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พระราชบญัญติั  
สถาปนิก  

พ.ศ. 2543 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� 7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2543 

เป็นปีที� 55 ในรชักาลปัจจุบนั 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
 พระราชบญัญตันิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบั
มาตรา 39 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย บญัญตัิให้กระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัแิห่ง
กฎหมาย 
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี� 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตัสิถาปนิก พ.ศ. 2543” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี� 

 “วชิาชพีสถาปัตยกรรม” หมายความว่า วชิาชพีสถาปัตยกรรมที�ใช้ศาสตร์และศลิป์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและ
สิ�งแวดลอ้มในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั สาขาสถาปัตยกรรมผงัเมอืง สาขาภูมสิถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและ
มณัฑนศลิป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื�นๆ ที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 “วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า วชิาชพีสถาปัตยกรรมที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมตามพระราชบญัญตันิี� 
 “ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า บุคคลซึ�งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 
 “สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิสภาสถาปนิก 
 “กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาสถาปนิก 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
 “เลขาธกิาร” หมายความว่า เลขาธกิารสภาสถาปนิก 
 “พนกังานเจา้หน้าที �” หมายความว่า บุคคลซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี� และใหม้อีํานาจแต่งตั �งพนกังาน

เจา้หน้าที� กบัออกกฎกระทรวงกาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตันิี� รวมทั �งออกกฎกระทรวงเพื�อปฏบิตัิการ
ตามพระราชบญัญตันิี� 
 กฎกระทรวงนั �น เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1  

สภาสถาปนิก 

 มาตรา 6 ใหม้สีภาสถาปนิก มวีตัถุประสงคแ์ละอาํนาจหน้าที�ตามที�บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี� 

 ใหส้ภาสถาปนิกเป็นนิตบิุคคล 
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 มาตรา 7 สภาสถาปนิกมวีตัถุประสงคด์งัต่อไปนี� 

  (1) สง่เสรมิการศกึษา การวจิยั และการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
  (2) สง่เสรมิความสามคัคแีละไกล่เกลี�ยขอ้พพิาทของสมาชกิ 
  (3) สง่เสรมิสวสัดกิารและผดุงเกยีรตขิองสมาชกิ 
  (4) ควบคุมความประพฤตแิละการดําเนินงานของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมใหถู้กต้องตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
  (5) ช่วยเหลอื แนะนํา เผยแพร่ และใหบ้รกิารทางดา้นวชิาการต่างๆ แก่ประชาชน และองคก์รอื�นในเรื�องที�
เกี�ยวกบัวทิยาการและเทคโนโลยทีางสถาปัตยกรรม 
  (6) ให้คําปรกึษา หรอืขอ้เสนอแนะต่อรฐับาลเกี�ยวกบันโยบายและปัญหาด้านสถาปัตยกรรมรวมทั �งดา้น
เทคโนโลย ี
  (7) เป็นตวัแทนผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมของประเทศไทย 
  (8) ดาํเนินการอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 8 สภาสถาปนิกมอีาํนาจและหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

  (1) ออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
  (2) พกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 
  (3) รบัรองปรญิญา อนุปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
  (4) รบัรองความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
  (5) เสนอแนะรฐัมนตรเีกี�ยวกบัการกาํหนดและการเลกิสาขาวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
  (6) ออกขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าดว้ย 
   (ก) การกาํหนดลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 12(6) 
   (ข) การรบัสมคัรเป็นสมาชกิ ค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมที�เรยีกเกบ็จากสมาชกิ
หรอืบุคคลภายนอก 
   (ค) การเลอืกและการเลอืกตั �งกรรมการตามมาตรา 32 
   (ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาต การเพกิถอนใบอนุญาต และการรบัรอง
ความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
   (จ) คุณสมบตั ิวาระการดาํรงตําแหน่ง และการพน้จากตําแหน่งของผูต้รวจตามมาตรา 20 วรรคสอง 
   (ฉ) หลกัเกณฑแ์ละคุณสมบตัขิองผูข้อรบัใบอนุญาตแต่ละระดบัตามมาตรา 46 
   (ช) คุณสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มของผูข้อรบัใบอนุญาตตามมาตรา 49 
   (ซ) จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม และการประพฤติผดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึ�งความ
เสื�อมเสยีเกยีรตศิกัดิ �แห่งวชิาชพี 
   (ฌ) มาตรฐานในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
   (ญ) การประชุมของที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
   (ฎ) การใดๆ ตามที�กาํหนดในพระราชบญัญตันิี� 
   ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกนั �น ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากสภานายกพเิศษ และเมื�อได้ประกาศในราช
กจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  (7) ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องสภาสถาปนิก 

 มาตรา 9 สภาสถาปนิกอาจมรีายไดด้งันี� 

  (1) ค่าจดทะเบยีนสมาชกิ ค่าบาํรุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบญัญตันิี� 
  (2) เงนิอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ 
  (3) ผลประโยชน์จากการจดัการทรพัยส์นิและการดาํเนินกจิการของสภาสถาปนิก 
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  (4) เงนิและทรพัยส์นิซึ�งมผีูใ้หแ้ก่สภาสถาปนิก 
  (5) ดอกผลของเงนิและทรพัยส์นิตาม (1) (2) (3) และ (4) 

 มาตรา 10 ให้รฐัมนตรีดํารงตําแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมอีํานาจหน้าที�ตามที�บญัญตัิไว้ใน

พระราชบญัญตันิี� 

หมวด 2  

สมาชิก 

 มาตรา 11 สมาชกิสภาสถาปนิกมสีามประเภทดงันี� 

  (1) สมาชกิสามญั 
  (2) สมาชกิวสิามญั 
  (3) สมาชกิกติตมิศกัดิ � 

 มาตรา 12 สมาชกิสามญัตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี� 

  (1) มอีายุไม่ตํ�ากว่าสบิแปดปีบรบิรูณ์ 
  (2) มสีญัชาตไิทย 
  (3) มคีวามรูใ้นวชิาชพีสถาปัตยกรรมโดยไดร้บัปรญิญา อนุปรญิญา ประกาศนียบตัร หรอืวุฒบิตัรในวชิา
สถาปัตยกรรมศาสตรท์ี�สภาสถาปนิกรบัรอง 
  (4) ไม่เป็นผูป้ระพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะนํามาซึ�งความเสื�อมเสยีเกยีรตศิกัดิ �แห่งวชิาชพีตามที�กําหนดใน
ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
  (5) ไม่เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดใหจ้ําคุกในคดทีี�เป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณอนัจะ
นํามาซึ�งความเสื�อมเสยีเกยีรตศิกัดิ �แห่งวชิาชพีตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
  (6) ไม่เป็นผูม้จีติฟั �นเฟือนไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
 สมาชกิวสิามญัต้องเป็นผูท้ี�ปฏบิตังิานเกี�ยวขอ้งกบัวชิาชพีสถาปัตยกรรมและมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม
ตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
 สมาชกิกติตมิศกัดิ � ไดแ้ก่ ผูท้รงคุณวุฒซิึ�งที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั �ง 

 มาตรา 13 สทิธแิละหน้าที�ของสมาชกิสามญัมดีงัต่อไปนี� 

  (1) แสดงความคดิเหน็ในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
  (2) ออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
  (3) แสดงความเหน็และซกัถามเป็นหนงัสอืเกี�ยวกบักจิการของสภาสถาปนิกต่อคณะกรรมการเพื�อพจิารณา 
และในกรณีที�สมาชกิร่วมกนัตั �งแต่หา้สบิคนขึ�นไป เสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณาเรื�องใดที�เกี�ยวกบักจิการของสภาสถาปนิก 
คณะกรรมการตอ้งพจิารณา และแจง้ผลการพจิารณาใหผู้เ้สนอทราบโดยมชิกัชา้ 
  (4) เลอืก รบัเลอืกตั �ง หรอืรบัแต่งตั �งเป็นกรรมการ 
  (5) ชาํระค่าจดทะเบยีนสมาชกิและค่าบาํรุงตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
  (6) ผดุงไวซ้ึ�งเกยีรตศิกัดิ �แห่งวชิาชพีและปฏบิตัตินตามพระราชบญัญตันิี� 
 สมาชกิวสิามญั หรอืสมาชกิกติตมิศกัดิ �ใหม้สีทิธแิละหน้าที�เช่นเดยีวกบัสมาชกิสามญั เวน้แต่สทิธแิละหน้าที�ตาม  (2) 
และ (4) 

 มาตรา 14 สมาชกิภาพของสมาชกิย่อมสิ�นสดุเมื�อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
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  (3) คณะกรรมการมมีติใหพ้้นจากสมาชกิภาพ เพราะขาดคุณสมบตัิตามมาตรา 12 สําหรบักรณีสมาชกิ
สามญัและสมาชกิวสิามญั แลว้แต่กรณี 
  (4) ที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมมีตเิพกิถอนการแต่งตั �งใหเ้ป็นสมาชกิกติตมิศกัดิ � 
  (5)  ไม่ชําระค่าจดทะเบยีนสมาชกิหรอืค่าบํารุง โดยไม่มเีหตุผลอนัสมควรตามที�กําหนดในขอ้บงัคบัสภา
สถาปนิก 
  (6) สภาสถาปนิกมมีตเิพกิถอนใบอนุญาตตามมาตรา 64 

 มาตรา 15 ใหม้กีารประชุมสมาชกิเป็นการประชุมใหญ่สามญัปีละหนึ�งครั �ง 

 การประชุมใหญ่คราวอื�นนอกจากนี�เรยีกว่า การประชุมใหญ่วสิามญั 

 มาตรา 16 ใหค้ณะกรรมการจดัใหม้กีารประชุมใหญ่ตามที�จาํเป็น 

 สมาชกิสามญัอาจขอใหป้ระชุมใหญ่วสิามญัไดต้ามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก ในการนี� 
คณะกรรมการตอ้งเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัรบัคาํรอ้งขอ 

 มาตรา 17 ในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก ถา้สมาชกิสามญัมาประชุมไม่ครบจาํนวนหนึ�งรอ้ยคน และการประชุม

ใหญ่นั �นได้เรยีกตามคําร้องขอของสมาชกิกใ็ห้งดประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที�สมาชกิมไิด้เป็นผู้ร้องขอ ให้เลื�อนการ
ประชุมนั �นออกไป โดยใหน้ายกสภาสถาปนิกเรยีกประชุมใหญ่อกีครั �งภายในสี�สบิหา้วนั 

 มาตรา 18 ในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก ให้นายกสภาสถาปนิกเป็นประธานในที�ประชุม ในกรณีที�นายกสภา

สถาปนิกไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหอุ้ปนายกสภาสถาปนิกผูท้ําการแทนตามมาตรา 34 เป็นประธาน
ในที�ประชุม  ถ้านายกสภาสถาปนิกและอุปนายกสภาสถาปนิกไม่อยู่ในที�ประชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได้ให้สมาชกิที�มา
ประชุมเลอืกสมาชกิคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

 มาตรา 19 ในการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี กจิการอนัพงึกระทาํไดแ้ก่ 

  (1) ใหค้วามเหน็ชอบแผนการดาํเนินงานประจาํปีของคณะกรรมการ 
  (2) พจิารณาและอนุมตังิบดุลประจาํปีของสภาสถาปนิก 
  (3) ตั �งผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ี

 มาตรา 20 ให้มีผู้ตรวจคนหนึ� งหรือหลายคนตามที�ที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกแต่งตั �งจากสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก 
 คุณสมบตัิ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากการดํารงตําแหน่งให้เป็นไปตามที�กําหนดในข้อบงัคบัสภา
สถาปนิก 
 ผู้ตรวจมีอํานาจหน้าที�ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการแล้วทํารายงานเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สภา
สถาปนิก 

 มาตรา 21 ในการตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการ ใหผู้ต้รวจมอีาํนาจเขา้ไปตรวจในสถานที�ทาํการงาน

ต่างๆ ของสภาสถาปนิกในระหว่างเวลาทํางานได้ และให้ผู้ซึ�งเกี�ยวขอ้งอํานวยความสะดวก ช่วยเหลอื หรอืให้คําชี�แจงแก่
ผูต้รวจตามควรแก่กรณี 

 มาตรา 22 กรรมการ อนุกรรมการ เจ้าหน้าที�สภาสถาปนิก ลูกจ้าง และตัวแทนของสภาสถาปนิกมีหน้าที�ส่ง

เอกสารหลกัฐานต่างๆ ซึ�งตนเกบ็รกัษาหรอือยู่ในอํานาจของตนใหแ้ก่ผูต้รวจ และใหค้ําชี�แจงเกี�ยวกบัการดําเนินงานต่างๆ ใน
กจิการของสภาสถาปนิก ทั �งนี� เมื�อผูต้รวจรอ้งขอ 

 มาตรา 23 ในกรณีที�พบว่าคณะกรรมการมไิดด้าํเนินงานตามแผนการดาํเนินงานประจาํปีหรอืดาํเนินงานไปในทาง

ที�อาจก่อให้เกิดความเสยีหาย หรือขดัต่อวตัถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ให้ผู้ตรวจแจ้งให้ที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกหรอื
สมาชกิสามญัตามที�ตนเหน็สมควรเพื�อพจิารณาดาํเนินการต่อไป 
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หมวด 3  

คณะกรรมการ 

 มาตรา 24 ใหม้คีณะกรรมการสภาสถาปนิก ประกอบดว้ย 

  (1) กรรมการซึ�งสมาชิกสามัญเลือกตั �งขึ�นจากสมาชิกสามัญ และมิได้ดํารงตําแหน่งคณาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศกึษาระดบัปรญิญา จาํนวนสบิคน 
  (2) กรรมการซึ�งสมาชิกสามัญเลือกตั �งขึ�นจากสมาชิกสามัญ และดํารงตําแหน่งคณาจารย์ใน
สถาบนัอุดมศกึษาระดบัปรญิญา จาํนวนหา้คน 
  (3) กรรมการซึ�งคณะรฐัมนตรแีต่งตั �งจากสมาชกิสามญัโดยการเสนอชื�อของรฐัมนตร ีจาํนวนหา้คน 
 ในการเลอืกตั �งและแต่งตั �งกรรมการตามวรรคหนึ�ง ให้คํานึงถึงสดัส่วนของสมาชกิสามญัจากสาขาสถาปัตยกรรม
ควบคุมต่าง ๆ ในสดัสว่นที�เหมาะสม 

 มาตรา 25 เมื�อไดม้กีารแต่งตั �งกรรมการและทราบผลการเลอืกตั �งกรรมการตามมาตรา 24 แลว้ ใหส้ภานายกพเิศษ

กําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการภายในสามสบิวนั และใหถ้อืว่าวนัประชุมดงักล่าวเป็นวนัเริ�มวาระของการอยู่ในตําแหน่ง
กรรมการ 

 มาตรา 26 ใหค้ณะกรรมการเลอืกกรรมการเพื�อดาํรงตําแหน่งนายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�หนึ�ง 

และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที�สองตําแหน่งละหนึ�งคน 
 ให้นายกสภาสถาปนิกเลือกกรรมการเพื�อดํารงตําแหน่งเลขาธกิาร เหรญัญิก ตําแหน่งละหนึ�งคนและอาจเลอืก
กรรมการเพื�อดาํรงตําแหน่งอื�นไดต้ามความจาํเป็น ทั �งนี� โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 ให้นายกสภาสถาปนิกมอีํานาจถอดถอนเลขาธกิาร เหรญัญิก และตําแหน่งอื�นตามวรรคสองออกจากตําแหน่งได้ 
ทั �งนี� โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการ 
 นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�หนึ�ง และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที�สอง ใหด้าํรงตําแหน่งตามวาระ
ของกรรมการซึ�งไดร้บัเลอืกตั �ง 
 เมื�อผูด้ํารงตําแหน่งนายกสภาสถาปนิกพน้จากหน้าที� ใหเ้ลขาธกิาร เหรญัญกิ และผูด้ํารงตําแหน่งอื�นตามวรรคสอง
พน้จากตําแหน่งดว้ย 

 มาตรา 27 กรรมการตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี� 

  (1) เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตระดบัสามญัสถาปนิกมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี หรอืระดบัวุฒสิถาปนิก 
  (2) ไม่เคยถูกสั �งพกัใชใ้บอนุญาตหรอืเพกิถอนใบอนุญาต 
  (3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

 มาตรา 28 กรรมการให้มวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ�งได้รบัเลอืกตั �งจะดํารงตําแหน่งเกนิสอง

วาระตดิต่อกนัไม่ได ้
 ใหก้รรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระปฏบิตัหิน้าที�ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารเลอืกตั �งหรอืแต่งตั �งกรรมการใหม่ 

 มาตรา 29 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ กรรมการพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

  (1) สมาชกิภาพสิ�นสดุลงตามมาตรา 14 
  (2) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา 27 
  (3) ลาออก 
  (4) สภาสถาปนิกมมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิที�มาประชุม 
  (5) ตําแหน่งกรรมการซึ�งได้รบัเลือกตั �งว่างลงรวมกนัเกินกึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการซึ�งได้รบัเลอืกตั �ง
ทั �งหมดและวาระของกรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนั 
  (6) รฐัมนตรโีดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรสีั �งใหพ้น้จากตําแหน่งตามมาตรา 69 
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 มาตรา 30 เมื�อตําแหน่งกรรมการซึ�งได้รับเลือกตั �งว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการเลือกสมาชิกผู้มี

คุณสมบตัติามมาตรา 27 และมาตรา 24(1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี เป็นกรรมการแทนภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ตําแหน่งกรรม
การนั �นว่างลง แต่ถา้วาระของกรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนั คณะกรรมการจะใหม้กีารเลอืกกรรมการแทนหรอืไม่กไ็ด ้
 ในกรณีตําแหน่งกรรมการตามวรรคหนึ�งว่างลงรวมกนัเกนิกึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการซึ�งไดร้บัเลอืกตั �งทั �งหมดและ
วาระของกรรมการเหลอือยู่ตั �งแต่เกา้สบิวนัขึ�นไปใหม้กีารประชุมใหญ่เพื�อเลอืกตั �งกรรมการขึ�นแทนตําแหน่งกรรมการที�ว่าง 
 ใหผู้ซ้ึ�งไดร้บัเลอืกหรอืเลอืกตั �งใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของผูซ้ึ�งตนแทน 

 มาตรา 31 เมื�อตําแหน่งกรรมการซึ�งไดร้บัการแต่งตั �งตามมาตรา 24(3) ว่างลงก่อนครบวาระ ใหด้าํเนินการแต่งตั �ง

กรรมการแทนตําแหน่งที�ว่างภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�ตําแหน่งกรรมการนั �นว่างลง แต่ถ้าวาระของกรรมการเหลอือยู่ไม่ถงึ
เกา้สบิวนัจะมกีารแต่งตั �งแทนหรอืไม่กไ็ด ้
 ใหผู้ซ้ึ�งไดร้บัการแต่งตั �งแทนอยู่ในตําแหน่งเพยีงเท่าวาระที�เหลอือยู่ของผูซ้ึ�งตนแทน 

 มาตรา 32  การเลือกตั �งกรรมการตามมาตรา 24(1) และ (2) การเลือกกรรมการเพื�อดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตาม

มาตรา 26 และการเลอืกหรอืการเลอืกตั �งกรรมการตามมาตรา 30 ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 33 ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

  (1) บรหิารและดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบัของสภาสถาปนิก 
  (2) สอดสอ่งดแูลและดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูก้ระทาํการฝ่าฝืนต่อพระราชบญัญตันิี� 
  (3) ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการใดๆ ตามที�กําหนดให้เป็นหน้าที�ของคณะกรรมการใน
พระราชบญัญตันิี�หรอืตามที�ที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมอบหมาย 
  (4) กาํหนดแผนการดาํเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก 
  (5) วินิจฉัยชี�ขาดอุทธรณ์ ซึ�งผู้ได้รบัใบอนุญาตอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณตาม
มาตรา 62 

 มาตรา 34 นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�หนึ�ง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�สอง เลขาธกิาร และ

เหรญัญกิ มอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) นายกสภาสถาปนิกมอีาํนาจหน้าที� 
   (ก) เป็นผูแ้ทนสภาสถาปนิกในกจิการที�เกี�ยวกบับุคคลภายนอก 
   (ข) เป็นประธานในที�ประชุมคณะกรรมการ และที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
   (ค) ดาํเนินกจิการของสภาสถาปนิกใหเ้ป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ 
  (2) อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�หนึ�งเป็นผู้ช่วยนายกสภาสถาปนิกในกจิการอนัอยู่ในอํานาจหน้าที�ของ
นายกสภาสถาปนิกตามที�นายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเป็นผูท้าํการแทนนายกสภาสถาปนิกเมื�อนายกสภาสถาปนิกไม่อยู่ 
หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้
  (3) อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�สองเป็นผู้ช่วยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอนัอยู่ในอํานาจหน้าที�ของ
นายกสภาสถาปนิกตามที�นายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเป็นผูท้าํการแทนนายกสภาสถาปนิกเมื�อนายกสภาสถาปนิก และ
อุปนายกสภาสถาปนิกคนที�หนึ�งไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้
  (4) เลขาธกิารมอีาํนาจหน้าที� 
   (ก) ควบคุมบงัคบับญัชาเจา้หน้าที�สภาสถาปนิกทุกระดบั 
   (ข) เป็นเลขานุการในที�ประชุมคณะกรรมการ และที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
   (ค) ดาํเนินการตามที�นายกสภาสถาปนิกมอบหมาย 
  (5) เหรญัญิกมีอํานาจหน้าที�ควบคุม ดูแล รบัผิดชอบการบญัชี การเงิน และการงบประมาณของสภา
สถาปนิก 



พระราชบญัญตั ิ

กฎหมายอาคาร 

จ2-7 

 นายกสภาสถาปนิกอาจมอบหมายให้อุปนายก กรรมการ เลขาธกิาร เหรญัญิก หรอืเจ้าหน้าที�ของสภาสถาปนิก
กระทาํการอย่างหนึ�งอย่างใดแทนไดต้ามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

หมวด 4  

การดาํเนินการของคณะกรรมการ 

 มาตรา 35 การประชุมคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนกรรมการทั �งหมด จงึ

จะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้นายกสภาสถาปนิกเป็นประธานในที�ประชุม ในกรณีที�นายกสภาสถาปนิกไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัิ
หน้าที�ได ้ใหอุ้ปนายกสภาสถาปนิกผูท้าํการแทนตามมาตรา 34 เป็นประธานในที�ประชุม  ถ้านายกสภาสถาปนิกและอุปนายก
สภาสถาปนิกไม่อยู่ในที�ประชุม หรอืไม่อาจปฏบิตัิหน้าที�ได้ ให้กรรมการที�มาประชุมเลอืกกรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�
ประชุม 
 มตขิองที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งมเีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน
ในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 
 ในกรณีใหส้มาชกิพน้จากสมาชกิภาพตามมาตรา 14(3) มตขิองที�ประชุมใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจาํนวนกรรมการที�มาประชุม 

 มาตรา 36 สภานายกพเิศษจะเขา้ร่วมการประชุม และชี�แจงแสดงความเหน็ในที�ประชุมคณะกรรมการ หรอืจะส่ง

ความเหน็เป็นหนงัสอืไปยงัสภาสถาปนิกในเรื�องใด ๆ กไ็ด ้

 มาตรา 37 ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการจดัทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณ

ประจาํปีเสนอต่อที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก เมื�อที�ประชุมมมีตเิหน็ชอบแลว้จงึจะดาํเนินงานได ้
 ให้คณะกรรมการจดัทํารายงานประจําปีแสดงผลงานของคณะกรรมการในปีที�ล่วงมา คําชี�แจงเกี�ยวกบันโยบาย 
พรอ้มดว้ยงบดุลและบญัชรีายไดแ้ละรายจ่ายประจําปีซึ�งผูส้อบบญัชตีามกฎหมายว่าดว้ยผู้สอบบญัชรีบัรองเสนอต่อที�ประชุม
ใหญ่สภาสถาปนิกภายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิวนันบัแต่วนัสิ�นปีปฏทินิ 

 มาตรา 38 คณะกรรมการจะแต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ�งอย่างใดแทน

คณะกรรมการได ้
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในระเบยีบคณะกรรมการ 

 มาตรา 39 ใหม้สีาํนกังานสภาสถาปนิกทาํหน้าที�ธุรการต่าง ๆ ใหแ้ก่คณะกรรมการและสภาสถาปนิก 

 มาตรา 40 ใหน้ายกสภาสถาปนิกแต่งตั �งหวัหน้าสาํนกังานสภาสถาปนิก ตามมตขิองคณะกรรมการจากบุคคลซึ�งมี

คุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มดงัต่อไปนี� 
  (1) มสีญัชาตไิทย 
  (2) มอีายุไม่ตํ�ากว่าสามสบิปีบรบิรูณ์ 
  (3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย บุคคลวกิลจรติ หรอืคนไรค้วามสามารถหรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (4) ไม่เคยต้องโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที�ไดก้ระทาํโดย
ประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 
  (5) คุณสมบตัอิื�น ๆ ตามที�คณะกรรมการกาํหนด 

 มาตรา 41 การดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การกําหนดค่าจ้าง และเงื�อนไขอื�นในการทํางานในหน้าที�

หวัหน้าสาํนกังานสภาสถาปนิกใหเ้ป็นไปตามแบบสญัญาจา้งที�สภาสถาปนิกกาํหนด 

 มาตรา 42 หวัหน้าสาํนกังานสภาสถาปนิกมอีาํนาจหน้าที� ดงันี� 

  (1) ควบคุมรบัผดิชอบงานธุรการทั �วไปของสภาสถาปนิก 
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  (2) ดแูลรกัษาทะเบยีนสมาชกิ ทะเบยีนผูไ้ดร้บัใบอนุญาตและทะเบยีนอื�น ๆ ของสภาสถาปนิก 
  (3) ควบคุมดแูลทรพัยส์นิของสภาสถาปนิก 
  (4) ปฏบิตักิารอื�นใดตามที�คณะกรรมการหรอืเลขาธกิารมอบหมาย 

หมวด 5  

ข้อบงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 43 ร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกจะเสนอไดก้แ็ต่โดยคณะกรรมการหรอืสมาชกิสามญั 

 การเสนอร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกของสมาชกิสามญัจะกระทาํไดเ้มื�อมสีมาชกิสามญัจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ�งรอ้ยคน
รบัรอง 
 ให้คณะกรรมการจดัให้มกีารประชุมใหญ่สภาสถาปนิกเพื�อพจิารณาร่างข้อบงัคบัสภาสถาปนิกที�มกีารเสนอตาม
ความเหมาะสมแก่กรณี การพจิารณาร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกจะเสนอเป็นวาระจรไม่ได ้แต่ตอ้งกาํหนดเป็นวาระในหนงัสอืนดั
ประชุมใหช้ดัเจนและแนบร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกที�เสนอไปพรอ้มกนัดว้ย 

 มาตรา 44 เมื�อที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมมีติใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกด้วยคะแนนเสยีงไม่

น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของสมาชกิสามญัที�เขา้ประชุมใหน้ายกสภาสถาปนิกเสนอร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกต่อสภานายกพเิศษโดยไม่
ซกัชา้ สภานายกพเิศษอาจยบัยั �งร่างขอ้บงัคบันั �นไดแ้ต่ตอ้งแสดงเหตุผลโดยแจง้ชดั ในกรณีที�มไิดย้บัยั �งภายในสามสบิวนันบัแต่
วนัที�ไดร้บัร่างขอ้บงัคบัที�นายกสภาสถาปนิกเสนอใหถ้อืว่าสภานายกพเิศษใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้บงัคบันั �น 
 ถา้สภานายกพเิศษยบัยั �งร่างขอ้บงัคบัใด ใหค้ณะกรรมการประชุมอกีครั �งหนึ�งภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัการ
ยบัยั �ง  ในการประชุมครั �งหลงันี�ถา้มเีสยีงยนืยนัมตไิม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการทั �งคณะ ใหถ้อืว่าร่างขอ้บงัคบันั �น
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภานายกพเิศษแลว้ 

หมวด 6  

การควบคมุการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

 มาตรา 45 หา้มมใิหผู้ใ้ดประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมหรอืแสดงดว้ยวธิใีดๆ ใหผู้อ้ื�นเขา้ใจว่าตนพรอ้มจะ

ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตในสาขานั �นจากสภาสถาปนิก 

 มาตรา 46 ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละสาขาม ี4 ระดบัคอื 

  (1) วุฒสิถาปนิก 
  (2) สามญัสถาปนิก 
  (3) ภาคสีถาปนิก 
  (4) ภาคสีถาปนิกพเิศษ 
 หลักเกณฑ์และคุณสมบตัิของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที�กําหนดใน
ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 47 หา้มมใิหผู้ใ้ดใชค้ําหรอืขอ้ความที�แสดงใหผู้อ้ื�นเขา้ใจว่าตนเป็นผูม้คีวามรูค้วามชํานาญในการประกอบ

วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ทั �งนี� รวมถงึการใช ้จา้งวาน หรอืยนิยอมใหผู้อ้ื�นกระทําดงักล่าวใหแ้ก่ตน เวน้แต่ผูไ้ดร้บัวุฒบิตัร 
หรอืหนงัสอือนุมตัเิป็นผูม้คีวามรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมสาขานั �น ๆ จากสภาสถาปนิกหรอืสถาบนัที�
สภาสถาปนิกรบัรอง หรอืผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ซึ�งมคีุณสมบตัติามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 48 การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพกัใชใ้บอนุญาต การเพกิถอนใบอนุญาต และการรบัรองความรู้

ความชาํนาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 49 ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งมคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
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 ผูข้อรบัใบอนุญาตที�เป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นสมาชกิสามญัหรอืสมาชกิวสิามญัของสภาสถาปนิก และถ้าขาดจาก
สมาชกิภาพเมื�อใดใหใ้บอนุญาตของผูน้ั �นสิ�นสดุลง 
 ผูข้อรบัใบอนุญาตที�เป็นนิตบิุคคลไม่ว่าจะเป็นนิตบิุคคลซึ�งมทีุนเป็นของคนต่างดา้วจาํนวนเท่าใด นิตบิุคคลนั �นอย่าง
น้อยตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนี� 
  (1) มสีาํนกังานใหญ่ตั �งอยู่ในราชอาณาจกัร 
  (2) ผูเ้ป็นหุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น กรรมการของบรษิทั หรอืสมาชกิในคณะผูบ้รหิารของนิตบิุคคลจาํนวนไม่
น้อยกว่ากึ�งหนึ�งหรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของหา้งหุน้สว่น กรรมการผูจ้ดัการของบรษิทัหรอืผูม้อีาํนาจบรหิารแต่ผูเ้ดยีวของนิตบิุคคล
เป็นผูซ้ึ�งไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 50 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที�กําหนดใน

ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 51 บุคคลซึ�งได้รบัความเสยีหายหรือพบการประพฤติผดิจรรยาบรรณแห่งวิชาชพีสถาปัตยกรรมของผู้

ไดร้บัใบอนุญาต มสีทิธกิล่าวหาผูไ้ดร้บัใบอนุญาตผูน้ั �น โดยทาํเรื�องยื�นต่อสภาสถาปนิก 
 กรรมการหรอืบุคคลอื�นมสีทิธกิล่าวโทษผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ว่าผดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมโดยแจง้เรื�องต่อสภาสถาปนิก 
 สทิธกิารกล่าวหาตามวรรคหนึ�งหรอืสทิธกิารกล่าวโทษตามวรรคสองสิ�นสุดลงเมื�อพน้หนึ�งปีนับแต่วนัที�ผูไ้ดร้บัความ
เสยีหายหรอืผูก้ล่าวโทษรูเ้รื�องการประพฤตจิรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมดงักล่าวและรูต้วัผูป้ระพฤตผิดิ 
 การถอนเรื�องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษที�ได้ยื�นไว้แล้วนั �น ไม่ เป็นเหตุให้ระงับการดําเนินการตาม
พระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 52 เมื�อสภาสถาปนิกได้รบัเรื�องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 51 ให้เลขาธกิารเสนอเรื�อง

ดงักล่าวต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไม่ชกัชา้ 

 มาตรา 53 ให้มคีณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานกรรมการจรรยาบรรณคนหนึ�ง และกรรมการ

จรรยาบรรณตามจาํนวนที�คณะกรรมการกาํหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน 
 ให้คณะกรรมการแต่งตั �งกรรมการจรรยาบรรณตามมตขิองที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิกจากสมาชกิซึ�งมคีุณสมบตัิ
ดงัต่อไปนี� 
  (1) เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมมาแลว้ไม่น้อยกว่าสบิปี 
  (2) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤตผิดิจรรยาบรรณ 

 มาตรา 54 กรรมการจรรยาบรรณใหม้วีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี และอาจไดร้บัแต่งตั �งใหม่ได ้แต่จะดํารง

ตําแหน่งเกนิสองวาระตดิต่อกนัไม่ได ้
 ให้กรรมการจรรยาบรรณที�พน้จากตําแหน่งตามวาระปฏบิตัิหน้าที�ไปพลางก่อนจนกว่าจะมกีารแต่งตั �งกรรมการ
จรรยาบรรณใหม่ 

 มาตรา 55 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพน้จากตําแหน่ง เมื�อ 

  (1) ลาออก 
  (2) สมาชกิภาพสิ�นสดุลงตามมาตรา 14 
  (3) ขาดคุณสมบตัติามมาตรา 53 วรรคสอง 
  (4) สภาสถาปนิกมมีตใิหอ้อกดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชกิที�มาประชุม 

 มาตรา 56 เมื�อตําแหน่งกรรมการจรรยาบรรณว่างลงก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการดําเนินการแต่งตั �งแทน

ตําแหน่งที�ว่าง เวน้แต่วาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลอือยู่ไม่ถงึเกา้สบิวนั คณะกรรมการจะดาํเนินการแต่งตั �งแทนตําแหน่ง
ที�ว่าง หรอืไม่กไ็ด ้
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 ใหก้รรมการจรรยาบรรณซึ�งไดร้บัแต่งตั �งใหด้าํรงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของผูซ้ึ�งตนแทน 

 มาตรา 57 คณะกรรมการจรรยาบรรณมอีํานาจหน้าที�พจิารณาวนิิจฉัย กรณีที�มกีารกล่าวหาว่าผูไ้ดร้บัใบอนุญาต

ประพฤตผิดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
 วธิพีจิารณาและวนิิจฉยัของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของคณะกรรมการ 

 มาตรา 58 คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างใดอย่างหนึ�ง

แทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได ้
 การปฏบิตักิารของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ�ง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบของคณะกรรมการ 

 มาตรา 59 ในการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการซึ�งคณะกรรมการ

จรรยาบรรณแต่งตั �ง ใหก้รรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการ มอีาํนาจออกคาํสั �งเป็นหนงัสอืใหบุ้คคลซึ�งเกี�ยวขอ้งมาใหถ้อ้ยคาํ
หรอืส่งเอกสารหรอืวตัถุใด ๆ เพื�อประโยชน์แก่การพจิารณา แต่ถ้าเป็นการมคีําสั �งต่อบุคคลซึ�งมใิช่ผู้ได้รบัใบอนุญาตจะต้อง
ไดร้บัความเหน็ชอบจากสภานายกพเิศษหรอืผูซ้ึ�งสภานายกพเิศษมอบหมาย 
 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� ใหก้รรมการจรรยาบรรณหรอือนุกรรมการเป็นเจา้พนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 มาตรา 60 ใหป้ระธานกรรมการจรรยาบรรณมหีนังสอืแจง้ขอ้กล่าวหาหรอืขอ้กล่าวโทษพร้อมทั �งส่งสําเนาเรื�องที�

กล่าวหาหรอืกล่าวโทษใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ�งถูกกล่าวหาหรอืถูกกล่าวโทษล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสบิหา้วนัก่อนเริ�มพจิารณา 
 ผูถู้กกล่าวหาหรอืถูกกล่าวโทษมสีทิธทิําคําชี�แจงหรอืนําพยานหลกัฐานใด ๆ ส่งใหค้ณะกรรมการจรรยาบรรณหรอื
คณะอนุกรรมการซึ�งคณะกรรมการจรรยาบรรณแต่งตั �งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัไดร้บัแจง้จากประธานกรรมการจรรยาบรรณ 
หรอืภายในเวลาที�คณะกรรมการจรรยาบรรณกาํหนด 

 มาตรา 61 คณะกรรมการจรรยาบรรณมอีาํนาจวนิิจฉยัชี�ขาดอย่างใดอย่างหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 

  (1) ยกขอ้กล่าวหา 
  (2) ตกัเตอืน 
  (3) ภาคทณัฑ ์
  (4) พกัใชใ้บอนุญาตมกีาํหนดเวลาตามที�เหน็สมควร แต่ไม่เกนิหา้ปี 
  (5) เพกิถอนใบอนุญาต 

 มาตรา 62 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ�งคณะกรรมการจรรยาบรรณวนิิจฉัยชี�ขาดตามมาตรา 61(2) (3) (4) หรอื (5) อาจ

อุทธรณ์คาํวนิิจฉยัชี�ขาดต่อคณะกรรมการไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยั 
 การอุทธรณ์ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที�กาํหนดในขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 
 คําวนิิจฉัยชี�ขาดของคณะกรรมการใหท้ําเป็นคําสั �งสภาสถาปนิกพร้อมด้วยเหตุผลของการวนิิจฉัยชี�ขาดและให้ถือ
เป็นที�สดุ 

 มาตรา 63 หา้มมใิหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ�งอยู่ในระหว่างถูกสั �งพกัใชใ้บอนุญาตผูใ้ดประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุมหรอืแสดงดว้ยวธิใีด ๆ ใหผู้อ้ื�นเขา้ใจว่าตนมสีทิธหิรอืพรอ้มจะประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมนับแต่วนัที�ทราบ
คาํสั �งสภาสถาปนิกที�ส ั �งพกัใชใ้บอนุญาตนั �น 

 มาตรา 64 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ�งอยู่ในระหว่างถูกสั �งพกัใชใ้บอนุญาตผูใ้ดกระทําการฝ่าฝืนตามมาตรา 63 ใหส้ภา

สถาปนิกมมีตเิพกิถอนใบอนุญาตของผูน้ั �นนบัแต่วนัที�ศาลพพิากษาถงึที�สดุ 

 มาตรา 65 ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตซึ�งถูกสั �งเพกิถอนใบอนุญาตจะยื�นขอรบัใบอนุญาตอกีไม่ไดจ้นกว่าจะพน้หา้ปีนบัแต่

วนัที�ถูกสั �งเพกิถอนใบอนุญาต 
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 ในกรณีที�ผู้ถูกสั �งเพกิถอนใบอนุญาตเป็นนิตบิุคคล ให้มผีลเป็นการเพกิถอนใบอนุญาตของผู้เป็นหุน้ส่วนของหา้ง
หุน้ส่วน กรรมการของบรษิทั ผูบ้รหิารของนิตบิุคคล และพนักงานหรอืลูกจา้งของหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัหรอืนิตบิุคคลที�มสีว่น
ร่วมในการกระทาํอนัเป็นเหตุใหห้า้งหุน้สว่นหรอืบรษิทัหรอืนิตบิุคคลนั �นถูกเพกิถอนใบอนุญาต และหา้มมใิหบุ้คคลดงักล่าวเป็น
หุน้สว่นของหา้งหุน้สว่น กรรมการของบรษิทั ผูบ้รหิารของนิตบิุคคล ซึ�งไดร้บัใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี�จนกว่าจะพน้หา้ปี
นบัแต่วนัที�ถูกสั �งเพกิถอนใบอนุญาต 

หมวด 7  

การกาํกบัดแูล 

 มาตรา 66 ใหร้ฐัมนตรมีอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

  (1) กาํกบัดแูลการดาํเนินงานของสภาสถาปนิกและการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
  (2) สั �งใหพ้นกังานเจา้หน้าที�สอบสวนขอ้เทจ็จรงิเกี�ยวกบัการดาํเนินงานของสภาสถาปนิก และการประกอบ
วชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
  (3) สั �งเป็นหนังสอืให้กรรมการชี�แจงข้อเท็จจริงเกี�ยวกบักิจการของสภาสถาปนิก และจะให้ส่งเอกสาร
เกี�ยวกบัการดาํเนินงานหรอืรายงานการประชุมของคณะกรรมการกไ็ด ้
  (4) สั �งเป็นหนงัสอืใหส้ภาสถาปนิกระงบัหรอืแกไ้ขการกระทาํใด ๆ ที�ปรากฏว่าขดัต่อวตัถุประสงคข์องสภา
สถาปนิก กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

 มาตรา 67 เพื�อปฏิบตัิการตามคําสั �งของรฐัมนตรีตามมาตรา 66 ให้พนักงานเจ้าหน้าที�มีอํานาจออกคําสั �งเป็น

หนังสอืให้บุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้งมาให้ถ้อยคําหรอืส่งเอกสารหรือวตัถุใด ๆ เพื�อประโยชน์แก่การพจิารณา และมอีํานาจเขา้ไป
ตรวจสอบเอกสารหรือหลกัฐานในสํานักงานของสภาสถาปนิก หรอืในสถานที�ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมได้ใน
ระหว่างเวลาทําการ หรอืให้บุคคลซึ�งเกี�ยวขอ้งชี�แจงแก่พนักงานเจ้าหน้าที�ตามที�ร้องขอ ทั �งนี� ให้พนักงานเจ้าหน้าที�เป็นเจา้
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 ในการปฏบิตักิารของพนกังานเจา้หน้าที�ตามวรรคหนึ�ง ใหบุ้คคลซึ�งเกี�ยวขอ้งอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา 68 ในการปฏบิตังิานของพนกังานเจา้หน้าที�ตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 

 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที�ใหเ้ป็นไปตามแบบที�รฐัมนตรกีาํหนด โดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 มาตรา 69 เมื�อปรากฏว่าสภาสถาปนิกไม่ปฏบิตัติามคําสั �งของรฐัมนตรตีามมาตรา 66 หรอืมพีฤตกิารณ์แสดงให้

เหน็ว่า คณะกรรมการ นายกสภาสถาปนิก หรอืกรรมการคนหนึ�งคนใดกระทําการอนัผดิวตัถุประสงคข์องสภาสถาปนิก หรอื
กระทําการอนัเป็นการเสื�อมเสยีอย่างรา้ยแรงแก่สภาสถาปนิก ใหร้ฐัมนตรโีดยอนุมตัคิณะรฐัมนตรมีอีํานาจสั �งใหค้ณะกรรมการ 
นายกสภาสถาปนิก หรอืกรรมการคนนั �นพน้จากตําแหน่ง 
 ในกรณีที�ร ัฐมนตรีจะมีคําสั �งตามวรรคหนึ�ง ให้รัฐมนตรีแต่งตั �งสมาชิกสามญัจํานวนห้าคน เป็นคณะกรรมการ
สอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตอ้งรบีทาํการสอบสวนใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ แลว้เสนอสาํนวนการสอบสวนพรอ้มทั �งความเหน็
ต่อรฐัมนตรเีพื�อพจิารณาสั �งการ 
 คาํสั �งของรฐัมนตรใีหถ้อืเป็นที�สดุ 

 มาตรา 70 ในกรณีที�รฐัมนตรมีคีําสั �งตามมาตรา 69 ให้กรรมการทั �งคณะของสภาสถาปนิกพ้นจากตําแหน่ง ให้

รฐัมนตรแีต่งตั �งบุคคลจากสมาชกิสามญัของสภาสถาปนิกเท่ากบัจาํนวนกรรมการที�จะมไีดต้ามมาตรา 24 เป็นกรรมการชั �วคราว
แทนกรรมการที�พน้จากตําแหน่งในวนัเดยีวกนักบัวนัที�รฐัมนตรมีคีาํสั �งใหก้รรมการพน้จากตําแหน่ง 
 ใหก้รรมการชั �วคราวตามวรรคหนึ�ง มอีาํนาจหน้าที�ปฏบิตักิารเพยีงเท่าที�จาํเป็น และดาํเนินการภายในสามสบิวนันับ
แต่วนัที�รฐัมนตรมีคีาํสั �งแต่งตั �งกรรมการชั �วคราว เพื�อใหม้กีารเลอืกตั �งและแต่งตั �งกรรมการใหม่ตามมาตรา 24 
 เมื�อกรรมการใหม่เขา้รบัหน้าที�แลว้ ใหก้รรมการชั �วคราวซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งพน้จากตําแหน่ง 
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หมวด 8 

บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 71 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 45 หรอืมาตรา 63 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื�นบาท 

หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 72 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 47 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปีหรอืปรบัไม่เกนิสองหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 73 ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามคําสั �งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 59 หรือ

พนกังานเจา้หน้าที�ตามมาตรา 67 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งพนับาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 74 ในกรณีที�ผูก้ระทําความผดิตามพระราชบญัญตันิี�เป็นนิตบิุคคล ให้หุ้นส่วนของหา้งหุน้ส่วน กรรมการ

ของบรษิทั ผูแ้ทนของนิตบิุคคล หรอืผูซ้ึ�งมสีว่นในการกระทาํความผดิดงักล่าวมคีวามผดิในฐานะเป็นผูร้่วมกระทาํความผดิ ผูใ้ช้
ใหก้ระทาํความผดิหรอืผูส้นบัสนุนในการกระทาํความผดิแลว้แต่กรณี ตอ้งระวางโทษตามที�กาํหนดไวใ้นการกระทําความผดินั �น 
และสาํหรบันิตบิุคคลตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสบิเท่าของอตัราโทษปรบัสาํหรบัความผดินั �นดว้ย 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 75 ใหค้ณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม 

พ.ศ. 2508 ปฏบิตัหิน้าที�คณะกรรมการตามพระราชบญัญตันิี�ไปพลางก่อนจนกว่าจะมคีณะกรรมการตามมาตรา 24 และใหม้ี
อํานาจออกขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกตามมาตรา 8(6) เท่าที�จําเป็น เพื�อใช้เป็นการชั �วคราว ขอ้บงัคบัดงักล่าวให้มผีลใช้บงัคบั
จนกว่าจะมกีารเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบันั �น ทั �งนี� โดยไม่ใหนํ้ามาตรา 43 และมาตรา 44 มาใชบ้งัคบั 
  ใหส้าํนักงาน ก.ส. ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ปฏบิตัหิน้าที�สาํนักงานสภาสถาปนิกตาม
มาตรา 39 และใหน้ายทะเบยีน ก.ส. ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ปฏบิตัหิน้าที�หวัหน้าสาํนกังานสภา
สถาปนิกตามมาตรา 42 เป็นการชั �วคราวไปจนกว่าสาํนักงานสภาสถาปนิกจะมบีุคคลปฏบิตัหิน้าที� แต่ทั �งนี�ตอ้งไม่เกนิหนึ�งร้อย
แปดสบิวนั นบัแต่วนัเริ�มวาระของการอยู่ในตําแหน่งคณะกรรมการตามมาตรา 25 
 ในวาระแรกมิให้นําความในมาตรา 27(1) มาใช้บังคับแก่สถาปนิกสาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ
สถาปัตยกรรม และสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศลิป์ ที�มวีุฒแิละผลงานไม่น้อยกว่า 10 ปี ตามเงื�อนไขที� ก.ส. ตาม
พระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 กาํหนด 
 การเลือกตั �งและแต่งตั �งกรรมการตามมาตรา 24 ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ�งร้อยแปดสิบวนันับแต่วนัที�
พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั 

 มาตรา 76 ให้ผู้ซึ�งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทภาคีสถาปนิก สามญั

สถาปนิก และวุฒสิถาปนิกตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 อยู่แลว้ในวนัที�พระราชบญัญตันิี�ประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษา เป็นสมาชกิสามญัของสภาสถาปนิกตามพระราชบญัญตันิี� 
 ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาตพเิศษตามพระราชบญัญตัวิชิาชพี
สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 อยู่แลว้ ในวนัที�พระราชบญัญตันิี�ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เป็นสมาชกิวสิามญัของสภาสถาปนิก
ตามพระราชบญัญตันิี� 
 เมื�อพ้นกําหนดเวลาตามใบอนุญาตหรือพ้นกําหนดสองปีนับแต่วนัที�พระราชบญัญัตินี�ใช้บงัคบั แล้วแต่กําหนด
ระยะเวลาใดจะยาวกว่า ให้สมาชกิภาพของสมาชกิตามวรรคหนึ�งและวรรคสองเป็นอนัสิ�นสุดลง เว้นแต่จะสมคัรและได้เป็น
สมาชกิของสภาสถาปนิกตามพระราชบญัญตันิี� 
 ใหถ้อืว่าปรญิญา อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัรที�คณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมตาม
พระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ไดร้บัรองแลว้เป็นปรญิญา อนุปรญิญา หรอืประกาศนียบตัรที�สภาสถาปนิก
ใหก้ารรบัรองตามมาตรา 8(3) 
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 มาตรา 77 ให้ผู้ซึ�งได้รบัใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิก สามญั

สถาปนิก ภาคสีถาปนิก หรอืใบอนุญาตพเิศษตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 และใบอนุญาตนั �นยงัคง
ใชไ้ดใ้นวนัที�พระราชบญัญตันิี�ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมระดบั
วุฒสิถาปนิก สามญัสถาปนิก ภาคสีถาปนิก หรอืภาคสีถาปนิกพเิศษตามพระราชบญัญตันิี� แลว้แต่กรณี 
 เพื�อประโยชน์ตามมาตรา 27(1) ใหถ้อืว่ากาํหนดเวลาที�ไดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม
ประเภทสามญัสถาปนิก ตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 เป็นกําหนดเวลาที�ไดร้บัใบอนุญาตระดบัสามญั
สถาปนิกตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 78 คําขอรบัใบอนุญาตซึ�งได้ยื�นไวก้่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี�ใชบ้งัคบัใหด้ําเนินการต่อไปจนกว่าจะแลว้

เสรจ็ โดยใหถ้อืว่าเป็นการดําเนินการตามพระราชบญัญตันิี� ทั �งนี�ต้องดําเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสองรอ้ยสี�สบิวนันับแต่วนัที�
พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั หากพน้กาํหนดเวลาดงักล่าว ใหพ้จิารณาดาํเนินการตามพระราชบญัญตันิี� 
 ใหถ้อืว่าผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตตามความในวรรคก่อนเป็นสมาชกิสามญัหรอืสมาชกิวสิามญัของสภาสถาปนิกตามความ
ในมาตรา 76 โดยอนุโลม 

 มาตรา 79 ในระหว่างที�ยังมิได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเพื�อปฏิบัติการตาม

พระราชบญัญตัินี� ให้นํากฎกระทรวง ขอ้บงัคบั ระเบยีบ หรอืประกาศที�ออกตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 
2508 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 80 ใหถ้อืว่าการกระทาํผดิมรรยาทหรอืขอ้กาํหนดและเงื�อนไขในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 ซึ�งได้กระทําก่อนวันที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับและยังไม่มีการ
ดําเนินการตามพระราชบญัญตัวิชิาชพีสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 เป็นการประพฤตผิดิจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ตามพระราชบญัญตันิี� และการดาํเนินการต่อไปใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� 
 ในกรณีที�มกีารดําเนินการกบัผูก้ระทําผดิมรรยาท หรอืขอ้กําหนดและเงื�อนไขในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุมก่อนวนัที�พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั ใหถ้อืว่าการดําเนินการดงักล่าวเป็นการดําเนินการตามพระราชบญัญตันิี� และการ
ดาํเนินการต่อไปใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตันิี� 
 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลกีภยั 
นายกรฐัมนตร ี
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อตัราค่าธรรมเนียม 

(1) ค่าใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม 
 บุคคลธรรมดา 
 (ก)  ระดบัวุฒสิถาปนิก 10,000 บาท 
 (ข) ระดบัสามญัสถาปนิก 7,500 บาท 
 (ค) ระดบัภาคสีถาปนิก 5,000 บาท 
 (ง) ระดบัภาคสีถาปนิกพเิศษ 5,000 บาท 
 นิตบิุคคล 
 ค่าใบอนุญาตนิตบิุคคล 100,000 บาท 

(2) ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ที�ขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
 บุคคลธรรมดา 
 (ก) ระดบัวุฒสิถาปนิก 3,000 บาท 
 (ข) ระดบัสามญัสถาปนิก 2,000 บาท 
 (ค) ระดบัภาคสีถาปนิก 1,000 บาท 
 (ง) ระดบัภาคสีถาปนิกพเิศษ 1,000 บาท 
 สาํหรบัผูท้ี�ขอต่ออายุใบอนุญาตหลงัจากใบอนุญาตหมดอายุใหเ้พิ�มอตัราค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
 นิตบิุคคล 
 (ก) ค่าต่ออายุใบอนุญาตนติบิุคคลที�ขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตหมดอาย ุ 30,000 บาท 
 (ข) ค่าต่ออายุใบอนุญาตนติบิุคคลที�ขอต่ออายใุบอนุญาตหลงัจากใบอนุญาตหมดอาย ุ 50,000 บาท 

(3) ค่าหนงัสอืรบัรองความรูค้วามชาํนาญในการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุ 10,000 บาท 

(4) ค่าใบแทนใบอนุญาตหรอืหลกัฐานรบัรองการไดร้บัใบอนุญาต 
 บุคคลธรรมดา 500 บาท 
 นิตบิุคคล 5,000 บาท 

(5) ค่าทดสอบความรูใ้นการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุ ครั �งละ 2,000 บาท 
 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี�  คอื โดยที �วทิยาการด้านสถาปัตยกรรมมกีารพฒันาเนื�อหาและ

วตัถุประสงคแ์ตกต่างจากเดมิจนครอบคลุมการสรา้งสรรคส์ถาปัตยกรรมและสิ �งแวดลอ้มใหม้ปีระโยชน์ใชส้อย ความงาม และ
มั �นคง เพื �อสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ เอกลักษณ์ วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ทําให้มีภาระที �ต้อง
ควบคุมดูแลมากกว่าเดมิ และการรวมตวัของสถาปนิกในการจดัตั �งองคก์รวชิาชพีกไ็ดด้ําเนินการมาจนมั �นคงเป็นที �ประจกัษ์ใน
ผลงานแลว้ สมควรใหผู้ป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมรวมตวักนัตั �งองคก์รวชิาชพีเพื �อช่วยรฐัในการดูแลมาตรฐานความรูแ้ละ
การประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมใหส้ามารถดาํเนินการควบคุมไดใ้กลช้ดิยิ �งขึ�น และจากนโยบายเปิดเสรทีางการคา้และบรกิาร
ในความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศทําใหต้้องเร่งการร่วมมอืกนัระหว่างภาครฐัและภาคเอกชนเพื �อส่งเสรมิคุณภาพการประกอบ
วิชาชีพให้พร้อมที �จะแข่งขนักับต่างประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี� 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที � 10ก วนัที � 20 กุมภาพนัธ ์2543 


