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พระราชบัญญัติ
สถาปนิ ก
พ.ศ. 2543
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
เป็ นปี ที 55 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
พระราชบัญญัตนิ ีมีบทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่ง
กฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “พระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี
“วิชาชีพสถาปั ตยกรรม” หมายความว่า วิชาชีพสถาปั ตยกรรมทีใช้ศาสตร์และศิลป์ สร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมและ
สิงแวดล้อมในสาขาสถาปั ตยกรรมหลัก สาขาสถาปั ตยกรรมผังเมือง สาขาภูมสิ ถาปั ตยกรรม สาขาสถาปั ตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปั ตยกรรมอืนๆ ทีกําหนดในกฎกระทรวง
“วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม” หมายความว่า วิชาชีพสถาปั ตยกรรมทีกําหนดในกฎกระทรวง
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมตามพระราชบัญญัตนิ ี
“ผู้ป ระกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ” หมายความว่ า บุ ค คลซึงได้ร ับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาสถาปนิก
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาสถาปนิก
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาสถาปนิก
“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า บุคคลซึงรัฐมนตรีแต่งตังให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 5 ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และให้มอี ํานาจแต่งตังพนักงาน
เจ้าหน้าที กับออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี รวมทังออกกฎกระทรวงเพือปฏิบตั ิการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
สภาสถาปนิ ก
มาตรา 6 ให้มสี ภาสถาปนิก มีวตั ถุประสงค์และอํานาจหน้าทีตามทีบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ี
ให้สภาสถาปนิกเป็ นนิตบิ ุคคล
กฎหมายอาคาร

2
มาตรา 7 สภาสถาปนิกมีวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี
(1) ส่งเสริมการศึกษา การวิจยั และการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
(2) ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลียข้อพิพาทของสมาชิก
(3) ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก
(4) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมให้ถูกต้องตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
(5) ช่วยเหลือ แนะนํา เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และองค์กรอืนในเรืองที
เกียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปั ตยกรรม
(6) ให้คําปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกียวกับนโยบายและปั ญหาด้านสถาปั ตยกรรมรวมทังด้าน
เทคโนโลยี
(7) เป็ นตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมของประเทศไทย
(8) ดําเนินการอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 8
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

สภาสถาปนิกมีอาํ นาจและหน้าทีดังต่อไปนี
ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั รในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
รับรองความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
เสนอแนะรัฐมนตรีเกียวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วย
(ก) การกําหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12(6)
(ข) การรับสมัครเป็ นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมทีเรียกเก็บจากสมาชิก

หรือบุคคลภายนอก
(ค) การเลือกและการเลือกตังกรรมการตามมาตรา 32
(ง) การออกใบอนุ ญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุ ญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรอง
ความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
(จ) คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของผูต้ รวจตามมาตรา 20 วรรคสอง
(ฉ) หลักเกณฑ์และคุณสมบัตขิ องผูข้ อรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา 46
(ช) คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตตามมาตรา 49
(ซ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปั ตยกรรม และการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะนํ ามาซึงความ
เสือมเสียเกียรติศกั ดิแห่งวิชาชีพ
(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
(ญ) การประชุมของทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
(ฎ) การใดๆ ตามทีกําหนดในพระราชบัญญัตนิ ี
ข้อบังคับสภาสถาปนิกนัน ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมือได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
(7) ดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
มาตรา 9
(1)
(2)
(3)
กฎหมายอาคาร

สภาสถาปนิกอาจมีรายได้ดงั นี
ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ี
เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สนิ และการดําเนินกิจการของสภาสถาปนิก
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(4) เงินและทรัพย์สนิ ซึงมีผใู้ ห้แก่สภาสถาปนิก
(5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สนิ ตาม (1) (2) (3) และ (4)
มาตรา 10 ให้รฐั มนตรีดํารงตําแหน่ งสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอํานาจหน้ าทีตามทีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตนิ ี
หมวด 2
สมาชิ ก
มาตรา 11
(1)
(2)
(3)

สมาชิกสภาสถาปนิกมีสามประเภทดังนี
สมาชิกสามัญ
สมาชิกวิสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ

มาตรา 12 สมาชิกสามัญต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(1) มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
(2) มีสญ
ั ชาติไทย
(3) มีความรูใ้ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรมโดยได้รบั ปริญญา อนุ ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ตั รในวิชา
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ทสภาสถาปนิ
ี
กรับรอง
(4) ไม่เป็ นผูป้ ระพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะนํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศกั ดิแห่งวิชาชีพตามทีกําหนดใน
ข้อบังคับสภาสถาปนิก
(5) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จําคุกในคดีทเป็
ี นการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะ
นํามาซึงความเสือมเสียเกียรติศกั ดิแห่งวิชาชีพตามทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
(6) ไม่เป็ นผูม้ จี ติ ฟั นเฟื อนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็ นโรคทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
สมาชิกวิสามัญต้องเป็ นผูท้ ปฏิ
ี บตั งิ านเกียวข้องกับวิชาชีพสถาปั ตยกรรมและมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม
ตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับสภาสถาปนิก
สมาชิกกิตติมศักดิ ได้แก่ ผูท้ รงคุณวุฒซิ งที
ึ ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตัง
มาตรา 13 สิทธิและหน้าทีของสมาชิกสามัญมีดงั ต่อไปนี
(1) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
(2) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
(3) แสดงความเห็นและซักถามเป็ นหนังสือเกียวกับกิจการของสภาสถาปนิกต่อคณะกรรมการเพือพิจารณา
และในกรณีทสมาชิ
ี
กร่วมกันตังแต่หา้ สิบคนขึนไป เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรืองใดทีเกียวกับกิจการของสภาสถาปนิก
คณะกรรมการต้องพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาให้ผเู้ สนอทราบโดยมิชกั ช้า
(4) เลือก รับเลือกตัง หรือรับแต่งตังเป็ นกรรมการ
(5) ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุงตามทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
(6) ผดุงไว้ซงเกี
ึ ยรติศกั ดิแห่งวิชาชีพและปฏิบตั ติ นตามพระราชบัญญัตนิ ี
สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดิให้มสี ทิ ธิและหน้าทีเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ เว้นแต่สทิ ธิและหน้าทีตาม (2)
และ (4)
มาตรา 14 สมาชิกภาพของสมาชิกย่อมสินสุดเมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 สําหรับกรณีสมาชิก
สามัญและสมาชิกวิสามัญ แล้วแต่กรณี
(4) ทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนการแต่งตังให้เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ
(5) ไม่ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิกหรือค่าบํารุง โดยไม่มเี หตุผลอันสมควรตามทีกําหนดในข้อบังคับสภา
สถาปนิก
(6) สภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 64
มาตรา 15 ให้มกี ารประชุมสมาชิกเป็ นการประชุมใหญ่สามัญปี ละหนึงครัง
การประชุมใหญ่คราวอืนนอกจากนีเรียกว่า การประชุมใหญ่วสิ ามัญ
มาตรา 16 ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมใหญ่ตามทีจําเป็ น
สมาชิกสามัญอาจขอให้ประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก ในการนี
คณะกรรมการต้องเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวันนับแต่วนั รับคําร้องขอ
มาตรา 17 ในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก ถ้าสมาชิกสามัญมาประชุมไม่ครบจํานวนหนึงร้อยคน และการประชุม
ใหญ่นันได้เรียกตามคําร้องขอของสมาชิกก็ให้งดประชุม แต่ถ้าเป็ นการประชุมใหญ่ทสมาชิ
ี
กมิได้เป็ นผู้ร้องขอ ให้เลือนการ
ประชุมนันออกไป โดยให้นายกสภาสถาปนิกเรียกประชุมใหญ่อกี ครังภายในสีสิบห้าวัน
มาตรา 18 ในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก ให้นายกสภาสถาปนิกเป็ นประธานในทีประชุม ในกรณีทนายกสภา
ี
สถาปนิกไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้อุปนายกสภาสถาปนิกผูท้ ําการแทนตามมาตรา 34 เป็ นประธาน
ในทีประชุม ถ้านายกสภาสถาปนิกและอุปนายกสภาสถาปนิกไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้สมาชิกทีมา
ประชุมเลือกสมาชิกคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
มาตรา 19
(1)
(2)
(3)

ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี กิจการอันพึงกระทําได้แก่
ให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปี ของคณะกรรมการ
พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลประจําปี ของสภาสถาปนิก
ตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี

มาตรา 20 ให้ มี ผู้ ต รวจคนหนึ งหรื อ หลายคนตามที ที ประชุ ม ใหญ่ ส ภาสถาปนิ ก แต่ ง ตั งจากสมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก
คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ ง และการพ้นจากการดํารงตํ าแหน่ งให้เป็ น ไปตามทีกําหนดในข้อบัง คับ สภา
สถาปนิก
ผู้ต รวจมีอํา นาจหน้ า ทีตรวจสอบการดํา เนิ นงานของคณะกรรมการแล้วทํารายงานเสนอต่ อทีประชุมใหญ่ สภา
สถาปนิก
มาตรา 21 ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให้ผตู้ รวจมีอาํ นาจเข้าไปตรวจในสถานทีทําการงาน
ต่างๆ ของสภาสถาปนิกในระหว่างเวลาทํางานได้ และให้ผู้ซงเกี
ึ ยวข้องอํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรือให้คําชีแจงแก่
ผูต้ รวจตามควรแก่กรณี
มาตรา 22 กรรมการ อนุ กรรมการ เจ้าหน้ าทีสภาสถาปนิ ก ลูกจ้าง และตัวแทนของสภาสถาปนิกมีหน้ า ทีส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ ซึงตนเก็บรักษาหรืออยู่ในอํานาจของตนให้แก่ผตู้ รวจ และให้คําชีแจงเกียวกับการดําเนินงานต่างๆ ใน
กิจการของสภาสถาปนิก ทังนี เมือผูต้ รวจร้องขอ
มาตรา 23 ในกรณีทพบว่
ี าคณะกรรมการมิได้ดาํ เนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี หรือดําเนินงานไปในทาง
ทีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือขัดต่ อวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ให้ผู้ตรวจแจ้งให้ทประชุ
ี
มใหญ่สภาสถาปนิกหรือ
สมาชิกสามัญตามทีตนเห็นสมควรเพือพิจารณาดําเนินการต่อไป
กฎหมายอาคาร
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หมวด 3
คณะกรรมการ
มาตรา 24 ให้มคี ณะกรรมการสภาสถาปนิก ประกอบด้วย
(1) กรรมการซึงสมาชิก สามัญ เลือ กตังขึนจากสมาชิก สามัญ และมิไ ด้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง คณาจารย์ใ น
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนสิบคน
(2) กรรมการซึ งสมาชิ ก สามั ญ เลื อ กตั งขึ นจากสมาชิ ก สามั ญ และดํ า รงตํ า แหน่ ง คณาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนห้าคน
(3) กรรมการซึงคณะรัฐมนตรีแต่งตังจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชือของรัฐมนตรี จํานวนห้าคน
ในการเลือกตังและแต่งตังกรรมการตามวรรคหนึง ให้คํานึงถึงสัดส่วนของสมาชิกสามัญจากสาขาสถาปั ตยกรรม
ควบคุมต่าง ๆ ในสัดส่วนทีเหมาะสม
มาตรา 25 เมือได้มกี ารแต่งตังกรรมการและทราบผลการเลือกตังกรรมการตามมาตรา 24 แล้ว ให้สภานายกพิเศษ
กําหนดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน และให้ถอื ว่าวันประชุมดังกล่าวเป็ นวันเริมวาระของการอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการ
มาตรา 26 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการเพือดํารงตําแหน่งนายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีหนึง
และอุปนายกสภาสถาปนิกคนทีสองตําแหน่งละหนึงคน
ให้นายกสภาสถาปนิกเลือกกรรมการเพือดํารงตําแหน่ งเลขาธิการ เหรัญญิก ตําแหน่ งละหนึงคนและอาจเลือก
กรรมการเพือดํารงตําแหน่งอืนได้ตามความจําเป็ น ทังนี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ให้นายกสภาสถาปนิกมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหน่ งอืนตามวรรคสองออกจากตําแหน่ งได้
ทังนี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีหนึง และอุปนายกสภาสถาปนิกคนทีสอง ให้ดาํ รงตําแหน่งตามวาระ
ของกรรมการซึงได้รบั เลือกตัง
เมือผูด้ ํารงตําแหน่ งนายกสภาสถาปนิกพ้นจากหน้าที ให้เลขาธิการ เหรัญญิก และผูด้ ํารงตําแหน่ งอืนตามวรรคสอง
พ้นจากตําแหน่งด้วย
มาตรา 27
(1)
(2)
(3)

กรรมการต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
เป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือระดับวุฒสิ ถาปนิก
ไม่เคยถูกสังพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

มาตรา 28 กรรมการให้มวี าระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสามปี กรรมการซึงได้รบั เลือกตังจะดํารงตําแหน่ งเกินสอง
วาระติดต่อกันไม่ได้
ให้กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระปฏิบตั หิ น้าทีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตังหรือแต่งตังกรรมการใหม่
มาตรา 29 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตําแหน่งเมือ
(1) สมาชิกภาพสินสุดลงตามมาตรา 14
(2) ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา 27
(3) ลาออก
(4) สภาสถาปนิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทีมาประชุม
(5) ตําแหน่ งกรรมการซึงได้รบั เลือกตังว่างลงรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการซึงได้รบั เลือกตัง
ทังหมดและวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถงึ เก้าสิบวัน
(6) รัฐมนตรีโดยอนุมตั คิ ณะรัฐมนตรีสงให้
ั พน้ จากตําแหน่งตามมาตรา 69
กฎหมายอาคาร
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มาตรา 30 เมือตํ า แหน่ ง กรรมการซึงได้ร ับ เลือ กตังว่ า งลงก่ อ นครบวาระ ให้ค ณะกรรมการเลือ กสมาชิก ผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24(1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี เป็ นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีตําแหน่ ง
กรรมการนันว่างลง แต่ถา้ วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถงึ เก้าสิบวัน คณะกรรมการจะให้มกี ารเลือกกรรมการแทนหรือไม่กไ็ ด้
ในกรณีตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึงว่างลงรวมกันเกินกึงหนึงของจํานวนกรรมการซึงได้รบั เลือกตังทังหมดและ
วาระของกรรมการเหลืออยู่ตงแต่
ั เก้าสิบวันขึนไปให้มกี ารประชุมใหญ่เพือเลือกตังกรรมการขึนแทนตําแหน่งกรรมการทีว่าง
ให้ผซู้ งได้
ึ รบั เลือกหรือเลือกตังให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูซ้ งตนแทน
ึ
มาตรา 31 เมือตําแหน่งกรรมการซึงได้รบั การแต่งตังตามมาตรา 24(3) ว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาํ เนินการแต่งตัง
กรรมการแทนตําแหน่ งทีว่างภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีตําแหน่ งกรรมการนันว่างลง แต่ถ้าวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถงึ
เก้าสิบวันจะมีการแต่งตังแทนหรือไม่กไ็ ด้
ให้ผซู้ งได้
ึ รบั การแต่งตังแทนอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระทีเหลืออยู่ของผูซ้ งตนแทน
ึ
มาตรา 32 การเลือกตังกรรมการตามมาตรา 24(1) และ (2) การเลือกกรรมการเพือดํารงตําแหน่ งต่าง ๆ ตาม
มาตรา 26 และการเลือกหรือการเลือกตังกรรมการตามมาตรา 30 ให้เป็ นไปตามข้อบังคับสภาสถาปนิก
มาตรา 33 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) บริหารและดําเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสภาสถาปนิก
(2) สอดส่องดูแลและดําเนินการทางกฎหมายกับผูก้ ระทําการฝ่ าฝืนต่อพระราชบัญญัตนิ ี
(3) ออกระเบีย บคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการใดๆ ตามทีกํ า หนดให้เ ป็ นหน้ า ทีของคณะกรรมการใน
พระราชบัญญัตนิ หรื
ี อตามทีทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมอบหมาย
(4) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก
(5) วินิจฉัยชีขาดอุทธรณ์ ซึงผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม
มาตรา 62
มาตรา 34 นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีหนึง อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีสอง เลขาธิการ และ
เหรัญญิก มีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) นายกสภาสถาปนิกมีอาํ นาจหน้าที
(ก) เป็ นผูแ้ ทนสภาสถาปนิกในกิจการทีเกียวกับบุคคลภายนอก
(ข) เป็ นประธานในทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
(ค) ดําเนินกิจการของสภาสถาปนิกให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
(2) อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีหนึงเป็ นผู้ช่วยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้าทีของ
นายกสภาสถาปนิกตามทีนายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเป็ นผูท้ าํ การแทนนายกสภาสถาปนิกเมือนายกสภาสถาปนิกไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้
(3) อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีสองเป็ นผู้ช่วยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอันอยู่ในอํานาจหน้ าทีของ
นายกสภาสถาปนิกตามทีนายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเป็ นผูท้ าํ การแทนนายกสภาสถาปนิกเมือนายกสภาสถาปนิก และ
อุปนายกสภาสถาปนิกคนทีหนึงไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้
(4) เลขาธิการมีอาํ นาจหน้าที
(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าทีสภาสถาปนิกทุกระดับ
(ข) เป็ นเลขานุการในทีประชุมคณะกรรมการ และทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
(ค) ดําเนินการตามทีนายกสภาสถาปนิกมอบหมาย
(5) เหรัญญิกมีอํานาจหน้ าทีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณของสภา
สถาปนิก
กฎหมายอาคาร

7
นายกสภาสถาปนิกอาจมอบหมายให้อุปนายก กรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก หรือเจ้าหน้าทีของสภาสถาปนิก
กระทําการอย่างหนึงอย่างใดแทนได้ตามทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
หมวด 4
การดําเนิ นการของคณะกรรมการ
มาตรา 35 การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทังหมด จึง
จะเป็ นองค์ประชุม
ให้นายกสภาสถาปนิกเป็ นประธานในทีประชุม ในกรณีทนายกสภาสถาปนิ
ี
กไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าทีได้ ให้อุปนายกสภาสถาปนิกผูท้ าํ การแทนตามมาตรา 34 เป็ นประธานในทีประชุม ถ้านายกสภาสถาปนิกและอุปนายก
สภาสถาปนิกไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้กรรมการทีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็ นประธานในที
ประชุม
มติของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงมีเสียงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน
ในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
ในกรณีให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพตามมาตรา 14(3) มติของทีประชุมให้ถอื คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทีมาประชุม
มาตรา 36 สภานายกพิเศษจะเข้าร่วมการประชุม และชีแจงแสดงความเห็นในทีประชุมคณะกรรมการ หรือจะส่ง
ความเห็นเป็ นหนังสือไปยังสภาสถาปนิกในเรืองใด ๆ ก็ได้
มาตรา 37 ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจัดทําแผนการดํา เนิน งานและงบประมาณ
ประจําปี เสนอต่อทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก เมือทีประชุมมีมติเห็นชอบแล้วจึงจะดําเนินงานได้
ให้คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปี แสดงผลงานของคณะกรรมการในปี ทล่ี วงมา คําชีแจงเกียวกับนโยบาย
พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปี ซงผู
ึ ส้ อบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีรบั รองเสนอต่อทีประชุม
ใหญ่สภาสถาปนิกภายในหนึงร้อยยีสิบวันนับแต่วนั สินปี ปฏิทนิ
มาตรา 38 คณะกรรมการจะแต่ ง ตังคณะอนุ ก รรมการเพือพิจ ารณาหรือ ปฏิบ ัติก ารอย่ า งหนึ งอย่ า งใดแทน
คณะกรรมการได้
การประชุมของคณะอนุกรรมการให้เป็ นไปตามทีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการ
มาตรา 39 ให้มสี าํ นักงานสภาสถาปนิกทําหน้าทีธุรการต่าง ๆ ให้แก่คณะกรรมการและสภาสถาปนิก
มาตรา 40 ให้นายกสภาสถาปนิกแต่งตังหัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิก ตามมติของคณะกรรมการจากบุคคลซึงมี
คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดังต่อไปนี
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตํากว่าสามสิบปี บริบรู ณ์
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(5) คุณสมบัตอิ นื ๆ ตามทีคณะกรรมการกําหนด
มาตรา 41 การดํารงตําแหน่ ง การพ้นจากตําแหน่ ง การกําหนดค่าจ้าง และเงือนไขอืนในการทํางานในหน้าที
หัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกให้เป็ นไปตามแบบสัญญาจ้างทีสภาสถาปนิกกําหนด
มาตรา 42 หัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิกมีอาํ นาจหน้าที ดังนี
(1) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทัวไปของสภาสถาปนิก
กฎหมายอาคาร
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(2) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตและทะเบียนอืน ๆ ของสภาสถาปนิก
(3) ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ ของสภาสถาปนิก
(4) ปฏิบตั กิ ารอืนใดตามทีคณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย
หมวด 5
ข้อบังคับสภาสถาปนิ ก
มาตรา 43 ร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอได้กแ็ ต่โดยคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญ
การเสนอร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกของสมาชิกสามัญจะกระทําได้เมือมีสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคน
รับรอง
ให้คณะกรรมการจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สภาสถาปนิกเพือพิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกทีมีการเสนอตาม
ความเหมาะสมแก่กรณี การพิจารณาร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอเป็ นวาระจรไม่ได้ แต่ตอ้ งกําหนดเป็ นวาระในหนังสือนัด
ประชุมให้ชดั เจนและแนบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกทีเสนอไปพร้อมกันด้วย
มาตรา 44 เมือทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึงหนึงของสมาชิกสามัญทีเข้าประชุมให้นายกสภาสถาปนิกเสนอร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกต่อสภานายกพิเศษโดยไม่
ซักช้า สภานายกพิเศษอาจยับยังร่างข้อบังคับนันได้แต่ตอ้ งแสดงเหตุผลโดยแจ้งชัด ในกรณีทมิี ได้ยบั ยังภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีได้รบั ร่างข้อบังคับทีนายกสภาสถาปนิกเสนอให้ถอื ว่าสภานายกพิเศษให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับนัน
ถ้าสภานายกพิเศษยับยังร่างข้อบังคับใด ให้คณะกรรมการประชุมอีกครังหนึงภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั การ
ยับยัง ในการประชุมครังหลังนีถ้ามีเสียงยืนยันมติไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทังคณะ ให้ถอื ว่าร่างข้อบังคับนัน
ได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแล้ว
หมวด 6
การควบคุมการประกอบวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม
มาตรา 45 ห้ามมิให้ผใู้ ดประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธใี ดๆ ให้ผอู้ นเข้
ื าใจว่าตนพร้อมจะ
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตในสาขานันจากสภาสถาปนิก
มาตรา 46 ผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมแต่ละสาขามี 4 ระดับคือ
(1) วุฒสิ ถาปนิก
(2) สามัญสถาปนิก
(3) ภาคีสถาปนิก
(4) ภาคีสถาปนิกพิเศษ
หลัก เกณฑ์และคุ ณ สมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ต ยกรรมควบคุมแต่ ล ะระดับ ให้เ ป็ น ไปตามทีกําหนดใน
ข้อบังคับสภาสถาปนิก
มาตรา 47 ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้คําหรือข้อความทีแสดงให้ผอู้ นเข้
ื าใจว่าตนเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ทังนี รวมถึงการใช้ จ้างวาน หรือยินยอมให้ผอู้ นกระทํ
ื
าดังกล่าวให้แก่ตน เว้นแต่ผไู้ ด้รบั วุฒบิ ตั ร
หรือหนังสืออนุมตั เิ ป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมสาขานัน ๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันที
สภาสถาปนิกรับรอง หรือผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาต ซึงมีคุณสมบัตติ ามทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
มาตรา 48 การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการรับรองความรู้
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
มาตรา 49 ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
กฎหมายอาคาร
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ผูข้ อรับใบอนุ ญาตทีเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก และถ้าขาดจาก
สมาชิกภาพเมือใดให้ใบอนุญาตของผูน้ นสิ
ั นสุดลง
ผูข้ อรับใบอนุญาตทีเป็ นนิตบิ ุคคลไม่ว่าจะเป็ นนิตบิ ุคคลซึงมีทุนเป็ นของคนต่างด้าวจํานวนเท่าใด นิตบิ ุคคลนันอย่าง
น้อยต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
(1) มีสาํ นักงานใหญ่ตงอยู
ั ่ในราชอาณาจักร
(2) ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน กรรมการของบริษทั หรือสมาชิกในคณะผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคลจํานวนไม่
น้อยกว่ากึงหนึงหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของห้างหุน้ ส่วน กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั หรือผูม้ อี าํ นาจบริหารแต่ผเู้ ดียวของนิตบิ ุคคล
เป็ นผูซ้ งได้
ึ รบั ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 50 ผู้ไ ด้ร ับ ใบอนุ ญ าตต้อ งประพฤติต นตามจรรยาบรรณแห่ ง วิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมตามทีกํา หนดใน
ข้อบังคับสภาสถาปนิก
มาตรา 51 บุคคลซึงได้รบั ความเสียหายหรือพบการประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปั ตยกรรมของผู้
ได้รบั ใบอนุญาต มีสทิ ธิกล่าวหาผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตผูน้ นั โดยทําเรืองยืนต่อสภาสถาปนิก
กรรมการหรือบุคคลอืนมีสทิ ธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ว่าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมโดยแจ้งเรืองต่อสภาสถาปนิก
สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหนึงหรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสินสุดลงเมือพ้นหนึงปี นับแต่วนั ทีผูไ้ ด้รบั ความ
เสียหายหรือผูก้ ล่าวโทษรูเ้ รืองการประพฤติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมดังกล่าวและรูต้ วั ผูป้ ระพฤติผดิ
การถอนเรื องการกล่ า วหาหรื อ การกล่ า วโทษที ได้ ยืนไว้ แ ล้ ว นั น ไม่ เ ป็ นเหตุ ใ ห้ ร ะงับ การดํ า เนิ น การตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 52 เมือสภาสถาปนิกได้รบั เรืองการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 51 ให้เลขาธิการเสนอเรือง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา 53 ให้มคี ณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานกรรมการจรรยาบรรณคนหนึง และกรรมการ
จรรยาบรรณตามจํานวนทีคณะกรรมการกําหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
ให้คณะกรรมการแต่งตังกรรมการจรรยาบรรณตามมติของทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกจากสมาชิกซึงมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี
(1) เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
(2) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผดิ จรรยาบรรณ
มาตรา 54 กรรมการจรรยาบรรณให้มวี าระอยู่ในตําแหน่ งคราวละสามปี และอาจได้รบั แต่งตังใหม่ได้ แต่จะดํารง
ตําแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้
ให้กรรมการจรรยาบรรณทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระปฏิบตั ิหน้าทีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีการแต่งตังกรรมการ
จรรยาบรรณใหม่
มาตรา 55
(1)
(2)
(3)
(4)

นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพ้นจากตําแหน่ง เมือ
ลาออก
สมาชิกภาพสินสุดลงตามมาตรา 14
ขาดคุณสมบัตติ ามมาตรา 53 วรรคสอง
สภาสถาปนิกมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทีมาประชุม

มาตรา 56 เมือตําแหน่ งกรรมการจรรยาบรรณว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่ งตังแทน
ตําแหน่งทีว่าง เว้นแต่วาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยู่ไม่ถงึ เก้าสิบวัน คณะกรรมการจะดําเนินการแต่งตังแทนตําแหน่ ง
ทีว่าง หรือไม่กไ็ ด้
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ให้กรรมการจรรยาบรรณซึงได้รบั แต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของผูซ้ งตนแทน
ึ
มาตรา 57 คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหน้าทีพิจารณาวินิจฉัย กรณีทมีี การกล่าวหาว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
ประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
วิธพี จิ ารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
มาตรา 58 คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแต่งตังคณะอนุ กรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง
แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได้
การปฏิบตั กิ ารของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามระเบียบของคณะกรรมการ
มาตรา 59 ในการปฏิบ ัติ ห น้ า ทีของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุ ก รรมการซึงคณะกรรมการ
จรรยาบรรณแต่งตัง ให้กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ มีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสือให้บุคคลซึงเกียวข้องมาให้ถอ้ ยคํา
หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพือประโยชน์แก่การพิจารณา แต่ถ้าเป็ นการมีคําสังต่อบุคคลซึงมิใช่ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตจะต้อง
ได้รบั ความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผูซ้ งสภานายกพิ
ึ
เศษมอบหมาย
ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุ กรรมการเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา 60 ให้ประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษพร้อมทังส่งสําเนาเรืองที
กล่าวหาหรือกล่าวโทษให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตซึงถูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันก่อนเริมพิจารณา
ผูถ้ ูกกล่าวหาหรือถูกกล่าวโทษมีสทิ ธิทําคําชีแจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ ส่งให้คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ
คณะอนุ กรรมการซึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตังภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ
หรือภายในเวลาทีคณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนด
มาตรา 61
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอาํ นาจวินิจฉัยชีขาดอย่างใดอย่างหนึง ดังต่อไปนี
ยกข้อกล่าวหา
ตักเตือน
ภาคทัณฑ์
พักใช้ใบอนุญาตมีกาํ หนดเวลาตามทีเห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี
เพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา 62 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตซึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชีขาดตามมาตรา 61(2) (3) (4) หรือ (5) อาจ
อุทธรณ์คาํ วินิจฉัยชีขาดต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ได้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
การอุทธรณ์ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
คําวินิจฉัยชีขาดของคณะกรรมการให้ทําเป็ นคําสังสภาสถาปนิกพร้อมด้วยเหตุผลของการวินิจฉัยชีขาดและให้ถือ
เป็ นทีสุด
มาตรา 63 ห้ามมิให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตซึงอยู่ในระหว่างถูกสังพักใช้ใบอนุ ญาตผูใ้ ดประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุมหรือแสดงด้วยวิธใี ด ๆ ให้ผอู้ นเข้
ื าใจว่าตนมีสทิ ธิหรือพร้อมจะประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมนับแต่วนั ทีทราบ
คําสังสภาสถาปนิกทีสังพักใช้ใบอนุญาตนัน
มาตรา 64 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตซึงอยู่ในระหว่างถูกสังพักใช้ใบอนุ ญาตผูใ้ ดกระทําการฝ่ าฝื นตามมาตรา 63 ให้สภา
สถาปนิกมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูน้ นนั
ั บแต่วนั ทีศาลพิพากษาถึงทีสุด
มาตรา 65 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตซึงถูกสังเพิกถอนใบอนุ ญาตจะยืนขอรับใบอนุ ญาตอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นห้าปี นบั แต่
วันทีถูกสังเพิกถอนใบอนุญาต
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ในกรณีทผูี ้ถูกสังเพิกถอนใบอนุ ญาตเป็ นนิตบิ ุคคล ให้มผี ลเป็ นการเพิกถอนใบอนุ ญาตของผู้เป็ นหุน้ ส่วนของห้าง
หุน้ ส่วน กรรมการของบริษทั ผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคล และพนักงานหรือลูกจ้างของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีมีสว่ น
ร่วมในการกระทําอันเป็ นเหตุให้หา้ งหุน้ ส่วนหรือบริษทั หรือนิตบิ ุคคลนันถูกเพิกถอนใบอนุญาต และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวเป็ น
หุน้ ส่วนของห้างหุน้ ส่วน กรรมการของบริษทั ผูบ้ ริหารของนิตบิ ุคคล ซึงได้รบั ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ จนกว่
ี
าจะพ้นห้าปี
นับแต่วนั ทีถูกสังเพิกถอนใบอนุญาต
หมวด 7
การกํากับดูแล
มาตรา 66 ให้รฐั มนตรีมอี าํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาสถาปนิกและการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
(2) สังให้พนักงานเจ้าหน้าทีสอบสวนข้อเท็จจริงเกียวกับการดําเนินงานของสภาสถาปนิก และการประกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
(3) สังเป็ นหนังสือให้กรรมการชีแจงข้อเท็จจริงเกียวกับกิจการของสภาสถาปนิก และจะให้ส่งเอกสาร
เกียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได้
(4) สังเป็ นหนังสือให้สภาสถาปนิกระงับหรือแก้ไขการกระทําใด ๆ ทีปรากฏว่าขัดต่อวัตถุประสงค์ของสภา
สถาปนิก กฎหมายหรือข้อบังคับสภาสถาปนิก
มาตรา 67 เพือปฏิบตั ิการตามคําสังของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 ให้พนักงานเจ้าหน้ าทีมีอํานาจออกคําสังเป็ น
หนังสือให้บุคคลซึงเกียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพือประโยชน์แก่การพิจารณา และมีอํานาจเข้าไป
ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภาสถาปนิก หรือในสถานทีประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ได้ใน
ระหว่างเวลาทําการ หรือให้บุคคลซึงเกียวข้องชีแจงแก่พนักงานเจ้าหน้าทีตามทีร้องขอ ทังนี ให้พนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ในการปฏิบตั กิ ารของพนักงานเจ้าหน้าทีตามวรรคหนึง ให้บุคคลซึงเกียวข้องอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 68 ในการปฏิบตั งิ านของพนักงานเจ้าหน้าทีต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลทีเกียวข้อง
บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าทีให้เป็ นไปตามแบบทีรัฐมนตรีกาํ หนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 69 เมือปรากฏว่าสภาสถาปนิกไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 หรือมีพฤติการณ์แสดงให้
เห็นว่า คณะกรรมการ นายกสภาสถาปนิก หรือกรรมการคนหนึงคนใดกระทําการอันผิดวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก หรือ
กระทําการอันเป็ นการเสือมเสียอย่างร้ายแรงแก่สภาสถาปนิก ให้รฐั มนตรีโดยอนุ มตั คิ ณะรัฐมนตรีมอี ํานาจสังให้คณะกรรมการ
นายกสภาสถาปนิก หรือกรรมการคนนันพ้นจากตําแหน่ง
ในกรณี ทีรัฐ มนตรีจะมีคํา สังตามวรรคหนึ ง ให้ร ัฐ มนตรีแต่ งตังสมาชิก สามัญ จํา นวนห้าคน เป็ น คณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต้องรีบทําการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วเสนอสํานวนการสอบสวนพร้อมทังความเห็น
ต่อรัฐมนตรีเพือพิจารณาสังการ
คําสังของรัฐมนตรีให้ถอื เป็ นทีสุด
มาตรา 70 ในกรณีทรัี ฐมนตรีมคี ําสังตามมาตรา 69 ให้กรรมการทังคณะของสภาสถาปนิกพ้นจากตําแหน่ ง ให้
รัฐมนตรีแต่งตังบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกเท่ากับจํานวนกรรมการทีจะมีได้ตามมาตรา 24 เป็ นกรรมการชัวคราว
แทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งในวันเดียวกันกับวันทีรัฐมนตรีมคี าํ สังให้กรรมการพ้นจากตําแหน่ง
ให้กรรมการชัวคราวตามวรรคหนึง มีอาํ นาจหน้าทีปฏิบตั กิ ารเพียงเท่าทีจําเป็ น และดําเนินการภายในสามสิบวันนับ
แต่วนั ทีรัฐมนตรีมคี าํ สังแต่งตังกรรมการชัวคราว เพือให้มกี ารเลือกตังและแต่งตังกรรมการใหม่ตามมาตรา 24
เมือกรรมการใหม่เข้ารับหน้าทีแล้ว ให้กรรมการชัวคราวซึงรัฐมนตรีแต่งตังพ้นจากตําแหน่ง
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หมวด 8
บทกําหนดโทษ
มาตรา 71 ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมืนบาท
หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 72 ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา 47 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินสองหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 73 ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคําสังของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุ กรรมการตามมาตรา 59 หรือ
พนักงานเจ้าหน้าทีตามมาตรา 67 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 74 ในกรณีทผูี ้กระทําความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนันเกิดจากการสังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน หรือในกรณีทบุี คคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต้องสังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนันกระทําความผิด ผู้
นันต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน และสําหรับนิตบิ ุคคลต้องระวางโทษปรับไม่เกินสิบเท่าของอัตราโทษปรับ
สําหรับความผิดนันด้วย
1

บทเฉพาะกาล
มาตรา 75 ให้คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม
พ.ศ. 2508 ปฏิบตั หิ น้าทีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนิ ีไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา 24 และให้มี
อํานาจออกข้อบังคับสภาสถาปนิกตามมาตรา 8(6) เท่าทีจําเป็ น เพือใช้เป็ นการชัวคราว ข้อบังคับดังกล่าวให้มผี ลใช้บงั คับ
จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงข้อบังคับนัน ทังนี โดยไม่ให้นํามาตรา 43 และมาตรา 44 มาใช้บงั คับ
ให้สาํ นักงาน ก.ส. ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 ปฏิบตั หิ น้าทีสํานักงานสภาสถาปนิกตาม
มาตรา 39 และให้นายทะเบียน ก.ส. ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 ปฏิบตั หิ น้าทีหัวหน้าสํานักงานสภา
สถาปนิกตามมาตรา 42 เป็ นการชัวคราวไปจนกว่าสํานักงานสภาสถาปนิกจะมีบุคคลปฏิบตั หิ น้าที แต่ทงนี
ั ต้องไม่เกินหนึงร้อย
แปดสิบวัน นับแต่วนั เริมวาระของการอยู่ในตําแหน่งคณะกรรมการตามมาตรา 25
ในวาระแรกมิใ ห้ นํ า ความในมาตรา 27(1) มาใช้ บ ัง คับ แก่ ส ถาปนิ ก สาขาสถาปั ต ยกรรมผัง เมือ ง สาขาภู มิ
สถาปั ตยกรรม และสาขาสถาปั ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ทีมีวุฒแิ ละผลงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามเงือนไขที ก.ส. ตาม
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 กําหนด
การเลือ กตังและแต่ ง ตังกรรมการตามมาตรา 24 ให้ก ระทํา ให้แ ล้วเสร็จภายในหนึ งร้อ ยแปดสิบ วัน นับแต่ วนั ที
พระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ
มาตรา 76 ให้ผู้ซึงได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ประเภทภาคีสถาปนิก สามัญ
สถาปนิก และวุฒสิ ถาปนิกตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 อยู่แล้วในวันทีพระราชบัญญัตนิ ีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็ นสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัตนิ ี
ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ประเภทใบอนุ ญาตพิเศษตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพ
สถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 อยู่แล้ว ในวันทีพระราชบัญญัตนิ ประกาศในราชกิ
ี
จจานุเบกษา เป็ นสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก
ตามพระราชบัญญัตนิ ี
เมือพ้นกําหนดเวลาตามใบอนุ ญาตหรือพ้นกําหนดสองปี นับแต่ วนั ทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ แล้วแต่ กําหนด
ระยะเวลาใดจะยาวกว่า ให้สมาชิกภาพของสมาชิกตามวรรคหนึงและวรรคสองเป็ นอันสินสุดลง เว้นแต่จะสมัครและได้เป็ น
สมาชิกของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัตนิ ี
1

มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3(44) แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเกียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว

กฎหมายอาคาร

13
ให้ถอื ว่าปริญญา อนุ ปริญญา หรือประกาศนียบัตรทีคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมตาม
พระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 ได้รบั รองแล้วเป็ นปริญญา อนุ ปริญญา หรือประกาศนียบัตรทีสภาสถาปนิก
ให้การรับรองตามมาตรา 8(3)
มาตรา 77 ให้ผู้ซึงได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ น ผู้ป ระกอบวิชาชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิส ถาปนิก สามัญ
สถาปนิก ภาคีสถาปนิก หรือใบอนุ ญาตพิเศษตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 และใบอนุ ญาตนันยังคง
ใช้ได้ในวันทีพระราชบัญญัตนิ ีประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับ
วุฒสิ ถาปนิก สามัญสถาปนิก ภาคีสถาปนิก หรือภาคีสถาปนิกพิเศษตามพระราชบัญญัตนิ ี แล้วแต่กรณี
เพือประโยชน์ตามมาตรา 27(1) ให้ถอื ว่ากําหนดเวลาทีได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
ประเภทสามัญสถาปนิก ตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 เป็ นกําหนดเวลาทีได้รบั ใบอนุ ญาตระดับสามัญ
สถาปนิกตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 78 คําขอรับใบอนุ ญาตซึงได้ยนไว้
ื ก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับให้ดําเนินการต่อไปจนกว่าจะแล้ว
เสร็จ โดยให้ถอื ว่าเป็ นการดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี ทังนีต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสีสิบวันนับแต่วนั ที
พระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ หากพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว ให้พจิ ารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี
ให้ถอื ว่าผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุญาตตามความในวรรคก่อนเป็ นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิกตามความ
ในมาตรา 76 โดยอนุโลม
มาตรา 79 ในระหว่ า งที ยัง มิ ไ ด้ อ อกกฎกระทรวง ข้ อ บัง คับ ระเบี ย บ หรื อ ประกาศเพื อปฏิ บ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี ให้นํากฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศทีออกตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ.
2508 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 80 ให้ถอื ว่าการกระทําผิดมรรยาทหรือข้อกําหนดและเงือนไขในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญ ญัติวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรม พ.ศ. 2508 ซึงได้ก ระทํา ก่ อ นวัน ทีพระราชบัญ ญัตินี ใช้บ ัง คับ และยัง ไม่ มีก าร
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม พ.ศ. 2508 เป็ นการประพฤติผดิ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ตามพระราชบัญญัตนิ ี และการดําเนินการต่อไปให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี
ในกรณีทมีี การดําเนินการกับผูก้ ระทําผิดมรรยาท หรือข้อกําหนดและเงือนไขในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุมก่อนวันทีพระราชบัญญัตนิ ีใช้บงั คับ ให้ถอื ว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็ นการดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี และการ
ดําเนินการต่อไปให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนี ยม
(1)

ค่าใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒสิ ถาปนิก
(ข) ระดับสามัญสถาปนิก
(ค) ระดับภาคีสถาปนิก
(ง) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ
นิตบิ ุคคล
ค่าใบอนุญาตนิตบิ ุคคล

10,000
7,500
5,000
5,000

บาท
บาท
บาท
บาท

100,000

บาท

(2)

ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ทีขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
บุคคลธรรมดา
(ก) ระดับวุฒสิ ถาปนิก
3,000 บาท
(ข) ระดับสามัญสถาปนิก
2,000 บาท
(ค) ระดับภาคีสถาปนิก
1,000 บาท
(ง) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ
1,000 บาท
สําหรับผูท้ ขอต่
ี ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุให้เพิมอัตราค่าธรรมเนียม
2,000 บาท
นิตบิ ุคคล
(ก) ค่าต่ออายุใบอนุญาตนิตบิ ุคคลทีขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ
30,000 บาท
(ข) ค่าต่ออายุใบอนุญาตนิตบิ ุคคลทีขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ 50,000 บาท

(3)

ค่าหนังสือรับรองความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม

(4)

(5)

10,000

บาท

ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการได้รบั ใบอนุญาต
บุคคลธรรมดา
นิตบิ ุคคล

500
5,000

บาท
บาท

ค่าทดสอบความรูใ้ นการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ครังละ

2,000

บาท

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีวิทยาการด้านสถาปั ตยกรรมมีการพัฒนาเนือหาและ
วัตถุประสงค์แตกต่างจากเดิมจนครอบคลุมการสร้างสรรค์สถาปั ตยกรรมและสิงแวดล้อมให้มปี ระโยชน์ใช้สอย ความงาม และ
มันคง เพือสนองความต้อ งการทางเศรษฐกิจ เอกลัก ษณ์ วัฒ นธรรม และคุ ณ ภาพชีวิต ความเป็ น อยู่ ทํา ให้มีภ าระทีต้อง
ควบคุมดูแลมากกว่าเดิม และการรวมตัวของสถาปนิกในการจัดตังองค์กรวิชาชีพก็ได้ดําเนินการมาจนมันคงเป็ นทีประจักษ์ใน
ผลงานแล้ว สมควรให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมรวมตัวกันตังองค์กรวิชาชีพเพือช่วยรัฐในการดูแลมาตรฐานความรูแ้ ละ
การประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมให้สามารถดําเนินการควบคุมได้ใกล้ชดิ ยิงขึน และจากนโยบายเปิ ดเสรีทางการค้าและบริการ
ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทําให้ต้องเร่งการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพือส่งเสริมคุณภาพการประกอบ
วิช าชีพ ให้พ ร้อ มทีจะแข่ง ขัน กับ ต่ า งประเทศ สมควรปรับ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ว ยวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรม จึง จํา เป็ น ต้อ งตรา
พระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที 10ก วันที 20 กุมภาพันธ์ 2543
กฎหมายอาคาร

