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ขอบังคับสภาสถาปนิก 
วาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ  

การออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  
และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต  

พ.ศ. 2552 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (6) (ง) (ฉ) (ฎ) มาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
สถาปนิก พ.ศ. 2543 สภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาสถาปนิก จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
แตละระดับ การออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการ
ไดรับใบอนุญาต พ.ศ. 2552” 

 ขอ 2 ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

หมวด 1  
บททั่วไป 

 ขอ 3 ในขอบังคับนี้ 
 “วุฒิสถาปนิก” หมายความวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับวุฒิสถาปนิกจาก
สภาสถาปนิก 
 “สามัญสถาปนิก” หมายความวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับสามัญสถาปนิก
จากสภาสถาปนิก 
 “ภาคีสถาปนิก” หมายความวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับภาคีสถาปนิกจาก
สภาสถาปนิก 
 “ภาคีสถาปนิกพิเศษ” หมายความวา ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษจากสภาสถาปนิก 

หมวด 2   
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

 ขอ 4 ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอบังคับสภา
สถาปนิกวาดวยคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

 ขอ 5 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตองมีคุณสมบัติในวิชาชีพสถาปตยกรรมแต
ละสาขา ดังนี้ 
  (1) ระดับภาคีสถาปนิก 
   (ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปตยกรรมหลักสูตร 5 ปขึ้นไป หรือปริญญาวิชาชีพ
สูงกวา ไดรับปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง หรือ 
   (ข) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปตยกรรมหลักสูตร 4 ป ไดรับปริญญาท่ีสภา
สถาปนิกรับรอง และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป หรือ 
   (ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวของ หลักสูตร 4 ปขึ้นไป ไดรับปริญญาที่สภา
สถาปนิกรับรอง และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ 
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   (ง) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาชีพสถาปตยกรรม ไดรับอนุปริญญาที่สภาสถาปนิกรับรอง 
และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาสามป หรือ 
   (จ) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไดรับประกาศนียบัตรที่สภาสถาปนิก
รับรอง และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาส่ีป 
 ทั้งนี้ตองผานการทดสอบความรูและการอบรมตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ 
  (2) ระดับสามัญสถาปนิก 
   (ก) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกที่มีคุณวุฒิตามขอ 
5 (1) (ก) และ (ข) ไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกมาแลวไมนอยกวาสองป หรือ 
   (ข) ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกที่มีคุณวุฒิตามขอ 
5 (1) (ค) และ (ง) ไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกมาแลวไมนอยกวาสองป 
  ทั้งนี้จะตองมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผานการทดสอบความรูและการอบรม ตามที่กําหนดในขอบังคับ
ฉบับนี้ 
  (3) ระดับวุฒิสถาปนิก 
   ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกที่มีคุณวุฒิตามขอ 5 
(2) (ก) และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกมาแลวไมนอยกวาเจ็ดป มีปริมาณและคุณภาพของ
ผลงาน ผานการอบรมและการทดสอบความรู ตามที่กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ 
  (4) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ 
   (ก) เปนผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพ
สถาปตยกรรมดีเดนเปนพิเศษ ที่มีสัญชาติไทยและประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลว ตามระเบียบที่
คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด หรือ 
   (ข) เปนผูไมมีสัญชาติไทย ซึ่งตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
    (ข 1) ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมจากสถาบันวิชาชีพซึ่งเปนสถาบันที่มี
อํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมของตางประเทศ ที่สภาสถาปนิกใหการรับรอง 
    (ข 2) มีความรูและประสบการณตรงกับลักษณะงานที่ขอ 
    (ข 3) ผานการทดสอบความรูเกี่ยวกับความพรอมในงานที่ย่ืนขอและผานการอบรม ตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 
    (ข 4) ไดรับอนุญาตจากสภาสถาปนิกใหเขามาทํางานรวมกับสามัญสถาปนิก หรือ วุฒิ
สถาปนิก 
    (ข 5) ไดทําประกันภัยความรับผิดตอวิชาชีพตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิก
กําหนด 

หมวด 3  
การประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรม 

 ขอ 6 ใหผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกแสดงหลักฐานวาได
ประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมตามระยะเวลาที่กําหนดในขอ 5(1) (ข) (ค) (ง) และ (จ) โดยจะตองมีสถาปนิกในระดับ
สามัญสถาปนิกขึ้นไปไมนอยกวาสองคนรับรอง 
 ในกรณีที่เปนการประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมในหนวยงานของรัฐ จะตองมีผูบังคับบัญชาเปนผูรับรอง 

 ขอ 7 การประกอบการงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมตามขอ 6 ใหมีระยะเวลานับจากวันที่ย่ืนขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมยอนหลังตอเนื่องกัน รวมระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 5(1) (ข) (ค) 
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(ง) และ (จ) ในกรณีที่การประกอบการงานดังกลาวมีระยะเวลาไมตอเนื่องกัน อนุโลมใหขาดชวงไดหนึ่งครั้งตอหนึ่งป ทั้งนี้
ระยะเวลาที่ขาดชวงแตละครั้งตองไมเกิน 90 วัน 

หมวด 4  
ปริมาณและคุณภาพของผลงาน 

 ขอ 8 ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒิสถาปนิก ตองย่ืนเอกสารและหลักฐานแสดงปริมาณ
และคุณภาพของผลงานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  (1) บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมตามเงื่อนไข
ระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ 5 (2) หรือขอ 5 (3) แลวแตกรณี 
  (2) หนังสือรับรองผลงานตามขอ 9 หรือขอ 10 
  (3) แบบรูปเอกสารของผลงานในบัญชีตาม (1) 
  (4) แผนที่แสดงที่ต้ังโครงการของผลงานที่เสนอมาประกอบการพิจารณา 

 ขอ 9 ผลงานที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกเสนอมาประกอบการพิจารณาจะตองใหสถาปนิกในระดับ
สามัญสถาปนิกขึ้นไปไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองผลงาน 
 ในกรณีที่เปนผลงานของหนวยงานของรัฐที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกยื่นแสดง จะตองมีผูบังคับบัญชา
ซึ่งเกี่ยวของกับผลงานที่รับรองเปนผูรับรองผลงาน และจะตองมีสถาปนิกในระดับสามัญสถาปนิกขึ้นไปอีกคนหนึ่งรับรอง 

 ขอ 10 ผลงานที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิกเสนอมาประกอบการพิจารณาจะตองใหสถาปนิกในระดับวุฒิ
สถาปนิกไมนอยกวาสองคนเปนผูรับรองผลงาน 
 ในกรณีที่เปนผลงานของหนวยงานของรัฐที่ผูขอรับใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิกยื่นแสดง จะตองมีผูบังคับบัญชาซึ่ง
เกี่ยวของกับผลงานที่รับรองเปนผูรับรองผลงาน และจะตองมีสถาปนิกในระดับวุฒิสถาปนิกอีกคนหนึ่งรับรอง 

 ขอ 11 ผลงานในชนิดงานตางๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวงฯในแตละสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่สามารถ
นํามาใชย่ืนประกอบการพิจารณาได และคะแนนที่อาจไดรับ ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (1) งานศึกษาโครงการ ในทุกสาขาสถาปตยกรรม 50 คะแนนตอผลงาน 
  (2) งานออกแบบ ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก สาขาภูมิสถาปตยกรรม หรือสาขาสถาปตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป ในกรณีที่เปนผลงานซึ่งงานกอสรางแลวเสร็จ 100 คะแนนตอผลงาน และในกรณีที่เปนผลงานซึ่งไมไดกอสราง
และมีเอกสารผลงานแบบกอสรางขั้นสมบูรณ หรืองานกอสรางยังไมแลวเสร็จ 50 คะแนนตอผลงาน 
  (3) งานออกแบบ ในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ในกรณีที่เปนผลงานซึ่งนําไปกอสรางหรือพัฒนาโครงการ
แลวเสร็จ 100 คะแนนตอผลงาน และในกรณีที่เปนผลงานซึ่งเปนรายงานขั้นสมบูรณ 75 คะแนนตอผลงาน 
  (4) งานบริหารและอํานวยการกอสราง ในสาขาสถาปตยกรรมหลัก สาขาภูมิสถาปตยกรรม หรือสาขา
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป 50 คะแนนตอผลงาน 
  (5) งานตรวจสอบ ในทุกสาขาสถาปตยกรรม 50 คะแนนตอผลงาน 

 ขอ 12 ผูขอรับใบอนุญาตจะตองยื่นผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาใหไดคะแนนตามขอ 11 รวมกัน ดังตอไปนี้ 
  (1) ระดับสามัญสถาปนิก ไมนอยกวา 300 คะแนน 
  (2) ระดับวุฒิสถาปนิก ไมนอยกวา 700 คะแนน 
 ผลงานที่ย่ืนจะตองเปนผลงานออกแบบตามขอ 11 (2) หรือ (3) แลวแตกรณี คิดเปนคะแนนรวมกันไมนอยกวาหนึ่ง
สวนในส่ีสวนของคะแนนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
 ผลงานที่ย่ืนจะตองเปนผลงานซึ่งงานกอสรางแลวเสร็จ หรือผลงานออกแบบในสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองซึ่งนําไป
กอสรางหรือพัฒนาโครงการแลวเสร็จ รวมกันไมนอยกวาหนึ่งสวนในสามสวนของคะแนนที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 
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 ขอ 13 ผลงานที่นํามายื่นประกอบการพิจารณาในแตละสาขาจะตองอยูในประเภทและขนาดที่เปนวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมในสาขานั้น หรืองานอื่นที่กอสรางแลวเสร็จ ดังตอไปนี้ 
  (1) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมหลัก ผลงานออกแบบ บานพักอาศัยที่มีพ้ืนที่
ต้ังแต 75 ตารางเมตรขึ้นไป หรืออาคารที่มีคุณคาพิเศษ 
  (2) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง ผลงานวางผังและออกแบบ กลุม
อาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป หรืองานสถาปตยกรรมผังเมืองที่มีคุณคาพิเศษ 
  (3) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาภูมิสถาปตยกรรม ผลงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในพื้นที่
ที่ใหบุคคลทั่วไปเขาใชสอยไดที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรืองานภูมิสถาปตยกรรมที่มีคุณคาพิเศษ 
  (4) ผูขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ผลงานออกแบบ
สถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปของบานหรือที่อยูอาศัยที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 75 ตารางเมตรขึ้นไป หรืองานสถาปตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลปที่มีคุณคาพิเศษ 
 ผลงานตาม (1) (2) (3) และ (4) ใหนํามายื่นประกอบการพิจารณาโดยมีคะแนนรวมกันไดไมเกิน 100 คะแนน 
 การพิจารณาคุณภาพของผลงานใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

 ขอ 14 ผลงานที่มีสถาปนิกทํางานรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปใหถือหลักเกณฑการพิจารณาแตละผลงาน ดังนี้ 
  (1) หัวหนาสถาปนิกคิดเปนรอยละ 60 ของผลงาน และผูชวยหรือผูรวมงานคิดรอยละ 40 ของผลงาน ถา
มีผูชวยหรือผูรวมงานหลายคนใหคิดเฉล่ียจากรอยละ 40 
  (2) กรณีที่ไมไดระบุวาผูใดเปนหัวหนาสถาปนิก ใหคิดรอยละของผลงานเฉลี่ยเทากันทุกคน 

  ขอ 15 ผลงานที่มีสถาปนิกทํางานรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไปตองมีหนังสือของหัวหนาสํานักงานชี้แจงการทํางาน
ของสถาปนิกแตละคนตามขอ 14 กรณีที่เปนการทํางานรวมกันโดยไมมีหัวหนาสํานักงานใหเปนหนังสือชี้แจงของหัวหนา
สถาปนิก กรณีที่ไมไดระบุวาผูใดเปนหัวหนาสถาปนิกใหเปนหนังสือชี้แจงซึ่งลงนามรับรองโดยผูทํางานในกลุมทุกคน 
 กรณีผลงานของหนวยงานของรัฐที่มีสถาปนิกทํางานรวมกันตั้งแตสองคนขึ้นไป ตองมีหนังสือของผูบังคับบัญชา
ชี้แจงขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสถาปนิกแตละคน ตามขอ 14 

 ขอ 16 การจัดทําบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานตามขอ 8 (1) และการจัดทําแบบรูปเอกสารของ
ผลงานตามขอ 8 (3) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

หมวด 5  
การทดสอบความรู 

 ขอ 17 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ตามขอ 5 (1) ระดับ
สามัญสถาปนิก ตามขอ 5 (2) และระดับวุฒิสถาปนิก ตามขอ 5 (3) ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับ
สภาสถาปนิก จะตองเขารับการทดสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม โดยตองย่ืนใบ
สมัครขอเขารับการทดสอบความรูครั้งแรก ภายในหนึ่งปนับตั้งแตวันที่สภาสถาปนิกประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติ 

 ขอ 18 ผูเขารับการทดสอบความรูจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการทดสอบเอง และจะขอรับคาใชจายดังกลาวคืน
ไมไดในทุกกรณี 

 1 ขอ 19 สภาสถาปนิกจะดําเนินการจัดทดสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม ระดับและประเภทตามขอ 5(1) (2) และ (3) อยางนอยปละหน่ึงครั้งสําหรับแตละระดับและประเภท และในการจัด
ทดสอบความรู ใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกแตงตั้งคณะอนุกรรมการแตละสาขาเพื่อดําเนินการจัดทดสอบความรูมีจํานวนไม
นอยกวาเจ็ดคน 

                                                
1 ขอ 19 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว 
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 ใหคณะอนุกรรมการจัดทดสอบดําเนินการจัดทดสอบความรูใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการสภา
สถาปนิกกําหนด แลวเสนอผลการทดสอบตอคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณาภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการทดสอบ 
กรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวได ใหเสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณาเพื่อ
ขยายระยะเวลา 

 ขอ 20 ใหเลขาธิการสภาสถาปนิกประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการทดสอบและ
หลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาและวิธีการทดสอบความรู ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการทดสอบใหทราบกอน
กําหนดวันทดสอบไมนอยกวา 15 วัน ณ สํานักงานสภาสถาปนิก 

 ขอ 21 การทดสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ใหกระทําโดยวิธีสอบ
ขอเขียนและหรือวิธีสอบสัมภาษณ และใหประกอบดวยรายวิชาและหลักสูตรซึ่งครอบคลุมองคความรู ดังตอไปนี้ 
  (1) ความรูและทักษะในการวางผังและออกแบบ 
  (2)  ความรูดานเทคโนโลยีแตละสาขา 
  (3) ความรูในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรม 
  (4) ทักษะดานการสื่อสาร 

 ขอ 22 ในการทดสอบแตละครั้ง ผูเขารับการทดสอบความรูมีสิทธิเลือกสอบขอเขียนวิชาหนึ่งวิชาใดหรือหลายวิชา
ตามวิชาที่กําหนดก็ได  
 ผูเขารับการทดสอบความรูตองไดคะแนนในแตละวิชาไมนอยกวารอยละหกสิบจึงจะถือวาผานการทดสอบความรู
จากสภาสถาปนิก 
 สําหรับวิชาที่ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละหกสิบ ใหเก็บผลการทดสอบวิชานั้นไวไดไมเกิน 4 ป นับตั้งแตวันที่ประกาศ
ผลการทดสอบของวิชานั้น ๆ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผลการทดสอบวิชานั้นเปนอันยกเลิก และจะตอง
ทดสอบวิชานั้นใหม 

 ขอ 23 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก หรือระดับวุฒิ
สถาปนิก จะมีสิทธิเขารับการทดสอบความรูเมื่อผลงานตามหมวด 4 ไดผานการพิจารณาแลว 

 ขอ 24 ในการทดสอบโดยการสัมภาษณ ใหผูสัมภาษณวินิจฉัยเพียงวาผูขอรับใบอนุญาตสอบผานหรือสอบไมผาน
เทานั้น 
 ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งสอบสัมภาษณไมผาน มีสิทธิขอเขารับการสอบสัมภาษณแกตัวได 

 ขอ 25 หลักเกณฑรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทดสอบ การกําหนดรายวิชาและเนื้อหาหลักสูตร และวิธีการทดสอบ
ความรู ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

หมวด 6  
การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต  

และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต 

 ขอ 26 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเลขาธิการ
สภาสถาปนิก พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 
 เมื่อไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตแลวเห็นวาครบถวนและถูกตองแลว ใหเลขาธิการ
สภาสถาปนิกเสนอคําขอรับใบอนุญาตตอคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาตตอไป 

 ขอ 27 เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดผานการทดสอบความรูตามหมวด 5 และสภาสถาปนิกพิจารณาเห็นวาผูขอรับ
ใบอนุญาตสมควรเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิกจะออกบัตรและใบอนุญาตใหเมื่อผูขอรับใบอนุญาต
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ไดชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม และไดเขารับการอบรมตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนดแลวโดยใหใบอนุญาตมีผลนับตั้งแตวันชําระเงินคาธรรมเนียมเปนตนไป 

 ขอ 28 ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวหรือใบอนุญาตมีอายุการใชเหลืออีกไม
เกินหกเดือน ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอตออายุตอเลขาธิการสภาสถาปนิก พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 
 เมื่อไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอตอใบอนุญาตแลวเห็นวาครบถวนและถูกตอง และเมื่อผูย่ืนคํา
ขอตอใบอนุญาตไดชําระเงินคาธรรมเนียมแลว ใหเลขาธิการตอใบอนุญาตใหและรายงานใหคณะกรรมการสภาสถาปนิกทราบ 

 ขอ 29 ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามขอ 27 และขอ 28 สําหรับระดับภาคีสถาปนิก 
ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒิสถาปนิก ปกติใหมีอายุหาปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต สวนระดับภาคีสถาปนิกพิเศษใหมี
อายุตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณากําหนดแตไมเกินหาป 
 การนับอายุใบอนุญาตตามขอ 28 ในกรณีที่ใบอนุญาตหมดอายุแลวใหเริ่มนับอายุใบอนุญาตตั้งแตวันที่ตออายุ
ใบอนุญาตใหเปนตนไป สําหรับกรณีใบอนุญาตเดิมยังไมหมดอายุใหเริ่มนับอายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ 

 ขอ 30 ในกรณีที่ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตอเลขาธิการสภาสถาปนิกพรอมดวย
เอกสารและหลักฐาน ภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
สภาสถาปนิกกําหนด 

 ขอ 31 ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมที่มีความประสงคจะขอหลักฐานรับรองการ
ไดรับใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอรับหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาตตอเลขาธิการสภาสถาปนิก พรอมดวยเอกสารและหลักฐาน 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ 32 ขอบังคับนี้ไมใชบังคับตอผูขอรับใบอนุญาตที่ได ย่ืนเรื่องขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมไวแลว กอนวันที่ขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้ใชบังคับ เวนแตผูที่สภาสถาปนิกไดมีมติปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต 

 ขอ 33 ผูขอรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ที่สําเร็จการศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2546 และกอนวันที่ขอบังคับสภา
สถาปนิกฉบับนี้เริ่มใชบังคับไมนอยกวาสองป โดยไดรับคุณวุฒิความรูระดับปริญญาตรีขึ้นไปในแตละสาขาดังกลาว ตาม
ประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิกเรื่องการรับรองคุณวุฒิปริญญาในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม และไดประกอบการงานใน
วิชาชีพสถาปตยกรรมมาแลวไมนอยกวาสองป อาจยื่นคําขอรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกและระดับสามัญสถาปนิกไปพรอม
กันเลยก็ได ทั้งนี้ สภาสถาปนิกจะพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกหลังจากผูขอรับใบอนุญาตไดผานการ
ทดสอบความรูตามหมวด 5 และสภาสถาปนิกพิจารณาเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตสมควรเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมระดับภาคีสถาปนิกแลว 
 ในการทดสอบความรูตามหมวด 5 ผูขอรับใบอนุญาตสามารถเก็บผลการทดสอบวิชาที่ไดคะแนนไมตํ่ากวารอยละหก
สิบไวไดไมเกินสามปนับตั้งแตขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้ใชบังคับ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวใหถือวาผลการทดสอบ
วิชานั้นเปนอนัยกเลิก 
 ผูขอรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกตามวรรคหนึ่งจะตองมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน และผานการอบรมตามที่
กําหนดในขอบังคับฉบับนี้ โดยไดรับการยกเวนไมตองผานการทดสอบความรูสําหรับระดับสามัญสถาปนิกอีก ในกรณีที่สภา
สถาปนิกพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตสมควรเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก สภา
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สถาปนิกจะออกบัตรและใบอนุญาตใหเฉพาะในระดับสามัญสถาปนิก และการชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมใหเปนไปตามอัตราของระดับสามัญสถาปนิกเพียงอัตราเดียว 
 การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกและระดับสามัญสถาปนิกไปพรอมกันตามขอนี้ ใหกระทําไดภายในหนึ่งปนับ
แตวันที่ขอบังคับสภาสถาปนิกฉบับนี้ใชบังคับ 

 2 ขอ 34 ผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามขอ 5(1) (จ) ซึ่งเขาศึกษากอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับภาคีสถาปนิก และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับภาคีสถาปนิกมาแลว
ไมนอยกวาสองป ใหสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกได 
 ทั้งนี้จะตองมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผานการทดสอบความรูและการอบรม ตามท่ีกําหนดในขอบังคับวาดวย
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ การออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต พ.ศ. 2552 

 3 ขอ 35 ผูมีคุณวุฒิการศึกษาตามขอ 5(1) (ค) และ (ง) ซึ่งเขาศึกษากอนวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับสามัญสถาปนิก และไดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในระดับสามัญ
สถาปนิกมาแลวไมนอยกวาเจด็ป ใหสามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับวุฒิสถาปนิกได 
 ทั้งนี้จะตองมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผานการทดสอบความรูและการอบรม ตามที่กําหนดในขอบังคับสภา
สถาปนิกวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ การออกใบอนุญาต การตอใบอนุญาต อายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนญุาต พ.ศ. 2552 
 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน 

นายกสภาสถาปนิก 
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 140 ง วันที่ 25 กันยายน 2552 หนา 110 
 
ขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ การออกใบอนุญาต 
การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 154 ง วันที่ 20 ธันวาคม 2554 หนา 45 
 
ขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับ การออกใบอนุญาต 
การตอใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 131 ตอนพิเศษ 91 ง วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หนา 79 
 

                                                
2 ขอ 34 เพิ่มโดย ขอบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
3 ขอ 35 เพิ่มโดย ขอบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 


