกวาผูประกอบวิชาชีพจะย่ืนหลักฐานใหครบถวนและไดรับหนวย  พวต.   

ครบตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้  เวนแตเปนกรณีตามขอ  ๑๗ 

ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูประกอบวิชาชีพที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตโดยไดรับหนวย  พวต.  

ไมครบตามขอ  ๑๒  (๑)  ผูประกอบวิชาชีพอาจย่ืนคําขอรับใบอนุญาตซึ่งมีอายุคราวละหนึ่งป  โดยมี

เง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ผูประกอบวิชาชีพจะตองไดรับหนวย  พวต.  ไมนอยกวา  ๑๘  หนวยและไมเกินที่กําหนด

ตามขอ  ๑๒  (๔)  ในระหวางอายุใบอนุญาตแตละป 



 หนา   ๑๒๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๒) ผูประกอบวิชาชีพจะสามารถย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตซึ่งมีอายุคราวละหาปไดเมื่อไดรับ

หนวย  พวต.  แลวไมนอยกวา  ๖๐  หนวยในระยะเวลาหาปยอนหลังจากวันที่ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๑๘ หากพบวาผูประกอบวิชาชีพย่ืนหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่องอันเปนเท็จหรือมี

การปลอมแปลงเอกสาร  ใหเลขาธิการสภาสถาปนิกเสนอเรื่องตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา 

หากพบวาผูจัดกิจกรรม  พวต.  รายใดฝาฝนขอบังคับ  ใหสภาสถาปนิกมีหนังสือตักเตือน   

หรือยกเลิกการใหความเห็นชอบเปนผูจัดกิจกรรม  พวต.  ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ขอ ๑๙ ผูประกอบวิชาชีพที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุคงเหลือไมเกินหาปนับแตวันที่

ขอบังคับฉบับนี้เ ร่ิมใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนหรือผอนผันจํานวนหนวย  พวต.  ตามหลักเกณฑ 

และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) อายุใบอนุญาตคงเหลือไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้เร่ิมใชบังคับ  ใหไดรับ

ยกเวนไมตองย่ืนหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง  ทั้งนี้จะตองเปนการตออายุใบอนุญาตกอนวันที่

ใบอนุญาตหมดอายุ 

(๒) อายุใบอนุญาตคงเหลือเกินกวาหนึ่งปข้ึนไป  แตไมเกินหาปนับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้

เร่ิมใชบังคับ  ตองไดรับหนวย  พวต.  เฉลี่ยไมนอยกวา  ๑๒  หนวยตอป  โดยคํานวณจากระยะเวลา

นับต้ังแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้ใชบังคับมาแลวหนึ่งป  จนถึงวันที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุ 

ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวเกินกวาสามสิบวันนับถึงวันที่ย่ืนคํารองขอตออายุใบอนุญาต  

นอกจากจะตองไดรับหนวย  พวต.  ตามวรรคกอนแลว  ผูประกอบวิชาชีพจะตองไดรับหนวย  พวต.  

เพิ่มอีกไมนอยกวา  ๑  หนวยตอทุกระยะสามสิบวัน  ในชวงระยะเวลาที่ใบอนุญาตขาดอายุดวย  เศษของ

สามสิบวันถาเกินย่ีสิบวันใหคิดเปนสามสิบวัน 

ขอ ๒๐ ผูประกอบวิชาชีพซ่ึงย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิก

หรือวุฒิสถาปนิกภายในระยะเวลาหาปนับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้ เร่ิมใชบังคับ  ใหไดรับยกเวน 

หรือผอนผันจํานวนหนวย  พวต.  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่

ขอบังคับฉบับนี้เร่ิมใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองย่ืนหลักฐานการพัฒนาวิชาชีพตอเนื่อง 



 หนา   ๑๒๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   กันยายน   ๒๕๕๒ 
   

 

(๒) กรณีย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลาเกินกวาหนึ่งปข้ึนไป  แตไมเกนิ

หาปนับแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้เร่ิมใชบังคับ  ตองไดรับหนวย  พวต.  เฉลี่ยไมนอยกวา  ๑๒  หนวยตอป  

โดยคํานวณจากระยะเวลานับต้ังแตวันที่ขอบังคับฉบับนี้ใชบังคับมาแลวหนึ่งป  จนถึงวันที่ย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

พลเรือเอก  ฐนิธ  กิตติอําพน 
นายกสภาสถาปนิก 


