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ข้อบงัคบัสภาสถาปนิก 
ว่าด้วยคณุสมบติัของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุแต่ละระดบั  

การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  

และการออกหลกัฐานรบัรองการได้รบัใบอนุญาต  

พ.ศ. 2552 
 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 8 (6) (ง) (ฉ) (ฎ) มาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา 48 แห่งพระราชบญัญตัสิถาปนกิ 
พ.ศ. 2543 สภาสถาปนิกโดยความเหน็ชอบของสภานายกพเิศษแห่งสภาสถาปนิก จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ขอ้บงัคบันี�เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม

แต่ละระดบั การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานรบัรองการ
ไดร้บัใบอนุญาต พ.ศ. 2552” 

 ข้อ 2 ขอ้บงัคบันี� ใหใ้ชบ้งัคบันบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นตน้ไป 

หมวด 1  

บททั �วไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บงัคบันี� 

 “วุฒสิถาปนิก” หมายความว่า ผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัวุฒสิถาปนิกจาก
สภาสถาปนิก 
 “สามญัสถาปนิก” หมายความว่า ผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัสามญัสถาปนิก
จากสภาสถาปนิก 
 “ภาคสีถาปนิก” หมายความว่า ผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัภาคสีถาปนิกจาก
สภาสถาปนิก 
 “ภาคีสถาปนิกพิเศษ” หมายความว่า ผู้ที�ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัภาคี
สถาปนิกพเิศษจากสภาสถาปนิก 

หมวด 2   

คณุสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 

 ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามข้อบงัคบัสภา

สถาปนิกว่าดว้ยคุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 

 ข้อ 5 ผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตอ้งมคีุณสมบตัใินวชิาชพีสถาปัตยกรรมแต่

ละสาขา ดงันี� 
  (1) ระดบัภาคสีถาปนิก 
   (ก) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรวีชิาชพีสถาปัตยกรรมหลกัสตูร 5 ปีขึ�นไป หรอืปรญิญาวชิาชพี
สงูกว่า ไดร้บัปรญิญาที�สภาสถาปนิกรบัรอง หรอื 
   (ข) สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลกัสูตร 4 ปี ได้รบัปริญญาที�สภา
สถาปนิกรบัรอง และประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าหนึ�งปี หรอื 
   (ค) สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนสาขาที�เกี�ยวขอ้ง หลกัสตูร 4 ปีขึ�นไป ไดร้บัปรญิญาที�สภา
สถาปนิกรบัรอง และประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี หรอื 
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   (ง) สาํเรจ็การศกึษาระดบัอนุปรญิญาวชิาชพีสถาปัตยกรรม ไดร้บัอนุปรญิญาที�สภาสถาปนิกรบัรอง 
และประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าสามปี หรอื 
   (จ) สําเร็จการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั �นสูง ได้รบัประกาศนียบตัรที�สภาสถาปนิก
รบัรอง และประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไม่น้อยกว่าสี�ปี 
 ทั �งนี�ตอ้งผ่านการทดสอบความรูแ้ละการอบรมตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัฉบบันี� 
  (2) ระดบัสามญัสถาปนิก 
   (ก) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ระดบัภาคสีถาปนิกที�มคีุณวุฒติามขอ้ 
5 (1) (ก) และ (ข) ไดป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัภาคสีถาปนิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี หรอื 
   (ข) ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ระดบัภาคสีถาปนิกที�มคีุณวุฒติามขอ้ 
5 (1) (ค) และ (ง) ไดป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัภาคสีถาปนิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปี 
  ทั �งนี�จะตอ้งมปีรมิาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรูแ้ละการอบรม ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบั
ฉบบันี� 
  (3) ระดบัวุฒสิถาปนิก 
   ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัสามญัสถาปนิกที�มคีุณวุฒติามขอ้ 5 
(2) (ก) และไดป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัสามญัสถาปนิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าเจด็ปี มปีรมิาณและคุณภาพของ
ผลงาน ผ่านการอบรมและการทดสอบความรู ้ตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัฉบบันี� 
  1 (4) ระดบัภาคสีถาปนิกพเิศษ 
   (ก) เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี�ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมที�มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมดเีด่นเป็นพเิศษ มสีญัชาตไิทย และประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ เฉพาะงานชนิดหนึ�งชนิดใด 
ตามที�ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 
หรอื 
   (ข) เป็นผูไ้ม่มสีญัชาตไิทย ซึ�งตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี� 
    (ข 1) ไดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมจากสถาบนัวชิาชพีซึ�งเป็นสถาบนัที�มี
อาํนาจหน้าที�ในการออกใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมของต่างประเทศ ที�สภาสถาปนิกใหก้ารรบัรอง 
    (ข 2) มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ตรงกบัลกัษณะงานที�ขอ 
    (ข 3) ผ่านการทดสอบความรู้เกี�ยวกบัความพร้อมในงานที�ยื�นขอและผ่านการอบรม ตาม
ระเบยีบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 
    (ข 4) ได้รับอนุญาตจากสภาสถาปนิกให้เข้ามาทํางานร่วมกับสามญัสถาปนิก หรือ วุฒิ
สถาปนิก 
    (ข 5) ได้ทําประกนัภัยความรบัผิดต่อวิชาชีพตามระเบียบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิก
กาํหนด 
หรอื 
   (ค) ผูป้ฏบิตังิานที�เกี�ยวขอ้งกบัสถาปัตยกรรมที�มคีวามรูค้วามชํานาญและประสบการณ์ในงานดา้น
นั �นๆ เฉพาะงานชนิดหนึ�งชนิดใด ตามที�ระเบยีบคณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 

                                                
1 (4) ของขอ้ 5 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฯ (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2561 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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หมวด 3  

การประกอบการงานในวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 ข้อ 6 ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัภาคสีถาปนิกแสดงหลกัฐานว่าได้

ประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมตามระยะเวลาที�กาํหนดในขอ้ 5(1) (ข) (ค) (ง) และ (จ) โดยจะตอ้งมสีถาปนิกในระดบั
สามญัสถาปนิกขึ�นไปไม่น้อยกว่าสองคนรบัรอง 
 ในกรณีที�เป็นการประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมในหน่วยงานของรฐั จะตอ้งมผีูบ้งัคบับญัชาเป็นผูร้บัรอง 

 ข้อ 7 การประกอบการงานในวชิาชพีสถาปัตยกรรมตามขอ้ 6 ให้มรีะยะเวลานับจากวนัที�ยื�นขอรบัใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมยอ้นหลงัต่อเนื�องกนั รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาที�กําหนดตามขอ้ 5(1) (ข) (ค) 
(ง) และ (จ) ในกรณีที�การประกอบการงานดงักล่าวมรีะยะเวลาไม่ต่อเนื�องกนั อนุโลมให้ขาดช่วงได้หนึ�งครั �งต่อหนึ�งปี ทั �งนี�
ระยะเวลาที�ขาดช่วงแต่ละครั �งตอ้งไม่เกนิ 90 วนั 

หมวด 4  

ปริมาณและคณุภาพของผลงาน 

 ข้อ 8 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัสามญัสถาปนิกหรอืระดบัวุฒสิถาปนิก ต้องยื�นเอกสารและหลกัฐานแสดงปรมิาณ

และคุณภาพของผลงานประกอบการพจิารณา ดงันี� 
  (1) บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามเงื�อนไข
ระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 5 (2) หรอืขอ้ 5 (3) แลว้แต่กรณี 
  (2) หนงัสอืรบัรองผลงานตามขอ้ 9 หรอืขอ้ 10 
  (3) แบบรปูเอกสารของผลงานในบญัชตีาม (1) 
  (4) แผนที�แสดงที�ตั �งโครงการของผลงานที�เสนอมาประกอบการพจิารณา 

 ข้อ 9 ผลงานที�ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัสามญัสถาปนิกเสนอมาประกอบการพจิารณาจะตอ้งใหส้ถาปนิกในระดบั

สามญัสถาปนิกขึ�นไปไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผูร้บัรองผลงาน 
 ในกรณีที�เป็นผลงานของหน่วยงานของรฐัที�ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัสามญัสถาปนิกยื�นแสดง จะต้องมผีูบ้งัคบับญัชา
ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัผลงานที�รบัรองเป็นผูร้บัรองผลงาน และจะตอ้งมสีถาปนิกในระดบัสามญัสถาปนิกขึ�นไปอกีคนหนึ�งรบัรอง 

 ข้อ 10 ผลงานที�ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัวุฒสิถาปนิกเสนอมาประกอบการพจิารณาจะต้องใหส้ถาปนิกในระดบัวุฒิ

สถาปนิกไม่น้อยกว่าสองคนเป็นผูร้บัรองผลงาน 
 ในกรณีที�เป็นผลงานของหน่วยงานของรฐัที�ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัวุฒสิถาปนิกยื�นแสดง จะต้องมผีูบ้งัคบับญัชาซึ�ง
เกี�ยวขอ้งกบัผลงานที�รบัรองเป็นผูร้บัรองผลงาน และจะตอ้งมสีถาปนิกในระดบัวุฒสิถาปนิกอกีคนหนึ�งรบัรอง 

 ข้อ 11 ผลงานในชนิดงานต่างๆ ที�กําหนดในกฎกระทรวงฯในแต่ละสาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมที�สามารถ

นํามาใชย้ื�นประกอบการพจิารณาได ้และคะแนนที�อาจไดร้บั ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 
  (1) งานศกึษาโครงการ ในทุกสาขาสถาปัตยกรรม 50 คะแนนต่อผลงาน 
  (2) งานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั สาขาภูมสิถาปัตยกรรม หรอืสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
และมณัฑนศลิป์ ในกรณีที�เป็นผลงานซึ�งงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ 100 คะแนนต่อผลงาน และในกรณีที�เป็นผลงานซึ�งไม่ไดก้่อสรา้ง
และมเีอกสารผลงานแบบก่อสรา้งขั �นสมบรูณ์ หรอืงานก่อสรา้งยงัไม่แลว้เสรจ็ 50 คะแนนต่อผลงาน 
  (3) งานออกแบบ ในสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืง ในกรณีที�เป็นผลงานซึ�งนําไปก่อสรา้งหรอืพฒันาโครงการ
แลว้เสรจ็ 100 คะแนนต่อผลงาน และในกรณีที�เป็นผลงานซึ�งเป็นรายงานขั �นสมบรูณ์ 75 คะแนนต่อผลงาน 
  (4) งานบรหิารและอํานวยการก่อสรา้ง ในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั สาขาภูมสิถาปัตยกรรม หรอืสาขา
สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ 50 คะแนนต่อผลงาน 
  (5) งานตรวจสอบ ในทุกสาขาสถาปัตยกรรม 50 คะแนนต่อผลงาน 
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 ข้อ 12 ผูข้อรบัใบอนุญาตจะตอ้งยื�นผลงานเพื�อประกอบการพจิารณาใหไ้ดค้ะแนนตามขอ้ 11 รวมกนั ดงัต่อไปนี� 

  (1) ระดบัสามญัสถาปนิก ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน 
  (2) ระดบัวุฒสิถาปนิก ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน 
 ผลงานที�ยื�นจะตอ้งเป็นผลงานออกแบบตามขอ้ 11 (2) หรอื (3) แลว้แต่กรณี คดิเป็นคะแนนรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�ง
สว่นในสี�สว่นของคะแนนที�กาํหนดในวรรคหนึ�ง 
 ผลงานที�ยื�นจะตอ้งเป็นผลงานซึ�งงานก่อสรา้งแลว้เสรจ็ หรอืผลงานออกแบบในสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืงซึ�งนําไป
ก่อสรา้งหรอืพฒันาโครงการแลว้เสรจ็ รวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ�งสว่นในสามสว่นของคะแนนที�กาํหนดในวรรคหนึ�ง 

 ข้อ 13 ผลงานที�นํามายื�นประกอบการพิจารณาในแต่ละสาขาจะต้องอยู่ในประเภทและขนาดที�เป็นวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมในสาขานั �น หรอืงานอื�นที�ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ดงัต่อไปนี� 
  (1) ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาขาสถาปัตยกรรมหลกั ผลงานออกแบบ บา้นพกัอาศยัที�มพีื�นที�
ตั �งแต่ 75 ตารางเมตรขึ�นไป หรอือาคารที�มคีุณค่าพเิศษ 
  (2) ผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืง ผลงานวางผงัและออกแบบ กลุ่ม
อาคารที�มพีื�นที�อาคารรวมกนัตั �งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ�นไป หรอืงานสถาปัตยกรรมผงัเมอืงที�มคีุณค่าพเิศษ 
  (3) ผูข้อรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสาขาภูมสิถาปัตยกรรม ผลงานออกแบบภูมสิถาปัตยกรรมในพื�นที�
ที�ใหบุ้คคลทั �วไปเขา้ใชส้อยไดท้ี�มพีื�นที�ตั �งแต่ 500 ตารางเมตรขึ�นไป หรอืงานภูมสิถาปัตยกรรมที�มคีุณค่าพเิศษ 
  (4) ผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป์ ผลงานออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ของบ้านหรอืที�อยู่อาศยัที�มพีื�นที�ตั �งแต่ 75 ตารางเมตรขึ�นไป หรอืงานสถาปัตยกรรม
ภายในและมณัฑนศลิป์ที�มคีุณค่าพเิศษ 
 ผลงานตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหนํ้ามายื�นประกอบการพจิารณาโดยมคีะแนนรวมกนัไดไ้ม่เกนิ 100 คะแนน 
 การพจิารณาคุณภาพของผลงานใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

 ข้อ 14 ผลงานที�มสีถาปนิกทาํงานร่วมกนัตั �งแต่สองคนขึ�นไปใหถ้อืหลกัเกณฑก์ารพจิารณาแต่ละผลงาน ดงันี� 

  (1) หวัหน้าสถาปนิกคดิเป็นรอ้ยละ 60 ของผลงาน และผูช้่วยหรอืผูร้่วมงานคดิรอ้ยละ 40 ของผลงาน ถา้
มผีูช้่วยหรอืผูร้่วมงานหลายคนใหค้ดิเฉลี�ยจากรอ้ยละ 40 
  (2) กรณีที�ไม่ไดร้ะบุว่าผูใ้ดเป็นหวัหน้าสถาปนิก ใหค้ดิรอ้ยละของผลงานเฉลี�ยเท่ากนัทุกคน 

  ข้อ 15 ผลงานที�มสีถาปนิกทํางานร่วมกนัตั �งแต่สองคนขึ�นไปต้องมหีนังสอืของหวัหน้าสาํนักงานชี�แจงการทาํงาน

ของสถาปนิกแต่ละคนตามข้อ 14 กรณีที�เป็นการทํางานร่วมกนัโดยไม่มหีวัหน้าสํานักงานให้เป็นหนังสอืชี�แจงของหวัหน้า
สถาปนิก กรณีที�ไม่ไดร้ะบุว่าผูใ้ดเป็นหวัหน้าสถาปนิกใหเ้ป็นหนงัสอืชี�แจงซึ�งลงนามรบัรองโดยผูท้าํงานในกลุ่มทุกคน 
 กรณีผลงานของหน่วยงานของรฐัที�มสีถาปนิกทํางานร่วมกนัตั �งแต่สองคนขึ�นไป ต้องมหีนังสอืของผู้บงัคบับญัชา
ชี�แจงขอบเขตอาํนาจหน้าที�และความรบัผดิชอบของสถาปนิกแต่ละคน ตามขอ้ 14 

 ข้อ 16 การจดัทําบญัชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานตามข้อ 8 (1) และการจดัทําแบบรูปเอกสารของ

ผลงานตามขอ้ 8 (3) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 

หมวด 5  

การทดสอบความรู ้

 ข้อ 17 ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัภาคสีถาปนิก ตามขอ้ 5 (1) ระดบั

สามญัสถาปนิก ตามขอ้ 5 (2) และระดบัวุฒสิถาปนิก ตามขอ้ 5 (3) ที�มคีุณสมบตัแิละคุณวุฒติามเกณฑท์ี�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
สภาสถาปนิก จะตอ้งเขา้รบัการทดสอบความรูเ้พื�อขอรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม โดยตอ้งยื�นใบ
สมคัรขอเขา้รบัการทดสอบความรูค้รั �งแรก ภายในหนึ�งปีนบัตั �งแต่วนัที�สภาสถาปนิกประกาศรายชื�อผูม้คีุณสมบตั ิ
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 ข้อ 18 ผู้เขา้รบัการทดสอบความรูจ้ะต้องเป็นผูเ้สยีค่าใชจ้่ายในการทดสอบเอง และจะขอรบัค่าใชจ้่ายดงักล่าวคนื

ไม่ไดใ้นทุกกรณ ี

 2 ข้อ 19 สภาสถาปนิกจะดําเนินการจดัทดสอบความรู้เพื�อขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุม ระดบัและประเภทตามขอ้ 5(1) (2) และ (3) อย่างน้อยปีละหนึ�งครั �งสําหรบัแต่ละระดบัและประเภท และในการจดั
ทดสอบความรู ้ใหค้ณะกรรมการสภาสถาปนิกแต่งตั �งคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาเพื�อดาํเนินการจดัทดสอบความรูม้จีาํนวนไม่
น้อยกว่าเจด็คน 
 ให้คณะอนุกรรมการจดัทดสอบดําเนินการจดัทดสอบความรู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการสภา
สถาปนิกกําหนด แล้วเสนอผลการทดสอบต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื�อพิจารณาภายในหกสบิวนันับแต่วนัที�มกีาร
ทดสอบ กรณีที�ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในกําหนดระยะเวลาดงักล่าวได้ ให้เสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิก
พจิารณาเพื�อขยายระยะเวลา 

 ข้อ 20 ใหเ้ลขาธกิารสภาสถาปนิกประกาศกาํหนดวนั เวลา และสถานที�สอบ รายชื�อผูม้สีทิธเิขา้รบัการทดสอบและ

หลกัเกณฑร์ายละเอยีดเกี�ยวกบัวชิาและวธิกีารทดสอบความรู้ ตลอดจนรายละเอยีดอื�น ๆ เกี�ยวกบัการทดสอบใหท้ราบก่อน
กาํหนดวนัทดสอบไม่น้อยกว่า 15 วนั ณ สาํนกังานสภาสถาปนิก 

 ข้อ 21 การทดสอบความรูเ้พื�อขอรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ใหก้ระทาํโดยวธิสีอบ

ขอ้เขยีนและหรอืวธิสีอบสมัภาษณ์ และใหป้ระกอบดว้ยรายวชิาและหลกัสตูรซึ�งครอบคลุมองคค์วามรู ้ดงัต่อไปนี� 
  (1) ความรูแ้ละทกัษะในการวางผงัและออกแบบ 
  (2)  ความรูด้า้นเทคโนโลยแีต่ละสาขา 
  (3) ความรูใ้นการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม 
  (4) ทกัษะดา้นการสื�อสาร 

 ข้อ 22 ในการทดสอบแต่ละครั �ง ผูเ้ขา้รบัการทดสอบความรูม้สีทิธเิลอืกสอบขอ้เขยีนวชิาหนึ�งวชิาใดหรอืหลายวชิา

ตามวชิาที�กาํหนดกไ็ด ้ 
 ผู้เขา้รบัการทดสอบความรู้ต้องได้คะแนนในแต่ละวชิาไม่น้อยกว่ารอ้ยละหกสบิจงึจะถอืว่าผ่านการทดสอบความรู้
จากสภาสถาปนิก 
 สาํหรบัวชิาที�ไดค้ะแนนไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละหกสบิ ใหเ้กบ็ผลการทดสอบวชิานั �นไวไ้ดไ้ม่เกนิ 4 ปี นบัตั �งแต่วนัที�ประกาศ
ผลการทดสอบของวชิานั �น ๆ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าวให้ถือว่าผลการทดสอบวชิานั �นเป็นอนัยกเลิก และจะต้อง
ทดสอบวชิานั �นใหม่ 

 ข้อ 23 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก หรือระดับวุฒิ

สถาปนิก จะมสีทิธเิขา้รบัการทดสอบความรูเ้มื�อผลงานตามหมวด 4 ไดผ้่านการพจิารณาแลว้ 

 ข้อ 24 ในการทดสอบโดยการสมัภาษณ์ ใหผู้ส้มัภาษณ์วนิิจฉยัเพยีงว่าผูข้อรบัใบอนุญาตสอบผ่านหรอืสอบไม่ผ่าน

เท่านั �น 
 ผูข้อรบัใบอนุญาตซึ�งสอบสมัภาษณ์ไม่ผ่าน มสีทิธขิอเขา้รบัการสอบสมัภาษณ์แกต้วัได ้

 ข้อ 25 หลกัเกณฑร์ายละเอยีดเกี�ยวกบัการจดัทดสอบ การกาํหนดรายวชิาและเนื�อหาหลกัสตูร และวธิกีารทดสอบ

ความรู ้ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 

                                                
2 ขอ้ 19 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2554 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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หมวด 6  

การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายใุบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  

และการออกหลกัฐานรบัรองการได้รบัใบอนุญาต 

 ข้อ 26 ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ต้องยื�นคําขอรบัใบอนุญาตต่อเลขาธกิาร

สภาสถาปนิก พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน ตามระเบยีบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 
 เมื�อไดต้รวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบคาํขอรบัใบอนุญาตแลว้เหน็ว่าครบถว้นและถูกตอ้งแลว้ ใหเ้ลขาธกิาร
สภาสถาปนิกเสนอคาํขอรบัใบอนุญาตต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพื�อพจิารณาออกใบอนุญาตต่อไป 

 ข้อ 27 เมื�อผู้ขอรบัใบอนุญาตได้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหมวด 5 และสภาสถาปนิกพจิารณาเหน็ว่าผู้ขอรบั

ใบอนุญาตสมควรเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิกจะออกบตัรและใบอนุญาตใหเ้มื�อผูข้อรบัใบอนุญาต
ได้ชําระเงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม และได้เขา้รบัการอบรมตามหลกัเกณฑ์ที�
คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนดแลว้โดยใหใ้บอนุญาตมผีลนบัตั �งแต่วนัชาํระเงนิค่าธรรมเนียมเป็นตน้ไป 

 ข้อ 28 ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมที�ใบอนุญาตหมดอายุแลว้หรอืใบอนุญาตมอีายุการใชเ้หลอือกีไม่

เกนิหกเดอืน ประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาต ใหย้ื�นคําขอต่ออายุต่อเลขาธกิารสภาสถาปนิก พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน 
ตามระเบยีบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 
 เมื�อไดต้รวจสอบเอกสารและหลกัฐานประกอบคําขอต่อใบอนุญาตแลว้เหน็ว่าครบถ้วนและถูกต้อง และเมื�อผูย้ ื�นคํา
ขอต่อใบอนุญาตไดช้าํระเงนิค่าธรรมเนียมแลว้ ใหเ้ลขาธกิารต่อใบอนุญาตใหแ้ละรายงานใหค้ณะกรรมการสภาสถาปนิกทราบ 

 ข้อ 29 ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตามขอ้ 27 และขอ้ 28 สาํหรบัระดบัภาคสีถาปนิก 

ระดบัสามญัสถาปนิก และระดบัวุฒสิถาปนิก ปกตใิหม้อีายุหา้ปีนับแต่วนัที�ออกใบอนุญาต ส่วนระดบัภาคสีถาปนิกพเิศษให้มี
อายุตามที�คณะกรรมการสภาสถาปนกิพจิารณากาํหนดแต่ไม่เกนิหา้ปี 
 การนับอายุใบอนุญาตตามข้อ 28 ในกรณีที�ใบอนุญาตหมดอายุแล้วให้เริ�มนับอายุใบอนุญาตตั �งแต่วนัที�ต่ออายุ
ใบอนุญาตใหเ้ป็นตน้ไป สาํหรบักรณีใบอนุญาตเดมิยงัไมห่มดอายุใหเ้ริ�มนบัอายุใบอนุญาตหลงัจากวนัที�ใบอนุญาตเดมิหมดอายุ 

 ข้อ 30 ในกรณีที�ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคญั ให้ผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมยื�นคําขอรบัใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธกิารสภาสถาปนิกพร้อมดว้ย
เอกสารและหลกัฐาน ภายในกําหนดสามสบิวนันับแต่วนัที�ทราบการสญูหายหรอืถูกทําลาย ทั �งนี� ตามระเบยีบที�คณะกรรมการ
สภาสถาปนิกกาํหนด 

 ข้อ 31 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมที�มคีวามประสงคจ์ะขอหลกัฐานรบัรองการ

ไดร้บัใบอนุญาต ใหย้ื�นคาํขอรบัหลกัฐานรบัรองการไดร้บัใบอนุญาตต่อเลขาธกิารสภาสถาปนิก พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน 
ตามระเบยีบที�คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาํหนด 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 32 ข้อบังคับนี�ไม่ใช้บังคับต่อผู้ขอรับใบอนุญาตที�ได้ยื�นเรื�องขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมไวแ้ลว้ ก่อนวนัที�ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฉบบันี�ใชบ้งัคบั เวน้แต่ผูท้ี�สภาสถาปนิกไดม้มีตปิฏเิสธการออก
ใบอนุญาต 

 ข้อ 33 ผู้ขอรบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในสาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืง สาขาภูมิ

สถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ ที�สาํเรจ็การศกึษาตั �งแต่ปี พ.ศ. 2546 และก่อนวนัที�ขอ้บงัคบัสภา
สถาปนิกฉบบันี�เริ�มใช้บงัคบัไม่น้อยกว่าสองปี โดยได้รบัคุณวุฒิความรู้ระดบัปริญญาตรีขึ�นไปในแต่ละสาขาดงักล่าว ตาม
ประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิกเรื�องการรบัรองคุณวุฒปิรญิญาในวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม และไดป้ระกอบการงานใน
วชิาชพีสถาปัตยกรรมมาแลว้ไมน้่อยกว่าสองปี อาจยื�นคาํขอรบัใบอนุญาตระดบัภาคสีถาปนิกและระดบัสามญัสถาปนิกไปพรอ้ม
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กนัเลยก็ได้ ทั �งนี� สภาสถาปนิกจะพจิารณาคําขอรบัใบอนุญาตระดบัสามญัสถาปนิกหลงัจากผู้ขอรบัใบอนุญาตได้ผ่านการ
ทดสอบความรูต้ามหมวด 5 และสภาสถาปนิกพจิารณาเหน็ว่าผูข้อรบัใบอนุญาตสมควรเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุมระดบัภาคสีถาปนิกแลว้ 
 ในการทดสอบความรูต้ามหมวด 5 ผูข้อรบัใบอนุญาตสามารถเกบ็ผลการทดสอบวชิาที�ไดค้ะแนนไมต่ํ�ากวา่รอ้ยละหก
สบิไวไ้ดไ้ม่เกนิสามปีนับตั �งแต่ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฉบบันี�ใชบ้งัคบั หากพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าวใหถ้อืว่าผลการทดสอบ
วชิานั �นเป็นอนัยกเลกิ 
 ผูข้อรบัใบอนุญาตระดบัสามญัสถาปนิกตามวรรคหนึ�งจะตอ้งมปีรมิาณ คุณภาพของผลงาน และผ่านการอบรมตามที�
กําหนดในขอ้บงัคบัฉบบันี� โดยไดร้บัการยกเวน้ไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้สาํหรบัระดบัสามญัสถาปนิกอกี ในกรณีที�สภา
สถาปนิกพจิารณาแลว้เหน็ว่าผูข้อรบัใบอนุญาตสมควรเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัสามญัสถาปนิก สภา
สถาปนิกจะออกบตัรและใบอนุญาตใหเ้ฉพาะในระดบัสามญัสถาปนิก และการชําระเงนิค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมใหเ้ป็นไปตามอตัราของระดบัสามญัสถาปนิกเพยีงอตัราเดยีว 
 การขอรบัใบอนุญาตระดบัภาคสีถาปนิกและระดบัสามญัสถาปนิกไปพรอ้มกนัตามขอ้นี� ใหก้ระทาํไดภ้ายในหนึ�งปีนบั
แต่วนัที�ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฉบบันี�ใชบ้งัคบั 

 3 ข้อ 34 ผูม้คีุณวุฒกิารศกึษาตามขอ้ 5(1) (จ) ซึ�งเขา้ศกึษาก่อนวนัที�ขอ้บงัคบันี�ใชบ้งัคบั ไดร้บัใบอนุญาตประกอบ

วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัภาคสีถาปนิก และไดป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัภาคสีถาปนิกมาแลว้
ไม่น้อยกว่าสองปี ใหส้ามารถขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัสามญัสถาปนิกได ้
 ทั �งนี�จะต้องมปีรมิาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรูแ้ละการอบรม ตามที�กําหนดในขอ้บงัคบัว่าดว้ย
คุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดบั การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานรบัรองการไดร้บัใบอนุญาต พ.ศ. 2552 

 4 ข้อ 35 ผูม้คีุณวุฒกิารศกึษาตามขอ้ 5(1) (ค) และ (ง) ซึ�งเขา้ศกึษาก่อนวนัที�ขอ้บงัคบันี�ใชบ้งัคบั ได้รบัใบอนุญาต

ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัสามญัสถาปนิก และได้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมในระดบัสามญั
สถาปนิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าเจด็ปี ใหส้ามารถขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบัวุฒสิถาปนิกได ้
 ทั �งนี�จะต้องมปีรมิาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรู้และการอบรม ตามที�กําหนดในขอ้บงัคบัสภา
สถาปนิกว่าดว้ยคุณสมบตัขิองผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดบั การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานรบัรองการไดร้บัใบอนุญาต พ.ศ. 2552 
 

ประกาศ ณ วนัที� 11 สงิหาคม พ.ศ. 2552 
พลเรอืเอก ฐนิธ กติตอิาํพน 

นายกสภาสถาปนิก 
 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 140 ง วนัที � 25 กนัยายน 2552 หน้า 110 
 
  

                                                
3 ขอ้ 34 เพิ�มโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฯ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2554 
4 ขอ้ 35 เพิ�มโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2557 
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ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยคณุสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุแต่ละระดบั การออกใบอนุญาต 

การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานรบัรองการได้รบัใบอนุญาต 

(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2554 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพเิศษ 154 ง วนัที � 20 ธนัวาคม 2554 หน้า 45 
 
ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยคณุสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุแต่ละระดบั การออกใบอนุญาต 

การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานรบัรองการได้รบัใบอนุญาต 

(ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2557 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพเิศษ 91 ง วนัที � 30 พฤษภาคม 2557 หน้า 79 
 
ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยคณุสมบติัของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุแต่ละระดบั การออกใบอนุญาต 

การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลกัฐานรบัรองการได้รบัใบอนุญาต 

(ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2561 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพเิศษ 299 ง วนัที � 26 พฤศจกิายน 2561 หน้า 29 
 


