เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง

หนา้ ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
พ.ศ. ๒๕๖๑
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าธรรมเนียมจากสมาชิก และบุคคลภายนอก
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ สภาสถาปนิ ก ประจ าปี ๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการกาหนดค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าธรรมเนียม
จากสมาชิกและบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๑ แห่งข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิก
ของสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๕ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิกและค่าบารุงท้ายข้อบังคับสภาสถาปนิก
ว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกของสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๔ และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสมาชิก
ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมจากสมาชิกและบุคคลภายนอกท้ายข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๖ ในข้อบังคับนี้
“ค่าจดทะเบียนสมาชิก ” หมายความว่า เงินที่สภาสถาปนิกเรียกเก็บเป็นค่าแรกเข้าในการ
สมัครเป็นสมาชิกสภาสถาปนิก
“ค่าบารุง ” หมายความว่า เงินที่สภาสถาปนิกเรียกเก็บจากสมาชิกเพื่อใช้ดาเนินกิจการ
ตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
“ค่ า ธรรมเนี ย ม” หมายความว่ า เงิ น ที่ ส ภาสถาปนิ ก เรี ย กเก็ บ จากสมาชิก สภาสถาปนิ ก
หรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการจากสภาสถาปนิก
ข้อ ๗ สภาสถาปนิ ก ก าหนดอั ต ราค่ า จดทะเบี ย นสมาชิ ก ค่ า บ ารุ ง และค่ า ธรรมเนี ยม
ที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามอัตราที่กาหนดท้ายข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอาพน
นายกสภาสถาปนิก

อัตราค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบารุง และค่าธรรมเนียม
จากสมาชิกและบุคคลภายนอก
--------------------------------------ก. ค่าจดทะเบียนสมาชิก
ค่าจดทะเบียนสมาชิก ประเภทสามัญ/วิสามัญ
ครั้งละ
๕๐๐ บาท
ข. ค่าบารุง
๑. ค่าบารุงรายสองปี
๑.๑ ประเภทสามัญ
อัตรา
๕๐๐ บาท
๑.๒ ประเภทวิสามัญ (ผู้มีสัญชาติไทย)
อัตรา
๓๐๐ บาท
๑.๓ ประเภทวิสามัญ (ผู้ไม่มีสัญชาติไทย)
อัตรา
๓,๐๐๐ บาท
๒. ค่าบารุงรายห้าปี
๒.๑ ประเภทสามัญ
อัตรา
๑,๐๐๐ บาท
๒.๒ ประเภทวิสามัญ (ผู้มีสัญชาติไทย)
อัตรา
๖๐๐ บาท
๒.๓ ประเภทวิสามัญ (ผู้ไม่มีสัญชาติไทย)
อัตรา
๖,๐๐๐ บาท
ค. ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
๑. ค่าหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
๒. ค่าคาขอใบแทนบัตรสมาชิก กรณีบัตรสมาชิกชารุดสูญหายหรือเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
๓. ค่าการฝึกอบรม
วันละ
๑,๕๐๐ บาท
๔. ค่าสอบวัดความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
ครั้งละ
๒,๐๐๐ บาท
หรือตามอัตราที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกกาหนด แต่ต้องไม่เกิน
ครั้งละ
๒,๐๐๐ บาท
๕. ค่ารับรองปริญญา อนุปริญญา และประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
๕.๑ การตรวจสอบมาตรฐานทางวิชาการของหลักสูตร
ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท
๕.๒ การตรวจเยี่ยมและการรับรองปริญญา
ครั้งละ ๒๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก
๖. การขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน
๖.๑ ค่าขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกอาเซียน
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
๖.๒ ค่าต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกอาเซียน
ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
๗. การขึ้นทะเบียนเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกันระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างชาติ
๗.๑ ค่าออกเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเพื่อการปฏิบัติวิชาชีพร่วมกัน
ระหว่างสถาปนิกไทยกับสถาปนิกต่างชาติ (ต่อโครงการ ไม่จากัดจานวนบุคคล)
๗.๑.๑ บุคคลสถาปนิกต่างชาติ เพื่อร่วมทางานกับสถาปนิกไทย ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
๗.๑.๒ บุคคลสถาปนิกต่างชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของ
นิติบุคลต่างชาติ เพื่อร่วมทางานกับสถาปนิกไทย
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
๗.๒ ค่าต่ออายุเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียน ก่อนหมดอายุ (ต่อโครงการไม่จากัดจานวนบุคคล)
๗.๒.๑ บุคคลสถาปนิกต่างชาติ เพื่อร่วมทางานกับสถาปนิกไทย ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
๗.๒.๒ บุคคลสถาปนิกต่างชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
ของนิติบุคลต่างชาติ เพื่อร่วมทางานกับสถาปนิกไทย
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๗.๓ ค่าต่ออายุเอกสารรับรองการขึ้นทะเบียน หลังจากหมดอายุ (ต่อโครงการ ไม่จากัดจานวนบุคคล)
๗.๓.๑บุคคลสถาปนิกต่างชาติ เพื่อร่วมทางานกับสถาปนิกไทย ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท
๗.๓.๒ บุคคลสถาปนิกต่างชาติ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย
ของนิติบุคลต่างชาติ เพื่อร่วมทางานกับสถาปนิกไทย
ฉบับละ ๓๐,๐๐๐ บาท

