ข้อบังคับสภาสถาปนิก
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ข้อบังคับสภาสถาปนิ ก
ว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิ กของสภาสถาปนิ ก
พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8(6)(ข) มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ. 2543 อัน
เป็ นพระราชบัญญัตทิ มีี บทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา
39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
สภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก ออกข้อบังคับว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภา
สถาปนิก ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1

ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. 2544”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกสามัญสภาสถาปนิกประเภทบุคคล พ.ศ.
2543 และให้ใช้ขอ้ บังคับนีแทน
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ 3 แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกําหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียม
จากสมาชิกและบุคคลภายนอก พ.ศ. 2543 และให้ใช้อตั ราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุงท้ายข้อบังคับนีแทน
ข้อ 4

ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ข้อ 5 ในข้อบังคับนี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาสถาปนิก
“หัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิก” หมายความว่า บุคคลทีนายกสภาสถาปนิกแต่งตังให้ดํารงตําแหน่ งและมีอํานาจ
หน้าทีตามทีระบุไว้ในพระราชบัญญัตสิ ถาปนิก พ.ศ. 2543
“สมาชิกสามัญ” หมายความว่า สมาชิกสามัญของสภาสถาปนิก
“สมาชิกวิสามัญ” หมายความว่า สมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก
หมวด 1
คุณสมบัติของผูส้ มัคร
ข้อ 6

ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกสามัญต้องเป็ นผูท้ มีี คุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี
(1) มีอายุไม่ตํากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์
(2) มีสญ
ั ชาติไทย
(3) มีความรู้ในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมโดยได้รบั ปริญญาตังแต่ปริญญาตรีขนไปในวิ
ึ
ชาสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์ทสภาสถาปนิ
ี
กรับรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรือ
มีค วามรู้ใ นวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมโดยได้ร ับ อนุ ป ริญ ญา ประกาศนี ย บัต ร หรือ วุ ฒิบ ัต ร ในวิช า
สถาปั ตยกรรมศาสตร์ทสภาสถาปนิ
ี
กรับรอง และต้องปฏิบตั งิ านเกียวข้องกับวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลา
ทีกําหนดไว้ ในแต่ละสาขาสถาปั ตยกรรมตามประกาศสภาสถาปนิก
(4) ไม่เป็ นผูม้ คี วามประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็ นผูท้ ได้
ี กระทําการซึงแสดง
ให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซือสัตย์สจุ ริต
(5) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก
(6) ไม่เป็ นโรคติดต่อซึงเป็ นทีรังเกียจแก่สงั คมหรือโรคทีต้องห้ามดังต่อไปนี
(ก) โรคเรือนในระยะติดต่อ หรือในระยะทีปรากฏอาการทีเป็ นอันตรายต่อสังคม
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พระราชบัญญัตสิ ถาปนิก
(ข) วัณโรคในระยะทีเป็ นอันตรายต่อสังคม
(ค) โรคติดยาเสพติดให้โทษ หรือภาวะติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
1 (ง) โรคพิษสุราเรือรัง
(7) ไม่เป็ นผูม้ รี ่างกายพิการและจิตใจฟั นเฟื อน ไม่สมประกอบ อันเป็ นเหตุให้เป็ นผูห้ ย่อนสมรรถภาพใน

การประกอบอาชีพ
ข้อ 7 ผู้สมัครเป็ นสมาชิกวิส ามัญต้องเป็ นผู้ทีมีคุ ณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้อ งห้ามเช่ น เดียวกับ ผู้สมัค รเป็ น
สมาชิกสามัญในข้อ 6 (1) และ (4) ถึง (7) และต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
(1) เป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยทีมีความรูใ้ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรม โดยได้รบั อนุ ปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒบิ ตั ร ในวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์
(2) เป็ นผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยทีเป็ นผูป้ ฏิบตั งิ านทีเกียวข้องกับวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าแปดปี
(3) กรณีเป็ นผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ต้องเป็ นผูม้ ภี ูมลิ ําเนาอยู่ในประเทศไทยทีได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายว่า
ด้วยการทํางานของคนต่างด้าว หรือได้รบั สิทธิการทํางานในโครงการของรัฐบาล องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ หรือ
ได้ร ับ เอกสิท ธิท างการทูต หรือ เคยได้ร ับ ใบประกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม มาก่ อ น โดยต้อ งมีค วามรู้ใ นวิช าชีพ
สถาปั ตยกรรมตังแต่ ปริญญาตรีขนไปในวิ
ึ
ชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์ทีสภาสถาปนิกรับรองตามประกาศสภาสถาปนิก หรือ
เทียบเท่าตามมติของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
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หมวด 2
การสมัครเป็ นสมาชิ ก
ข้อ 8 ผูป้ ระสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิก ให้ยนใบสมั
ื
ครตามประเภททีสมัคร พร้อมหลักฐานตามทีระบุในแบบ และ
ชําระค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุงต่อหัวหน้าสํานักงานสภาสถาปนิก
ใบสมัครตามวรรคหนึงต้องมีสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิก ซึงได้จดทะเบียนและรับใบอนุ ญาตมาแล้วเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าสิบปี อย่างน้อยหนึงคน หรือสมาชิกสามัญซึงได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี อย่างน้อย
สองคน ลงลายมือชือรับรองว่าผูย้ นใบสมั
ื
ครไม่เป็ นผูม้ คี วามประพฤติเสือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็ นผูก้ ระทํา
การใดซึงแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซือสัตย์สจุ ริต
ผู้ ส มัค รที จบการศึ ก ษาโดยได้ ร ับ ปริ ญ ญา อนุ ป ริ ญ ญา หรื อ ประกาศนี ย บัต รที สภาสถาปนิ ก รับ รอง และ
สถาบันการศึกษาได้แจ้งชือว่าเป็ นผูจ้ บการศึกษามายังสภาสถาปนิกแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องมีการรับรองตามวรรคสอง
3

หมวด 3
การพิ จารณา
ข้อ 9 เมือได้รบั ใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานตามข้อ 8 ให้หวั หน้าสํานักงานสภาสถาปนิกตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน แล้วเสนอคําขอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพือพิจารณารับจดทะเบียนเป็ นสมาชิกต่อไป
กรณี ผู้ส มัค รทีจบการศึก ษาโดยได้ร ับ ปริญ ญา อนุ ป ริญ ญา หรือ ประกาศนี ย บัต รทีสภาสถาปนิ ก รับ รอง และ
สถาบันการศึกษาได้แจ้งชือว่าเป็ นผูจ้ บการศึกษามายังสภาสถาปนิกแล้ว ให้เสนอเลขาธิการเพือพิจารณาและดําเนินการออก
บัต รสมาชิก ตามประเภทของผู้ส มัค รนันแล้ว แต่ ก รณี ใ ห้แ ก่ ผู้ส มัค รโดยเร็ว จดแจ้ง ไว้ใ นทะเบีย นเป็ น หลัก ฐาน และแจ้ง
คณะกรรมการเพือทราบ
4
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(ง) ของข้อ 6 (6) แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 7 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
3 ข้อ 8 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
4 ข้อ 9 แก้ไขโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
2

กฎหมายอาคาร

ข้อบังคับสภาสถาปนิก

3

ข้อ 10 เมือคณะกรรมการมีมติรบั จดทะเบียนและออกบัตรสมาชิกให้แก่ผสู้ มัครรายใด ให้เลขาธิการดําเนินการออก
บัตรสมาชิก ตามประเภทของผูส้ มัครนันแล้วแต่กรณีให้แก่ผสู้ มัครโดยเร็ว และจดแจ้งไว้ในทะเบียนเป็ นหลักฐาน
ในกรณีทคณะกรรมการมี
ี
มติไม่รบั จดทะเบียนเป็ นสมาชิกแก่ผสู้ มัครรายใด ให้เลขาธิการมีหนังสือแจ้งมติไม่รบั จด
ทะเบียนเป็ นสมาชิก พร้อมด้วยเหตุผลไปให้ผู้ยนใบสมั
ื
ครทราบโดยเร็ว พร้อมทังคืนค่าบํารุงแก่ผู้สมัครรายนัน ส่วนค่าจด
ทะเบียน สภาสถาปนิกสงวนสิทธิจะไม่คนื ให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผูส้ มัครผูน้ ันจะขอสมัครเป็ นสมาชิกในประเภทเดียวกันได้ต่อเมือ
พ้นกําหนด 1 ปี ถ้าหากคณะกรรมการมีมติไม่รบั จดทะเบียนในการสมัครครังใหม่นอีี กก็จะหมดสิทธิในการสมัครเป็ นสมาชิก
บัตรสมาชิกตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก
ข้อ 10/1 ให้หวั หน้าสํานักงานสภาสถาปนิกทําการประกาศ ชือ ถินทีอยู่ คุณวุฒกิ ารศึกษา และสถาบันการศึกษา
ของผูส้ มัครทีได้เสนอคําขอต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพือพิจารณารับจดทะเบียน โดยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์และโดย
การปิ ดประกาศไว้ในทีเปิ ดเผย ณ สํานักงานสภาสถาปนิกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน เพือให้โอกาสบุคคลอืนยืนคําคัดค้าน
โดยให้ลงวันทีทีประกาศไว้ในประกาศนันด้วย
เมือได้ประกาศครบกําหนดตามวรรคหนึงแล้ว หากมีผู้ยนคํ
ื าคัดค้านผู้สมัครใด ให้หวั หน้าสํานักงานสภาสถาปนิก
เสนอคําคัดค้านนันต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพือพิจารณา กรณีคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณาคําคัดค้านแล้วเห็น
ว่าผูส้ มัครนันขาดคุณสมบัตหิ รือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีกําหนดในข้อบังคับนี ให้มมี ติไม่รบั จดทะเบียนเป็ นสมาชิกแก่ผสู้ มัคร
รายนัน หากได้ดําเนินการใดตามข้อ 10 วรรคหนึงสําหรับผูส้ มัครรายนันไปแล้วให้ถอื เป็ นโมฆะ และให้ดําเนินการ ตามข้อ 10
วรรคสอง
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ข้อ 11 อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุง ให้เป็ นไปตามอัตราทีกําหนดในท้ายข้อบังคับนี
ข้อ 12 ให้หวั หน้าสํานักงานสภาสถาปนิกดูแลรักษาทะเบียนสมาชิกภายใต้การควบคุมและกํากับดูแลของนาย
ทะเบียน
ประกาศ ณ วันที 22 ตุลาคม พ.ศ.2544
ปรีดิ บุรณศิริ
นายกสภาสถาปนิก
อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบํารุง
1. ค่าจดทะเบียนสมาชิก
2. ค่าบํารุงราย 2 ปี

3. ค่าบํารุงราย 5 ปี

ประเภทสามัญ/วิสามัญ
ประเภทสามัญ
ประเภทวิสามัญ (ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย)
ประเภทวิสามัญ (ผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย)
ประเภทสามัญ
ประเภทวิสามัญ (ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทย)
ประเภทวิสามัญ (ผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย)

ฉบับละ
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา
อัตรา

500
500
300
3,000
1,000
600
6,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 19ง วันที 4 มีนาคม 2545

ข้อบังคับสภาสถาปนิ กว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิ กของสภาสถาปนิ ก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 106ง วันที 18 พฤษภาคม 2564
5

ข้อ 10/1 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการรับสมัครเป็ นสมาชิกของสภาสถาปนิก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564

กฎหมายอาคาร

