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ข้อบังคับสภาสถาปนิ ก
ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ประกอบวิ ชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ
การออกใบอนุญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการออกหลักฐานรับรองการได้รบั ใบอนุญาต
พ.ศ. 2552
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 (6) (ง) (ฉ) (ฎ) มาตรา 46 วรรคสอง และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตสิ ถาปนิก
พ.ศ. 2543 สภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
แต่ละระดับ การออกใบอนุ ญาต การต่อใบอนุญาต อายุใบอนุ ญาต การออกใบแทนใบอนุ ญาต และการออกหลักฐานรับรองการ
ได้รบั ใบอนุญาต พ.ศ. 2552”
ข้อ 2

ข้อบังคับนี ให้ใช้บงั คับนับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็ นต้นไป
หมวด 1
บททัวไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี
“วุฒสิ ถาปนิก” หมายความว่า ผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับวุฒสิ ถาปนิกจาก
สภาสถาปนิก
“สามัญสถาปนิก” หมายความว่า ผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับสามัญสถาปนิก
จากสภาสถาปนิก
“ภาคีสถาปนิก” หมายความว่า ผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับภาคีสถาปนิกจาก
สภาสถาปนิก
“ภาคีสถาปนิกพิเศษ” หมายความว่า ผู้ทีได้ร ับ ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุ มในระดับภาคี
สถาปนิกพิเศษจากสภาสถาปนิก
หมวด 2
คุณสมบัติของผูป้ ระกอบวิ ชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ข้อ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อบังคับสภา
สถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
ข้อ 5
ละสาขา ดังนี

ผูข้ อรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมต้องมีคุณสมบัตใิ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรมแต่

(1) ระดับภาคีสถาปนิก
(ก) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวชิ าชีพสถาปั ตยกรรมหลักสูตร 5 ปี ขนไป
ึ หรือปริญญาวิชาชีพ
สูงกว่า ได้รบั ปริญญาทีสภาสถาปนิกรับรอง หรือ
(ข) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปั ตยกรรมหลักสูตร 4 ปี ได้รบั ปริญญาทีสภา
สถาปนิกรับรอง และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึงปี หรือ
(ค) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทีเกียวข้อง หลักสูตร 4 ปี ขนไป
ึ ได้รบั ปริญญาทีสภา
สถาปนิกรับรอง และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ
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(ง) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาชีพสถาปั ตยกรรม ได้รบั อนุปริญญาทีสภาสถาปนิกรับรอง
และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี หรือ
(จ) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพชันสูง ได้รบั ประกาศนียบัตรทีสภาสถาปนิ ก
รับรอง และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าสีปี
ทังนีต้องผ่านการทดสอบความรูแ้ ละการอบรมตามทีกําหนดในข้อบังคับฉบับนี
(2) ระดับสามัญสถาปนิก
(ก) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกทีมีคุณวุฒติ ามข้อ
5 (1) (ก) และ (ข) ได้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี หรือ
(ข) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกทีมีคุณวุฒติ ามข้อ
5 (1) (ค) และ (ง) ได้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ทังนีจะต้องมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรูแ้ ละการอบรม ตามทีกําหนดในข้อบังคับ
ฉบับนี
(3) ระดับวุฒสิ ถาปนิก
ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกทีมีคุณวุฒติ ามข้อ 5
(2) (ก) และได้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี มีปริมาณและคุณภาพของ
ผลงาน ผ่านการอบรมและการทดสอบความรู้ ตามทีกําหนดในข้อบังคับฉบับนี
1 (4) ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ
(ก) เป็ น ผู้ป ฏิบ ัติง านเกียวข้อ งกับ วิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมทีมีค วามรู้ ค วามสามารถในวิช าชีพ
สถาปั ตยกรรมดีเด่นเป็ นพิเศษ มีสญ
ั ชาติไทย และประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้ว เฉพาะงานชนิดหนึงชนิดใด
ตามทีระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
หรือ
(ข) เป็ นผูไ้ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ซึงต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
(ข 1) ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมจากสถาบันวิชาชีพซึงเป็ นสถาบันทีมี
อํานาจหน้าทีในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมของต่างประเทศ ทีสภาสถาปนิกให้การรับรอง
(ข 2) มีความรูแ้ ละประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานทีขอ
(ข 3) ผ่านการทดสอบความรู้เกียวกับความพร้อมในงานทียืนขอและผ่านการอบรม ตาม
ระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
(ข 4) ได้ร ับ อนุ ญ าตจากสภาสถาปนิ ก ให้เ ข้า มาทํา งานร่ วมกับสามัญสถาปนิ ก หรือ วุฒิ
สถาปนิก
(ข 5) ได้ทําประกันภัยความรับผิดต่ อวิชาชีพตามระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิก
กําหนด
หรือ
(ค) ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเกียวข้องกับสถาปั ตยกรรมทีมีความรูค้ วามชํานาญและประสบการณ์ในงานด้าน
นันๆ เฉพาะงานชนิดหนึงชนิดใด ตามทีระเบียบคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด

1

(4) ของข้อ 5 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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หมวด 3
การประกอบการงานในวิ ชาชีพสถาปัตยกรรม
ข้อ 6 ให้ผขู้ อรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิกแสดงหลักฐานว่าได้
ประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมตามระยะเวลาทีกําหนดในข้อ 5(1) (ข) (ค) (ง) และ (จ) โดยจะต้องมีสถาปนิกในระดับ
สามัญสถาปนิกขึนไปไม่น้อยกว่าสองคนรับรอง
ในกรณีทเป็
ี นการประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมในหน่วยงานของรัฐ จะต้องมีผบู้ งั คับบัญชาเป็ นผูร้ บั รอง
ข้อ 7 การประกอบการงานในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมตามข้อ 6 ให้มรี ะยะเวลานับจากวันทียืนขอรับใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมย้อนหลังต่อเนืองกัน รวมระยะเวลาไม่น้อยกว่าระยะเวลาทีกําหนดตามข้อ 5(1) (ข) (ค)
(ง) และ (จ) ในกรณีทการประกอบการงานดั
ี
งกล่าวมีระยะเวลาไม่ต่อเนืองกัน อนุ โลมให้ขาดช่วงได้หนึงครังต่อหนึงปี ทังนี
ระยะเวลาทีขาดช่วงแต่ละครังต้องไม่เกิน 90 วัน
หมวด 4
ปริมาณและคุณภาพของผลงาน
2

ข้อ 7/1 ในหมวดนี
“อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารขนาดใหญ่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารสูงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
“อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ข้อ 8 ผูข้ อรับใบอนุ ญาตระดับสามัญสถาปนิกหรือระดับวุฒสิ ถาปนิก ต้องยืนเอกสารและหลักฐานแสดงปริมาณ
และคุณภาพของผลงานประกอบการพิจารณา ดังนี
(1) บัญ ชีแ สดงปริม าณและคุ ณ ภาพของผลงานในการประกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมตามเงือนไข
ระยะเวลาทีกําหนดไว้ในข้อ 5 (2) หรือข้อ 5 (3) แล้วแต่กรณี
(2) หนังสือรับรองผลงานตามข้อ 9 หรือข้อ 10
(3) แบบรูปเอกสารของผลงานในบัญชีตาม (1)
(4) แผนทีแสดงทีตังโครงการของผลงานทีเสนอมาประกอบการพิจารณา
ข้อ 9 ผลงานทีผูข้ อรับใบอนุ ญาตระดับสามัญสถาปนิกเสนอมาประกอบการพิจารณาจะต้องให้สถาปนิกในระดับ
สามัญสถาปนิกขึนไปไม่น้อยกว่าสองคนเป็ นผูร้ บั รองผลงาน
ในกรณีทเป็
ี นผลงานของหน่ วยงานของรัฐทีผูข้ อรับใบอนุ ญาตระดับสามัญสถาปนิกยืนแสดง จะต้องมีผบู้ งั คับบัญชา
ซึงเกียวข้องกับผลงานทีรับรองเป็ นผูร้ บั รองผลงาน และจะต้องมีสถาปนิกในระดับสามัญสถาปนิกขึนไปอีกคนหนึงรับรอง
ข้อ 10 ผลงานทีผูข้ อรับใบอนุ ญาตระดับวุฒสิ ถาปนิกเสนอมาประกอบการพิจารณาจะต้องให้สถาปนิกในระดับวุฒ ิ
สถาปนิกไม่น้อยกว่าสองคนเป็ นผูร้ บั รองผลงาน
ในกรณีทเป็
ี นผลงานของหน่ วยงานของรัฐทีผูข้ อรับใบอนุญาตระดับวุฒสิ ถาปนิกยืนแสดง จะต้องมีผบู้ งั คับบัญชาซึง
เกียวข้องกับผลงานทีรับรองเป็ นผูร้ บั รองผลงาน และจะต้องมีสถาปนิกในระดับวุฒสิ ถาปนิกอีกคนหนึงรับรอง
ข้อ 11 ผลงานในชนิดงานต่างๆ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ในแต่ละสาขา
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมทีสามารถนํามาใช้ยนประกอบการพิ
ื
จารณาได้ และคะแนนทีอาจได้รบั ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1) งานศึกษาโครงการ ในทุกสาขาสถาปั ตยกรรม 50 คะแนนต่อผลงาน
3

2
3

ข้อ 7/1 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563
ข้อ 11 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว

กฎหมายอาคาร

4

พระราชบัญญัตสิ ถาปนิก

(2) งานออกแบบ
(ก) สาขาสถาปั ตยกรรมหลัก
1) ผลงานทีเป็ นอาคารทีไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ในกรณีที
เป็ นผลงานซึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 คะแนนต่อผลงาน และในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงไม่ได้ก่อสร้างและมีเอกสารผลงานแบบ
ก่อสร้างขันสมบูรณ์หรืองานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 50 คะแนนต่อผลงาน
2) ผลงานทีเป็ นอาคารขนาดใหญ่ขนไป
ึ แต่ไม่ใช่อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ในกรณี
ทีเป็ นผลงานซึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 150 คะแนนต่อผลงาน และในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงไม่ได้ก่อสร้างและมีเอกสารผลงาน
แบบก่อสร้างขันสมบูรณ์หรืองานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 75 คะแนนต่อผลงาน
3) ผลงานเป็ นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงงานก่อสร้างแล้ว
เสร็จ 200 คะแนนต่อผลงาน และในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงไม่ได้ก่อสร้างและมีเอกสารผลงานแบบก่อสร้างขันสมบูรณ์หรืองาน
ก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 100 คะแนนต่อผลงาน
(ข) สาขาสถาปั ตยกรรมผังเมือง ในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงนําไปก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ
100 คะแนนต่อผลงาน และในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงเป็ นรายงานขันสมบูรณ์ 75 คะแนนต่อผลงาน
(ค) สาขาภูมสิ ถาปั ตยกรรม ในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100 คะแนนต่อผลงาน และ
ในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงไม่ได้ก่อสร้างและมีเอกสารผลงานแบบก่อสร้างขันสมบูรณ์หรืองานก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ 50 คะแนน
ต่อผลงาน
(ง) สาขาสถาปั ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100
คะแนนต่อผลงาน และในกรณีทเป็
ี นผลงานซึงไม่ได้ก่อสร้างและมีเอกสารผลงานแบบก่อสร้างขันสมบูรณ์หรืองานก่อสร้างยังไม่
แล้วเสร็จ 50 คะแนนต่อผลงาน
(3) งานบริหารและอํานวยการก่อสร้าง
(ก) สาขาสถาปั ตยกรรมหลัก
1) ผลงานทีเป็ นอาคารทีไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่ พิเศษ 50
คะแนนต่อผลงาน
2) ผลงานทีเป็ นอาคารขนาดใหญ่ขนไป
ึ
แต่ไม่ใช่อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ 150
คะแนนต่อผลงาน
3) ผลงานทีเป็ นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ 200 คะแนนต่อผลงาน
(ข) สาขาภูมสิ ถาปั ตยกรรม 50 คะแนนต่อผลงาน
(ค) สาขาสถาปั ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ 50 คะแนนต่อผลงาน
(4) งานตรวจสอบ ในทุกสาขาสถาปั ตยกรรม 50 คะแนนต่อผลงาน
4

ข้อ 11/1 ผูข้ อรับใบอนุญาตอาจนําหน่วยทีได้รบั จากการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง (หน่วย พวต.) ซึง
มีอายุไม่เกินห้าปี มาใช้เพือรับคะแนนตามข้อ 11 ได้ไม่เกิน 60 คะแนน โดยหนึงหน่วย พวต. คิดเป็ นหนึงคะแนน ทังนี ผูข้ อรับ
ใบอนุ ญาตต้องยืนหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนือง และรายการสรุปหน่ วย พวต. ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมตามแบบทีสภาสถาปนิกกําหนด
5

4
5

ข้อ 12 ผูข้ อรับใบอนุญาตจะต้องยืนผลงานเพือประกอบการพิจารณาให้ได้คะแนนตามข้อ 11 รวมกัน ดังต่อไปนี
(1) ระดับสามัญสถาปนิก ไม่น้อยกว่า 300 คะแนน
(2) ระดับวุฒสิ ถาปนิก
(ก) สาขาสถาปั ตยกรรมหลัก ไม่น้อยกว่า 1,000 คะแนน

ข้อ 11/1 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563
ข้อ 12 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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(ข) สาขาสถาปั ต ยกรรมผัง เมือ ง สาขาภู มิส ถาปั ต ยกรรม และสาขาสถาปั ต ยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
ผลงานทียืนจะต้องเป็ นผลงานออกแบบตามข้อ 11 (2) แล้วแต่กรณี คิดเป็ นคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึงส่วนในสี
ส่วนของคะแนนทีกําหนดในวรรคหนึง
ผลงานทียืนจะต้องเป็ นผลงานซึงงานก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือผลงานออกแบบในสาขาสถาปั ตยกรรมผังเมืองซึงนําไป
ก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการแล้วเสร็จ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึงส่วนในสามส่วนของคะแนนทีกําหนดในวรรคหนึง
ข้อ 13 ผลงานทีนํ า มายืนประกอบการพิจ ารณาในแต่ ล ะสาขาจะต้อ งอยู่ใ นประเภทและขนาดทีเป็ น วิช าชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมในสาขานัน หรืองานอืนทีก่อสร้างแล้วเสร็จ ดังต่อไปนี
(1) ผูข้ อรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปั ตยกรรมหลัก ผลงานออกแบบ บ้านพักอาศัยทีมีพนที
ื
ตังแต่ 75 ตารางเมตรขึนไป หรืออาคารทีมีคุณค่าพิเศษ
(2) ผู้ขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปั ตยกรรมผังเมือง ผลงานวางผังและออกแบบ กลุ่ม
อาคารทีมีพนที
ื อาคารรวมกันตังแต่ 2,000 ตารางเมตรขึนไป หรืองานสถาปั ตยกรรมผังเมืองทีมีคุณค่าพิเศษ
(3) ผูข้ อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาภูมสิ ถาปั ตยกรรม ผลงานออกแบบภูมสิ ถาปั ตยกรรมในพืนที
ทีให้บุคคลทัวไปเข้าใช้สอยได้ทมีี พนที
ื ตังแต่ 500 ตารางเมตรขึนไป หรืองานภูมสิ ถาปั ตยกรรมทีมีคุณค่าพิเศษ
(4) ผู้ขอรับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสาขาสถาปั ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ผลงานออกแบบ
สถาปั ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ของบ้านหรือทีอยู่อาศัยทีมีพนที
ื ตังแต่ 75 ตารางเมตรขึนไป หรืองานสถาปั ตยกรรม
ภายในและมัณฑนศิลป์ ทีมีคุณค่าพิเศษ
ผลงานตาม (1) (2) (3) และ (4) ให้นํามายืนประกอบการพิจารณาโดยมีคะแนนรวมกันได้ไม่เกิน 100 คะแนน
การพิจารณาคุณภาพของผลงานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสภาสถาปนิก
ข้อ 14 ผลงานทีมีสถาปนิกทํางานร่วมกันตังแต่สองคนขึนไปให้ถอื หลักเกณฑ์การพิจารณาแต่ละผลงาน กรณีใด
กรณีหนึง ดังนี
(1) กรณีทระบุ
ี ว่าผูใ้ ดเป็ นหัวหน้าสถาปนิก หัวหน้าสถาปนิกคิดเป็ นร้อยละ 60 ของผลงาน และสถาปนิก
ทีร่วมงานคิดร้อยละ 40 ของผลงาน ถ้ามีสถาปนิกทีร่วมงานหลายคนให้คดิ เฉลียจากร้อยละ 40
(2) กรณีทไม่
ี ได้ระบุว่าผูใ้ ดเป็ นหัวหน้าสถาปนิก ให้คดิ ร้อยละของผลงานเฉลียเท่ากันทุกคน
(3) กรณี ต้ อ งการคิด ร้อ ยละของผลงานเป็ น สัด ส่ ว นในการปฏิบ ัติง านระหว่ า งหัว หน้ า สถาปนิ ก และ
สถาปนิกทีร่วมงานซึงต่างจาก (1) หรือ (2) สถาปนิกทีร่วมงานทุกคนต้องลงนามรับรองในหนังสือชีแจงตามข้อ 15 พร้อมแนบ
สําเนาใบอนุญาตพร้อมลงลายมือชือของสถาปนิกทีร่วมงานทุกคน
6

ข้อ 15 ผลงานทีมีสถาปนิกทํางานร่วมกันตังแต่สองคนขึนไปต้องมีหนังสือของหัวหน้าสํานักงานชีแจงการทํางาน
ของสถาปนิกแต่ละคนตามข้อ 14 กรณีทีเป็ นการทํางานร่วมกันโดยไม่มหี วั หน้าสํานักงานให้เป็ นหนังสือชีแจงของหัวหน้า
สถาปนิก กรณีทไม่
ี ได้ระบุว่าผูใ้ ดเป็ นหัวหน้าสถาปนิกให้เป็ นหนังสือชีแจงซึงลงนามรับรองโดยผูท้ าํ งานในกลุ่มทุกคน
กรณีผลงานของหน่ วยงานของรัฐทีมีสถาปนิกทํางานร่วมกันตังแต่สองคนขึนไป ต้องมีหนังสือของผู้บงั คับบัญชา
ชีแจงขอบเขตอํานาจหน้าทีและความรับผิดชอบของสถาปนิกแต่ละคน ตามข้อ 14
ข้อ 16 การจัดทําบัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานตามข้อ 8 (1) และการจัดทําแบบรูปเอกสารของ
ผลงานตามข้อ 8 (3) ให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
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ข้อ 14 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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ข้อ 16/1 เมือสภาสถาปนิกได้รบั บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพของผลงานตามข้อ 8 (1) ไว้แล้ว ให้นําบัญชีแสดง
ปริมาณและคุณภาพของผลงานนันประกาศ ณ สํานักงานสภาสถาปนิกและหรือในเว็บไซต์สภาสถาปนิกเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันเพือให้โอกาสบุคคลอืนยืนคําคัดค้าน
หากมีผู้ยืนคํา คัด ค้า นทีระบุ ชือ ชือสกุ ล และหลัก ฐานเพีย งพอ ให้ห ัว หน้ า สํา นัก งานสภาสถาปนิ ก เสนอต่ อ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกเพือพิจารณาโดยเร็ว
7

หมวด 5
การทดสอบความรู้
ข้อ 17 ผู้ขอรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับภาคีสถาปนิก ตามข้อ 5 (1) ระดับ
สามัญสถาปนิก ตามข้อ 5 (2) และระดับวุฒสิ ถาปนิก ตามข้อ 5 (3) ทีมีคุณสมบัตแิ ละคุณวุฒติ ามเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในข้อบังคับ
สภาสถาปนิก จะต้องเข้ารับการทดสอบความรูเ้ พือขอรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม โดยต้องยืนใบ
สมัครขอเข้ารับการทดสอบความรูค้ รังแรก ภายในหนึงปี นบั ตังแต่วนั ทีสภาสถาปนิกประกาศรายชือผูม้ คี ุณสมบัติ
ข้อ 18 ผู้เข้ารับการทดสอบความรูจ้ ะต้องเป็ นผูเ้ สียค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง และจะขอรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวคืน
ไม่ได้ในทุกกรณี
ข้อ 19 สภาสถาปนิกจะดําเนินการจัดทดสอบความรู้เพือขอรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุม ระดับและประเภทตามข้อ 5(1) (2) และ (3) อย่างน้ อยปี ละหนึงครังสําหรับแต่ละระดับและประเภท และในการจัด
ทดสอบความรู้ ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกแต่งตังคณะอนุกรรมการแต่ละสาขาเพือดําเนินการจัดทดสอบความรูม้ จี าํ นวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดคน
ให้คณะอนุ กรรมการจัดทดสอบดําเนินการจัดทดสอบความรู้ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีคณะกรรมการสภา
สถาปนิกกําหนด แล้วเสนอผลการทดสอบต่ อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพือพิจารณาภายในหกสิบวันนับแต่ วนั ทีมีการ
ทดสอบ กรณีทไม่
ี สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้เสนอคณะกรรมการสภาสถาปนิก
พิจารณาเพือขยายระยะเวลา
8

ข้อ 20 ให้เลขาธิการสภาสถาปนิกประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานทีสอบ รายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการทดสอบและ
หลักเกณฑ์รายละเอียดเกียวกับวิชาและวิธกี ารทดสอบความรู้ ตลอดจนรายละเอียดอืน ๆ เกียวกับการทดสอบให้ทราบก่อน
กําหนดวันทดสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน ณ สํานักงานสภาสถาปนิก
ข้อ 21 การทดสอบความรูเ้ พือขอรับใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ให้กระทําโดยวิธสี อบ
ข้อเขียนและหรือวิธสี อบสัมภาษณ์ และให้ประกอบด้วยรายวิชาและหลักสูตรซึงครอบคลุมองค์ความรู้ ดังต่อไปนี
(1) ความรูแ้ ละทักษะในการวางผังและออกแบบ
(2) ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีแต่ละสาขา
(3) ความรูใ้ นการปฏิบตั วิ ชิ าชีพสถาปั ตยกรรม
(4) ทักษะด้านการสือสาร
ข้อ 22 ในการทดสอบแต่ละครัง ผูเ้ ข้ารับการทดสอบความรูม้ สี ทิ ธิเลือกสอบข้อเขียนวิชาหนึงวิชาใดหรือหลายวิชา
ตามวิชาทีกําหนดก็ได้
ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ต้องได้คะแนนในแต่ละวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบความรู้
จากสภาสถาปนิก

7
8

ข้อ 16/1 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563
ข้อ 19 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2554 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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สําหรับวิชาทีได้คะแนนไม่ตํากว่าร้อยละหกสิบ ให้เก็บผลการทดสอบวิชานันไว้ได้ไม่เกิน 4 ปี นับตังแต่วนั ทีประกาศ
ผลการทดสอบของวิชานัน ๆ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผลการทดสอบวิชานันเป็ นอันยกเลิก และจะต้อง
ทดสอบวิชานันใหม่
ข้อ 23 ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม ระดับ สามัญ สถาปนิ ก หรือ ระดับ วุ ฒิ
สถาปนิก จะมีสทิ ธิเข้ารับการทดสอบความรูเ้ มือผลงานตามหมวด 4 ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว
ข้อ 24 ในการทดสอบโดยการสัมภาษณ์ ให้ผสู้ มั ภาษณ์วนิ ิจฉัยเพียงว่าผูข้ อรับใบอนุญาตสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่าน
เท่านัน
ผูข้ อรับใบอนุญาตซึงสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน มีสทิ ธิขอเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แก้ตวั ได้
ข้อ 25 หลักเกณฑ์รายละเอียดเกียวกับการจัดทดสอบ การกําหนดรายวิชาและเนือหาหลักสูตร และวิธกี ารทดสอบ
ความรู้ ให้เป็ นไปตามระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
หมวด 6
การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต
และการออกหลักฐานรับรองการได้รบั ใบอนุญาต
ข้อ 26 ผู้ขอรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ต้องยืนคําขอรับใบอนุ ญาตต่อเลขาธิการ
สภาสถาปนิก พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ตามระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
เมือได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอรับใบอนุญาตแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้องแล้ว ให้เลขาธิการ
สภาสถาปนิกเสนอคําขอรับใบอนุญาตต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกเพือพิจารณาออกใบอนุญาตต่อไป
ข้อ 27 เมือผู้ขอรับใบอนุ ญาตได้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหมวด 5 และสภาสถาปนิกพิจารณาเห็นว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตสมควรเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิกจะออกบัตรและใบอนุญาตให้เมือผูข้ อรับใบอนุญาต
ได้ชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม และได้เข้ารับการอบรมตามหลักเกณฑ์ที
คณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนดแล้วโดยให้ใบอนุญาตมีผลนับตังแต่วนั ชําระเงินค่าธรรมเนียมเป็ นต้นไป
ข้อ 28 ผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมทีใบอนุ ญาตหมดอายุแล้วหรือใบอนุ ญาตมีอายุการใช้เหลืออีกไม่
เกินหกเดือน ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาต ให้ยนคํ
ื าขอต่ออายุต่อเลขาธิการสภาสถาปนิก พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
เมือได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอต่อใบอนุ ญาตแล้วเห็นว่าครบถ้วนและถูกต้อง และเมือผูย้ นคํ
ื า
ขอต่อใบอนุญาตได้ชาํ ระเงินค่าธรรมเนียมแล้ว ให้เลขาธิการต่อใบอนุญาตให้และรายงานให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกทราบ
ข้อ 29 ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามข้อ 27 และข้อ 28 สําหรับระดับภาคีสถาปนิก
ระดับสามัญสถาปนิก และระดับวุฒสิ ถาปนิก ปกติให้มอี ายุหา้ ปี นับแต่วนั ทีออกใบอนุ ญาต ส่วนระดับภาคีสถาปนิกพิเศษให้มี
อายุตามทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณากําหนดแต่ไม่เกินห้าปี
การนับอายุใบอนุ ญาตตามข้อ 28 ในกรณีทีใบอนุ ญาตหมดอายุแล้วให้เริมนับอายุใบอนุ ญาตตังแต่ วนั ทีต่ ออายุ
ใบอนุญาตให้เป็ นต้นไป สําหรับกรณีใบอนุญาตเดิมยังไม่หมดอายุให้เริมนับอายุใบอนุญาตหลังจากวันทีใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
ข้อ 30 ในกรณี ทีใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ป ระกอบวิช าชีพ สถาปั ต ยกรรมควบคุ ม สูญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรือ ชํ า รุ ด ใน
สาระสําคัญ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมยืนคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตต่อเลขาธิการสภาสถาปนิกพร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ภายในกําหนดสามสิบวันนับแต่วนั ทีทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย ทังนี ตามระเบียบทีคณะกรรมการ
สภาสถาปนิกกําหนด
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ข้อ 31 ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมทีมีความประสงค์จะขอหลักฐานรับรองการ
ได้รบั ใบอนุญาต ให้ยนคํ
ื าขอรับหลักฐานรับรองการได้รบั ใบอนุญาตต่อเลขาธิการสภาสถาปนิก พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามระเบียบทีคณะกรรมการสภาสถาปนิกกําหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 32 ข้อ บัง คับ นี ไม่ ใ ช้ บ ัง คับ ต่ อ ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าตทีได้ ยื นเรื องขอรับ ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
สถาปั ตยกรรมควบคุมไว้แล้ว ก่อนวันทีข้อบังคับสภาสถาปนิกฉบับนีใช้บงั คับ เว้นแต่ผทู้ สภาสถาปนิ
ี
กได้มมี ติปฏิเสธการออก
ใบอนุญาต
ข้อ 33 ผู้ขอรับใบอนุ ญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในสาขาสถาปั ตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปั ตยกรรม สาขาสถาปั ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ ทีสําเร็จการศึกษาตังแต่ปี พ.ศ. 2546 และก่อนวันทีข้อบังคับสภา
สถาปนิกฉบับนีเริมใช้บงั คับไม่น้อยกว่าสองปี โดยได้รบั คุณวุฒิความรู้ระดับปริญญาตรีขนไปในแต่
ึ
ละสาขาดังกล่าว ตาม
ประกาศคณะกรรมการสภาสถาปนิกเรืองการรับรองคุณวุฒปิ ริญญาในวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม และได้ประกอบการงานใน
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี อาจยืนคําขอรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกและระดับสามัญสถาปนิกไปพร้อม
กันเลยก็ได้ ทังนี สภาสถาปนิกจะพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญาตระดับสามัญสถาปนิกหลังจากผู้ขอรับใบอนุ ญาตได้ผ่านการ
ทดสอบความรูต้ ามหมวด 5 และสภาสถาปนิกพิจารณาเห็นว่าผูข้ อรับใบอนุ ญาตสมควรเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุมระดับภาคีสถาปนิกแล้ว
ในการทดสอบความรูต้ ามหมวด 5 ผูข้ อรับใบอนุญาตสามารถเก็บผลการทดสอบวิชาทีได้คะแนนไม่ตํากว่าร้อยละหก
สิบไว้ได้ไม่เกินสามปี นับตังแต่ขอ้ บังคับสภาสถาปนิกฉบับนีใช้บงั คับ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ถอื ว่าผลการทดสอบ
วิชานันเป็ นอันยกเลิก
ผูข้ อรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกตามวรรคหนึงจะต้องมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน และผ่านการอบรมตามที
กําหนดในข้อบังคับฉบับนี โดยได้รบั การยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบความรู้สาํ หรับระดับสามัญสถาปนิกอีก ในกรณีทสภา
ี
สถาปนิกพิจารณาแล้วเห็นว่าผูข้ อรับใบอนุญาตสมควรเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิก สภา
สถาปนิกจะออกบัตรและใบอนุ ญาตให้เฉพาะในระดับสามัญสถาปนิก และการชําระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมให้เป็ นไปตามอัตราของระดับสามัญสถาปนิกเพียงอัตราเดียว
การขอรับใบอนุญาตระดับภาคีสถาปนิกและระดับสามัญสถาปนิกไปพร้อมกันตามข้อนี ให้กระทําได้ภายในหนึงปี นบั
แต่วนั ทีข้อบังคับสภาสถาปนิกฉบับนีใช้บงั คับ
ข้อ 34 ผูม้ คี ุณวุฒกิ ารศึกษาตามข้อ 5(1) (จ) ซึงเข้าศึกษาก่อนวันทีข้อบังคับนีใช้บงั คับ ได้รบั ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับภาคีสถาปนิก และได้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับภาคีสถาปนิกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี ให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกได้
ทังนีจะต้องมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรูแ้ ละการอบรม ตามทีกําหนดในข้อบังคับว่าด้วย
คุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุ ญาต การต่อใบอนุ ญาต อายุใบอนุ ญาต การ
ออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รบั ใบอนุญาต พ.ศ. 2552
9

10 ข้อ

35 ผู้มคี ุณวุฒกิ ารศึกษาตามข้อ 5(1) (ค) และ (ง) ซึงเข้าศึกษาก่อนวันทีข้อบังคับนีใช้บงั คับ ได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับสามัญสถาปนิก และได้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมในระดับสามัญ
สถาปนิกมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดปี ให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมระดับวุฒสิ ถาปนิกได้

9

ข้อ 34 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2554
ข้อ 35 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557

10
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ข้อบังคับสภาสถาปนิก

9

ทังนีจะต้องมีปริมาณ คุณภาพของผลงาน ผ่านการทดสอบความรู้และการอบรม ตามทีกําหนดในข้อบังคับสภา
สถาปนิกว่าด้วยคุณสมบัตขิ องผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ การออกใบอนุ ญาต การต่อใบอนุ ญาต อายุ
ใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการออกหลักฐานรับรองการได้รบั ใบอนุญาต พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที 11 สิงหาคม พ.ศ. 2552
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอาํ พน
นายกสภาสถาปนิก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 140 ง วันที 25 กันยายน 2552

ข้อบังคับสภาสถาปนิ กฯ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2554
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนพิเศษ 154 ง วันที 20 ธันวาคม 2554
ข้อบังคับสภาสถาปนิ กฯ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2557
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนพิเศษ 91 ง วันที 30 พฤษภาคม 2557
ข้อบังคับสภาสถาปนิ กฯ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 299 ง วันที 26 พฤศจิกายน 2561
ข้อบังคับสภาสถาปนิ กฯ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2563
ข้อ 2

ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับเมือพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 186 ง วันที 14 สิงหาคม 2563

กฎหมายอาคาร

