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พระราชบัญญัติ 
สถาปนิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ1 พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป2นป3ท่ี ๕๕ ในรัชกาลป4จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว9า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยวิชาชีพสถาป4ตยกรรม 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให*กระทําได*โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห9งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต9อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว9า “พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วิชาชีพสถาป4ตยกรรม” หมายความว9า วิชาชีพสถาป4ตยกรรมท่ีใช*ศาสตร1และศิลปF

สร*างสรรค1สถาป4ตยกรรมและสิ่งแวดล*อมในสาขาสถาป4ตยกรรมหลัก สาขาสถาป4ตยกรรมผังเมือง 
สาขาภูมิสถาป4ตยกรรม สาขาสถาป4ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปF และสาขาสถาป4ตยกรรมอ่ืน ๆ ท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
“วิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม” หมายความว9า วิชาชีพสถาป4ตยกรรมท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน*า ๑/๒๐ กุมภาพันธ1 ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“ใบอนุญาต” หมายความว9า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“ผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม” หมายความว9า บุคคลซ่ึงได*รับใบอนุญาต
เป2นผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 

“สมาชิก” หมายความว9า สมาชิกสภาสถาปนิก 
“กรรมการ” หมายความว9า กรรมการสภาสถาปนิก 
“คณะกรรมการ” หมายความว9า คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
“เลขาธิการ” หมายความว9า เลขาธิการสภาสถาปนิก 
“พนักงานเจ*าหน*าท่ี” หมายความว9า บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังให*ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“รัฐมนตรี” หมายความว9า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ให*รัฐมนตรีว9าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให*มีอํานาจแต9งต้ังพนักงานเจ*าหน*าท่ี กับออกกฎกระทรวงกําหนดค9าธรรมเนียมไม9เกินอัตราท*าย
พระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
สภาสถาปนิก 

   
 

มาตรา ๖  ให*มีสภาสถาปนิก มีวัตถุประสงค1และอํานาจหน*าท่ีตามท่ีบัญญัติไว*ใน
พระราชบัญญัตินี้ 

ให*สภาสถาปนิกเป2นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๗  สภาสถาปนิกมีวัตถุประสงค1 ดังต9อไปนี้ 
(๑) ส9งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรม 
(๒) ส9งเสริมความสามัคคีและไกล9เกลี่ยข*อพิพาทของสมาชิก 
(๓) ส9งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 
(๔) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรม

ควบคุมให*ถูกต*องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพสถาป4ตยกรรม 
(๕) ช9วยเหลือ แนะนํา เผยแพร9 และให*บริการทางด*านวิชาการต9าง ๆ แก9ประชาชน 

และองค1กรอ่ืนในเรื่องท่ีเก่ียวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาป4ตยกรรม 
(๖) ให*คําปรึกษา หรือข*อเสนอแนะต9อรัฐบาลเก่ียวกับนโยบายและป4ญหาด*าน

สถาป4ตยกรรมรวมท้ังด*านเทคโนโลยี 
(๗) เป2นตัวแทนของผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมของประเทศไทย 
(๘) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๘  สภาสถาปนิกมีอํานาจและหน*าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) ออกใบอนุญาตให*แก9ผู*ขอประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 
(๒) พักใช*ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ

วิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 
(๔) รับรองความรู*ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 
(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเก่ียวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาป4ตยกรรม

ควบคุม 
(๖) ออกข*อบังคับสภาสถาปนิกว9าด*วย 

(ก) การกําหนดลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๑๒ (๖) 
(ข) การรับสมัครเป2นสมาชิก ค9าจดทะเบียนสมาชิก ค9าบํารุง และค9าธรรมเนียม

ท่ีเรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(ค) การเลือกและการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๓๒ 
(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช*ใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการรับรองความรู*ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 
(จ) คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากตําแหน9งของผู*ตรวจตาม

มาตรา ๒๐ วรรคสอง 
(ฉ) หลักเกณฑ1และคุณสมบัติของผู*ขอรับใบอนุญาตแต9ละระดับตามมาตรา ๔๖ 
(ช) คุณสมบัติและลักษณะต*องห*ามของผู*ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ 
(ซ) จรรยาบรรณแห9งวิชาชีพสถาป4ตยกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ

อันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห9งวิชาชีพ 
(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 
(ญ) การประชุมของท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิก 
(ฎ) การใด ๆ ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
ข*อบังคับสภาสถาปนิกนั้น ต*องได*รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และ

เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
(๗) ดําเนินการให*เป2นไปตามวัตถุประสงค1ของสภาสถาปนิก 
 
มาตรา ๙  สภาสถาปนิกอาจมีรายได*ดังนี้ 
(๑) ค9าจดทะเบียนสมาชิก ค9าบํารุง และค9าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ9นดิน 
(๓) ผลประโยชน1จากการจัดการทรัพย1สินและการดําเนินกิจการของสภาสถาปนิก 
(๔) เงินและทรัพย1สินซ่ึงมีผู*ให*แก9สภาสถาปนิก 
(๕) ดอกผลของเงินและทรัพย1สินตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
 
มาตรา ๑๐  ให*รัฐมนตรีดํารงตําแหน9งสภานายกพิเศษแห9งสภาสถาปนิกและมี

อํานาจหน*าท่ีตามท่ีบัญญัติไว*ในพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมวด ๒ 
สมาชิก 

   
 

มาตรา ๑๑  สมาชิกสภาสถาปนิกมีสามประเภทดังนี้ 
(๑) สมาชิกสามัญ 
(๒) สมาชิกวิสามัญ 
(๓) สมาชิกกิตติมศักด์ิ 
 
มาตรา ๑๒  สมาชิกสามัญต*องเป2นผู* มี คุณสมบัติและไม9 มีลักษณะต*องห*าม 

ดังต9อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม9ต่ํากว9าสิบแปดป3บริบูรณ1 
(๒) มีสัญชาติไทย 
(๓) มีความรู*ในวิชาชีพสถาป4ตยกรรมโดยได*รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบัตรในวิชาสถาป4ตยกรรมศาสตร1ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง 
(๔) ไม9เป2นผู*ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห9ง

วิชาชีพตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 
(๕) ไม9เคยต*องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุกในคดีท่ีเป2นการประพฤติผิด

จรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแห9งวิชาชีพตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภา
สถาปนิก 

(๖) ไม9เป2นผู*มีจิตฟ4VนเฟWอนไม9สมประกอบ หรือไม9เป2นโรคท่ีกําหนดในข*อบังคับสภา
สถาปนิก 

สมาชิกวิสามัญต*องเป2นผู*ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข*องกับวิชาชีพสถาป4ตยกรรมและมี
คุณสมบัติและไม9มีลักษณะต*องห*ามตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 

สมาชิกกิตติมศักด์ิ ได*แก9 ผู*ทรงคุณวุฒิซ่ึงท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิกแต9งต้ัง 
 
มาตรา ๑๓  สิทธิและหน*าท่ีของสมาชิกสามัญมีดังต9อไปนี้ 
(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ9สภาสถาปนิก 
(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ9สภาสถาปนิก 
(๓) แสดงความเห็นและซักถามเป2นหนังสือเก่ียวกับกิจการของสภาสถาปนิกต9อ

คณะกรรมการเพ่ือพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกร9วมกันต้ังแต9ห*าสิบคนข้ึนไป เสนอให*คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องใดท่ีเก่ียวกับกิจการของสภาสถาปนิก คณะกรรมการต*องพิจารณา และแจ*งผลการ
พิจารณาให*ผู*เสนอทราบโดยมิชักช*า 

(๔) เลือก รับเลือกต้ัง หรือรับแต9งต้ังเป2นกรรมการ 
(๕) ชําระค9าจดทะเบียนสมาชิกและค9าบํารุงตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 
(๖) ผดุงไว*ซ่ึงเกียรติศักด์ิแห9งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักด์ิให*มีสิทธิและหน*าท่ีเช9นเดียวกับสมาชิกสามัญ 

เว*นแต9สิทธิและหน*าท่ีตาม (๒) และ (๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๔  สมาชิกภาพของสมาชิกย9อมสิ้นสุดเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการมีมติให*พ*นจากสมาชิกภาพ เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ 

สําหรับกรณีสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ แล*วแต9กรณี 
(๔) ท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนการแต9งต้ังให*เป2นสมาชิกกิตติมศักด์ิ 
(๕) ไม9ชําระค9าจดทะเบียนสมาชิกหรือค9าบํารุง โดยไม9มีเหตุผลอันสมควรตามท่ี

กําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 
(๖) สภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๖๔ 
 
มาตรา ๑๕  ให*มีการประชุมสมาชิกเป2นการประชุมใหญ9สามัญป3ละหนึ่งครั้ง 
การประชุมใหญ9คราวอ่ืนนอกจากนี้เรียกว9า การประชุมใหญ9วิสามัญ 
 
มาตรา ๑๖  ให*คณะกรรมการจัดให*มีการประชุมใหญ9ตามท่ีจําเป2น 
สมาชิกสามัญอาจขอให*ประชุมใหญ9วิสามัญได*ตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดใน

ข*อบังคับสภาสถาปนิก ในการนี้ คณะกรรมการต*องเรียกประชุมใหญ9วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต9
วันรับคําร*องขอ 

 
มาตรา ๑๗  ในการประชุมใหญ9สภาสถาปนิก ถ*าสมาชิกสามัญมาประชุมไม9ครบ

จํานวนหนึ่งร*อยคนและการประชุมใหญ9นั้นได*เรียกตามคําร*องขอของสมาชิกก็ให*งดประชุม แต9ถ*าเป2น
การประชุมใหญ9ท่ีสมาชิกมิได*เป2นผู*ร*องขอ ให*เลื่อนการประชุมนั้นออกไป โดยให*นายกสภาสถาปนิก
เรียกประชุมใหญ9อีกครั้งภายในสี่สิบห*าวัน 

 
มาตรา ๑๘  ในการประชุมใหญ9สภาสถาปนิก ให*นายกสภาสถาปนิกเป2นประธานใน

ท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาสถาปนิกไม9อยู9ในท่ีประชุมหรือไม9สามารถปฏิบัติหน*าท่ีได* ให*อุปนายก
สภาสถาปนิกผู*ทําการแทนตามมาตรา ๓๔ เป2นประธานในท่ีประชุม ถ*านายกสภาสถาปนิกและอุป
นายกสภาสถาปนิกไม9อยู9ในท่ีประชุม หรือไม9อาจปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*สมาชิกท่ีมาประชุมเลือกสมาชิกคน
หนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 

 
มาตรา ๑๙  ในการประชุมใหญ9สามัญประจําป3 กิจการอันพึงกระทําได*แก9 
(๑) ให*ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําป3ของคณะกรรมการ 
(๒) พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําป3ของสภาสถาปนิก 
(๓) ต้ังผู*สอบบัญชีและกําหนดค9าตอบแทนผู*สอบบัญชี 
 
มาตรา ๒๐  ให*มีผู*ตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามท่ีท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิก

แต9งต้ังจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน9ง และการพ*นจากการดํารงตําแหน9งให*เป2นไปตามท่ี
กําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 

ผู*ตรวจมีอํานาจหน*าท่ีตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการแล*วทํารายงาน
เสนอต9อท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิก 

 
มาตรา ๒๑  ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให*ผู*ตรวจมีอํานาจ

เข*าไปตรวจในสถานท่ีทําการงานต9าง ๆ ของสภาสถาปนิกในระหว9างเวลาทํางานได* และให*ผู* ซ่ึง
เก่ียวข*องอํานวยความสะดวก ช9วยเหลือ หรือให*คําชี้แจงแก9ผู*ตรวจตามควรแก9กรณี 

 
มาตรา ๒๒  กรรมการ อนุกรรมการ เจ*าหน*าท่ีสภาสถาปนิก ลูกจ*าง และตัวแทน

ของสภาสถาปนิกมีหน*าท่ีส9งเอกสารหลักฐานต9าง ๆ ซ่ึงตนเก็บรักษาหรืออยู9ในอํานาจของตนให*แก9
ผู*ตรวจ และให*คําชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานต9าง ๆ ในกิจการของสภาสถาปนิก  ท้ังนี้ เม่ือผู*ตรวจ
ร*องขอ 

 
มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีพบว9าคณะกรรมการมิได*ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

ประจําป3 หรือดําเนินงานไปในทางท่ีอาจก9อให*เกิดความเสียหาย หรือขัดต9อวัตถุประสงค1ของสภา
สถาปนิก ให*ผู*ตรวจแจ*งให*ท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิกหรือสมาชิกสามัญตามท่ีตนเห็นสมควรเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการต9อไป 

 
หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๒๔  ให*มีคณะกรรมการสภาสถาปนิกประกอบด*วย 
(๑) กรรมการซ่ึงสมาชิกสามัญเลือกต้ังข้ึนจากสมาชิกสามัญ และมิได*ดํารงตําแหน9ง

คณาจารย1ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนสิบคน 
(๒) กรรมการซ่ึงสมาชิกสามัญเลือกต้ังข้ึนจากสมาชิกสามัญ และดํารงตําแหน9ง

คณาจารย1ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา จํานวนห*าคน 
(๓) กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต9งต้ังจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี 

จํานวนห*าคน 
ในการเลือกต้ังและแต9งต้ังกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให*คํานึงถึงสัดส9วนของสมาชิก

สามัญจากสาขาสถาป4ตยกรรมควบคุมต9าง ๆ ในสัดส9วนท่ีเหมาะสม 
 
มาตรา ๒๕  เม่ือได*มีการแต9งต้ังกรรมการและทราบผลการเลือกต้ังกรรมการตาม

มาตรา ๒๔ แล*ว ให*สภานายกพิเศษกําหนดให*มีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน และให*
ถือว9าวันประชุมดังกล9าวเป2นวันเริ่มวาระของการอยู9ในตําแหน9งกรรมการ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๖  ให*คณะกรรมการเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน9งนายกสภาสถาปนิก 
อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีสอง ตําแหน9งละหนึ่งคน 

ให*นายกสภาสถาปนิกเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน9งเลขาธิการ เหรัญญิก 
ตําแหน9งละหนึ่งคน และอาจเลือกกรรมการเพ่ือดํารงตําแหน9งอ่ืนได*ตามความจําเป2น  ท้ังนี้ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ 

ให*นายกสภาสถาปนิกมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการ เหรัญญิก และตําแหน9งอ่ืนตาม
วรรคสองออกจากตําแหน9งได*  ท้ังนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่ง และอุปนายกสภาสถาปนิกคน
ท่ีสอง ให*ดํารงตําแหน9งตามวาระของกรรมการซ่ึงได*รับเลือกต้ัง 

เม่ือผู*ดํารงตําแหน9งนายกสภาสถาปนิกพ*นจากหน*าท่ี ให*เลขาธิการ เหรัญญิก และผู*
ดํารงตําแหน9งอ่ืนตามวรรคสองพ*นจากตําแหน9งด*วย 

 
มาตรา ๒๗  กรรมการต*องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต*องห*าม ดังต9อไปนี้ 
(๑) เป2นผู*ได*รับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกมาแล*วไม9น*อยกว9าสิบป3หรือระดับวุฒิ

สถาปนิก 
(๒) ไม9เคยถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) ไม9เป2นบุคคลล*มละลาย 
 
มาตรา ๒๘  กรรมการให*มีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสามป3 กรรมการซ่ึงได*รับ

เลือกต้ังจะดํารงตําแหน9งเกินสองวาระติดต9อกันไม9ได* 
ให*กรรมการท่ีพ*นจากตําแหน9งตามวาระปฏิบัติหน*าท่ีไปพลางก9อนจนกว9าจะมีการ

เลือกต้ังหรือแต9งต้ังกรรมการใหม9 
 
มาตรา ๒๙  นอกจากการพ*นจากตําแหน9งตามวาระ กรรมการพ*นจากตําแหน9งเม่ือ 
(๑) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔ 
(๒) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ 
(๓) ลาออก 
(๔) สภาสถาปนิกมีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงไม9น*อยกว9าสองในสามของจํานวน

สมาชิกท่ีมาประชุม 
(๕) ตําแหน9งกรรมการซ่ึงได*รับเลือกต้ังว9างลงรวมกันเกินก่ึงหนึ่ งของจํานวน

กรรมการซ่ึงได*รับเลือกต้ังท้ังหมดและวาระของกรรมการเหลืออยู9ไม9ถึงเก*าสิบวัน 
(๖) รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งให*พ*นจากตําแหน9งตามมาตรา ๖๙ 
 
มาตรา ๓๐  เม่ือตําแหน9งกรรมการซ่ึงได*รับเลือกต้ังว9างลงก9อนครบวาระให*

คณะกรรมการเลือกสมาชิกผู*มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๔ (๑) หรือ (๒) แล*วแต9กรณี 
เป2นกรรมการแทนภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีตําแหน9งกรรมการนั้นว9างลง แต9ถ*าวาระของกรรมการ
เหลืออยู9ไม9ถึงเก*าสิบวันคณะกรรมการจะให*มีการเลือกกรรมการแทนหรือไม9ก็ได* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีตําแหน9งกรรมการตามวรรคหนึ่งว9างลงรวมกันเกินก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการซ่ึงได*รับเลือกต้ังท้ังหมดและวาระของกรรมการเหลืออยู9ต้ังแต9เก*าสิบวันข้ึนไปให*มีการ
ประชุมใหญ9เพ่ือเลือกต้ังกรรมการข้ึนแทนตําแหน9งกรรมการท่ีว9าง 

ให*ผู*ซ่ึงได*รับเลือกหรือเลือกต้ังให*ดํารงตําแหน9งแทนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับวาระท่ี
เหลืออยู9ของผู*ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๓๑  เม่ือตําแหน9งกรรมการซ่ึงได*รับการแต9งต้ังตามมาตรา ๒๔ (๓) ว9างลง

ก9อนครบวาระ ให*ดําเนินการแต9งต้ังกรรมการแทนตําแหน9งท่ีว9างภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีตําแหน9ง
กรรมการนั้นว9างลง แต9ถ*าวาระของกรรมการเหลืออยู9ไม9ถึงเก*าสิบวันจะมีการแต9งต้ังแทนหรือไม9ก็ได* 

ให*ผู*ซ่ึงได*รับการแต9งต้ังแทนอยู9ในตําแหน9งเพียงเท9าวาระท่ีเหลืออยู9ของผู*ซ่ึงตนแทน 
 
มาตรา ๓๒  การเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๔ (๑) และ (๒) การเลือกกรรมการ

เพ่ือดํารงตําแหน9งต9าง ๆ ตามมาตรา ๒๖ และการเลือกหรือการเลือกต้ังกรรมการตามมาตรา ๓๐ ให*
เป2นไปตามข*อบังคับสภาสถาปนิก 

 
มาตรา ๓๓  ให*คณะกรรมการมีอํานาจหน*าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑) บริหารและดําเนินการให*เป2นไปตามวัตถุประสงค1และข*อบังคับของสภาสถาปนิก 
(๒) สอดส9องดูแลและดําเนินการทางกฎหมายกับผู*กระทําการฝYาฝWนพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ออกระเบียบคณะกรรมการว9าด*วยการใด ๆ ตามท่ีกําหนดให*เป2นหน*าท่ีของ

คณะกรรมการในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิกมอบหมาย 
(๔) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก 
(๕) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ1 ซ่ึงผู*ได*รับใบอนุญาตอุทธรณ1คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณตามมาตรา ๖๒ 
 
มาตรา ๓๔  นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่ง อุปนายกสภา

สถาปนิกคนท่ีสอง เลขาธิการ และเหรัญญิกมีอํานาจหน*าท่ีดังต9อไปนี้ 
(๑) นายกสภาสถาปนิกมีอํานาจหน*าท่ี 

(ก) เป2นผู*แทนสภาสถาปนิกในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก 
(ข) เป2นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิก 
(ค) ดําเนินกิจการของสภาสถาปนิกให*เป2นไปตามมติของคณะกรรมการ 

(๒) อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่งเป2นผู*ช9วยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอันอยู9ใน
อํานาจหน*าท่ีของนายกสภาสถาปนิก ตามท่ีนายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเป2นผู*ทําการแทน
นายกสภาสถาปนิกเม่ือนายกสภาสถาปนิกไม9อยู9 หรือไม9สามารถปฏิบัติหน*าท่ีได* 

(๓) อุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีสองเป2นผู*ช9วยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอันอยู9ใน
อํานาจหน*าท่ีของนายกสภาสถาปนิก ตามท่ีนายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเป2นผู*ทําการแทน
นายกสภาสถาปนิกเม่ือนายกสภาสถาปนิกและอุปนายกสภาสถาปนิกคนท่ีหนึ่งไม9อยู9 หรือไม9สามารถ
ปฏิบัติหน*าท่ีได* 

(๔) เลขาธิการมีอํานาจหน*าท่ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(ก) ควบคุมบังคับบัญชาเจ*าหน*าท่ีสภาสถาปนิกทุกระดับ 
(ข) เป2นเลขานุการในท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิก 
(ค) ดําเนินการตามท่ีนายกสภาสถาปนิกมอบหมาย 

(๕) เหรัญญิกมีอํานาจหน*าท่ีควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และ
การงบประมาณของสภาสถาปนิก 

นายกสภาสถาปนิกอาจมอบหมายให*อุปนายก กรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก หรือ
เจ*าหน*าท่ีของสภาสถาปนิกกระทําการอย9างหนึ่งอย9างใดแทนได*ตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภา
สถาปนิก 

 
หมวด ๔ 

การดําเนินการของคณะกรรมการ 
   

 
มาตรา ๓๕  การประชุมคณะกรรมการต*องมีกรรมการมาประชุมไม9น*อยกว9าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป2นองค1ประชุม 
ให*นายกสภาสถาปนิกเป2นประธานในท่ีประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาสถาปนิกไม9อยู9ใน

ท่ีประชุมหรือไม9อาจปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*อุปนายกสภาสถาปนิกผู*ทําการแทนตามมาตรา ๓๔ เป2น
ประธานในท่ีประชุม ถ*านายกสภาสถาปนิกและอุปนายกสภาสถาปนิกไม9อยู9ในท่ีประชุม หรือไม9อาจ
ปฏิบัติหน*าท่ีได*ให*กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป2นประธานในท่ีประชุม 

มติของท่ีประชุมให*ถือเสียงข*างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน 
ถ*าคะแนนเสียงเท9ากัน ให*ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป2นเสียงชี้ขาด 

ในกรณีให*สมาชิกพ*นจากสมาชิกภาพตามมาตรา ๑๔ (๓) มติของท่ีประชุมให*ถือ
คะแนนเสียงไม9น*อยกว9าสองในสามของจํานวนกรรมการท่ีมาประชุม 

 
มาตรา ๓๖  สภานายกพิเศษจะเข*าร9วมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในท่ี

ประชุมคณะกรรมการ หรือจะส9งความเห็นเป2นหนังสือไปยังสภาสถาปนิกในเรื่องใด ๆ ก็ได* 
 
มาตรา ๓๗  ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ให*คณะกรรมการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานและงบประมาณประจําป3เสนอต9อท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิก เม่ือท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
แล*วจึงจะดําเนินงานได* 

ให*คณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป3แสดงผลงานของคณะกรรมการในป3ท่ีล9วงมา 
คําชี้แจงเก่ียวกับนโยบาย พร*อมด*วยงบดุลและบัญชีรายได*และรายจ9ายประจําป3ซ่ึงผู*สอบบัญชีตาม
กฎหมายว9าด*วยผู*สอบบัญชีรับรองเสนอต9อท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิกภายในหนึ่งร*อยยี่สิบวันนับแต9
วันสิ้นป3ปฏิทิน 

 
มาตรา ๓๘  คณะกรรมการจะแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อย9างหนึ่งอย9างใดแทนคณะกรรมการได* 
การประชุมของคณะอนุกรรมการให*เป2นไปตามท่ีกําหนดในระเบียบคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๙  ให*มีสํานักงานสภาสถาปนิกทําหน*าท่ีธุรการต9าง ๆ ให*แก9คณะกรรมการ

และสภาสถาปนิก 
 
มาตรา ๔๐  ให*นายกสภาสถาปนิกแต9งต้ังหัวหน*าสํานักงานสภาสถาปนิกตามมติ

ของคณะกรรมการจากบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต*องห*าม ดังต9อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม9ต่ํากว9าสามสิบป3บริบูรณ1 
(๓) ไม9เป2นบุคคลล*มละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไร*ความสามารถหรือเสมือนไร*

ความสามารถ 
(๔) ไม9เคยต*องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุก เว*นแต9เป2นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได*กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๕) คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
 
มาตรา ๔๑  การดํารงตําแหน9ง การพ*นจากตําแหน9ง การกําหนดค9าจ*าง และเง่ือนไข

อ่ืนในการทํางานในหน*าท่ีหัวหน*าสํานักงานสภาสถาปนิกให*เป2นไปตามแบบสัญญาจ*างท่ีสภาสถาปนิก
กําหนด 

 
มาตรา ๔๒  หัวหน*าสํานักงานสภาสถาปนิกมีอํานาจหน*าท่ีดังนี้ 
(๑) ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการท่ัวไปของสภาสถาปนิก 
(๒) ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผู*ได*รับใบอนุญาต และทะเบียนอ่ืน ๆ ของ

สภาสถาปนิก 
(๓) ควบคุมดูแลทรัพย1สินของสภาสถาปนิก 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย 

 
หมวด ๕ 

ข*อบังคับสภาสถาปนิก 
   

 
มาตรา ๔๓  ร9างข*อบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอได*ก็แต9โดยคณะกรรมการหรือ

สมาชิกสามัญ 
การเสนอร9างข*อบังคับสภาสถาปนิกของสมาชิกสามัญจะกระทําได*เม่ือมีสมาชิก

สามัญจํานวนไม9น*อยกว9าหนึ่งร*อยคนรับรอง 
ให*คณะกรรมการจัดให*มีการประชุมใหญ9สภาสถาปนิกเพ่ือพิจารณาร9างข*อบังคับ

สภาสถาปนิกท่ีมีการเสนอตามความเหมาะสมแก9กรณี การพิจารณาร9างข*อบังคับสภาสถาปนิกจะ
เสนอเป2นวาระจรไม9ได*แต9ต*องกําหนดเป2นวาระในหนังสือนัดประชุมให*ชัดเจนและแนบร9างข*อบังคับ
สภาสถาปนิกท่ีเสนอไปพร*อมกันด*วย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๔๔  เม่ือท่ีประชุมใหญ9สภาสถาปนิกมีมติให*ความเห็นชอบร9างข*อบังคับสภา
สถาปนิกด*วยคะแนนเสียงไม9น*อยกว9าก่ึงหนึ่งของสมาชิกสามัญท่ีเข*าประชุมให*นายกสภาสถาปนิก
เสนอร9างข*อบังคับสภาสถาปนิกต9อสภานายกพิเศษโดยไม9ชักช*า สภานายกพิเศษอาจยับยั้งร9าง
ข*อบังคับนั้นได*แต9ต*องแสดงเหตุผลโดยแจ*งชัด ในกรณีท่ีมิได*ยับยั้งภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับ
ร9างข*อบังคับท่ีนายกสภาสถาปนิกเสนอให*ถือว9าสภานายกพิเศษให*ความเห็นชอบร9างข*อบังคับนั้น 

ถ*าสภานายกพิเศษยับยั้งร9างข*อบังคับใด ให*คณะกรรมการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน
สามสิบวันนับแต9วันท่ีได*รับการยับยั้ง ในการประชุมครั้งหลังนี้ถ*ามีเสียงยืนยันมติไม9น*อยกว9าสองใน
สามของจํานวนกรรมการท้ังคณะ ให*ถือว9าร9างข*อบังคับนั้นได*รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแล*ว 

 
หมวด ๖ 

การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรม 
   

 
มาตรา ๔๕  ห*ามมิให*ผู*ใดประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมหรือแสดงด*วยวิธีใด ๆ 

ให*ผู*อ่ืนเข*าใจว9าตนพร*อมจะประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมสาขาใด เว*นแต9จะได*รับใบอนุญาต
ในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก 

 
มาตรา ๔๖  ผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมแต9ละสาขามี ๔ ระดับ คือ 
(๑) วุฒิสถาปนิก 
(๒) สามัญสถาปนิก 
(๓) ภาคีสถาปนิก 
(๔) ภาคีสถาปนิกพิเศษ 
หลักเกณฑ1และคุณสมบัติของผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมแต9ละระดับ 

ให*เป2นไปตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 
 
มาตรา ๔๗  ห*ามมิให*ผู*ใดใช*คําหรือข*อความท่ีแสดงให*ผู* อ่ืนเข*าใจว9าตนเป2นผู*มี

ความรู*ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม  ท้ังนี้ รวมถึงการใช* จ*างวาน หรือ
ยินยอมให*ผู*อ่ืนกระทําดังกล9าวให*แก9ตน เว*นแต9ผู*ได*รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเป2นผู*มีความรู*ความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมสาขานั้น ๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันท่ีสภา
สถาปนิกรับรอง หรือผู*ได*รับใบอนุญาต ซ่ึงมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 

 
มาตรา ๔๘  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช*ใบอนุญาต การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการรับรองความรู*ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม ให*
เป2นไปตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 

 
มาตรา ๔๙  ผู*ขอรับใบอนุญาตต*องมีคุณสมบัติและไม9มีลักษณะต*องห*ามตามท่ี

กําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู*ขอรับใบอนุญาตท่ีเป2นบุคคลธรรมดาต*องเป2นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ
สภาสถาปนิกและถ*าขาดจากสมาชิกภาพเม่ือใดให*ใบอนุญาตของผู*นั้นสิ้นสุดลง 

ผู*ขอรับใบอนุญาตท่ีเป2นนิติบุคคลไม9ว9าจะเป2นนิติบุคคลซ่ึงมีทุนเป2นของคนต9างด*าว
จํานวนเท9าใดนิติบุคคลนั้นอย9างน*อยต*องมีคุณสมบัติ ดังต9อไปนี้ 

(๑) มีสํานักงานใหญ9ตั้งอยู9ในราชอาณาจักร 
(๒) ผู*เป2นหุ*นส9วนของห*างหุ*นส9วน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผู*บริหาร

ของนิติบุคคลจํานวนไม9น*อยกว9าก่ึงหนึ่งหรือหุ*นส9วนผู*จัดการของห*างหุ*นส9วน กรรมการผู*จัดการของ
บริษัทหรือผู*มีอํานาจบริหารแต9ผู*เดียวของนิติบุคคลเป2นผู*ซ่ึงได*รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๐  ผู*ได*รับใบอนุญาตต*องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพ

สถาป4ตยกรรมตามท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 
 
มาตรา ๕๑  บุคคลซ่ึงได*รับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห9ง

วิชาชีพสถาป4ตยกรรมของผู*ได*รับใบอนุญาต มีสิทธิกล9าวหาผู*ได*รับใบอนุญาตผู*นั้น โดยทําเรื่องยื่นต9อ
สภาสถาปนิก 

กรรมการหรือบุคคลอ่ืนมีสิทธิกล9าวโทษผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมว9า
ผิดจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมโดยแจ*งเรื่องต9อสภาสถาปนิก 

สิทธิการกล9าวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกล9าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเม่ือพ*น
หนึ่งป3นับแต9วันท่ีผู*ได*รับความเสียหายหรือผู*กล9าวโทษรู*เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพ
สถาป4ตยกรรมควบคุมดังกล9าวและรู*ตัวผู*ประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกล9าวหาหรือการกล9าวโทษท่ีได*ยื่นไว*แล*วนั้น ไม9เป2นเหตุให*ระงับ
การดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือสภาสถาปนิกได*รับเรื่องการกล9าวหาหรือการกล9าวโทษตามมาตรา 

๕๑ ให*เลขาธิการเสนอเรื่องดังกล9าวต9อคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไม9ชักช*า 
 
มาตรา ๕๓  ให*มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด*วยประธานกรรมการ

จรรยาบรรณคนหนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนท่ีคณะกรรมการกําหนด แต9ไม9น*อยกว9า
สามคน 

ให*คณะกรรมการแต9งต้ังกรรมการจรรยาบรรณตามมติของท่ีประชุมใหญ9สภา
สถาปนิกจากสมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังต9อไปนี้ 

(๑) เป2นผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมมาแล*วไม9น*อยกว9าสิบป3 
(๒) ไม9เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
 
มาตรา ๕๔  กรรมการจรรยาบรรณให*มีวาระอยู9ในตําแหน9งคราวละสามป3 และอาจ

ได*รับแต9งต้ังใหม9ได* แต9จะดํารงตําแหน9งเกินสองวาระติดต9อกันไม9ได* 
ให*กรรมการจรรยาบรรณท่ีพ*นจากตําแหน9งตามวาระปฏิบัติหน*าท่ีไปพลางก9อน

จนกว9าจะมีการแต9งต้ังกรรมการจรรยาบรรณใหม9 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๕๕  นอกจากการพ*นจากตําแหน9งตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพ*นจาก

ตําแหน9งเม่ือ 
(๑) ลาออก 
(๒) สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา ๑๔ 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง 
(๔) สภาสถาปนิกมีมติให*ออกด*วยคะแนนเสียงไม9น*อยกว9าสองในสามของจํานวน

สมาชิกท่ีมาประชุม 
 
มาตรา ๕๖  เม่ือตําแหน9 งกรรมการจรรยาบรรณว9างลงก9อนครบวาระ ให*

คณะกรรมการดําเนินการแต9งต้ังแทนตําแหน9งท่ีว9าง เว*นแต9วาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยู9
ไม9ถึงเก*าสิบวัน คณะกรรมการจะดําเนินการแต9งต้ังแทนตําแหน9งท่ีว9างหรือไม9ก็ได* 

ให*กรรมการจรรยาบรรณซ่ึงได*รับแต9งต้ังให*ดํารงตําแหน9งแทนอยู9ในตําแหน9งเท9ากับ
วาระท่ีเหลืออยู9ของผู*ซ่ึงตนแทน 

 
มาตรา ๕๗  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหน*าท่ีพิจารณาวินิจฉัย กรณีท่ีมี

การกล9าวหาว9าผู*ได*รับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพสถาป4ตยกรรม 
วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให*เป2นไปตามระเบียบของ

คณะกรรมการ 
 
มาตรา ๕๘  คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแต9งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย9างใดอย9างหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได* 
การปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให*เป2นไปตามระเบียบของ

คณะกรรมการ 
 
มาตรา ๕๙   ในการปฏิ บั ติหน* า ท่ี ของคณ ะกรรมการจรรยาบรรณ  และ

คณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแต9งต้ัง ให*กรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการมี
อํานาจออกคําสั่งเป2นหนังสือให*บุคคลซ่ึงเก่ียวข*องมาให*ถ*อยคําหรือส9งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ เพ่ือ
ประโยชน1แก9การพิจารณา แต9ถ*าเป2นการมีคําสั่งต9อบุคคลซ่ึงมิใช9ผู*ได*รับใบอนุญาตจะต*องได*รับความ
เห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผู*ซ่ึงสภานายกพิเศษมอบหมาย 

ในการปฏิ บั ติหน* าท่ีตามพระราชบัญญั ตินี้  ให* กรรมการจรรยาบรรณหรือ
อนุกรรมการเป2นเจ*าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๐  ให*ประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจ*งข*อกล9าวหาหรือข*อ

กล9าวโทษพร*อมท้ังส9งสําเนาเรื่องท่ีกล9าวหาหรือกล9าวโทษให*ผู*ได*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกกล9าวหาหรือถูก
กล9าวโทษล9วงหน*าไม9น*อยกว9าสิบห*าวันก9อนเริ่มพิจารณา 

ผู*ถูกกล9าวหาหรือถูกกล9าวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ ส9งให*
คณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณแต9งต้ังภายในสิบห*า



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

วันนับแต9วันได*รับแจ*งจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ หรือภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
จรรยาบรรณกําหนด 

 
มาตรา ๖๑  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอย9างใดอย9างหนึ่ง 

ดังต9อไปนี้ 
(๑) ยกข*อกล9าวหา 
(๒) ตักเตือน 
(๓) ภาคทัณฑ1 
(๔) พักใช*ใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต9ไม9เกินห*าป3 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 
 
มาตรา ๖๒  ผู*ได*รับใบอนุญาตซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตาม

มาตรา ๖๑ (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ1คําวินิจฉัยชี้ขาดต9อคณะกรรมการได*ภายในสามสิบวัน
นับแต9วันได*รับแจ*งคําวินิจฉัย 

การอุทธรณ1ให*เป2นไปตามหลักเกณฑ1และวิธีการท่ีกําหนดในข*อบังคับสภาสถาปนิก 
คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให*ทําเป2นคําสั่งสภาสถาปนิกพร*อมด*วยเหตุผล

ของการวินิจฉัยชี้ขาดและให*ถือเป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๖๓  ห*ามมิให*ผู*ได*รับใบอนุญาตซ่ึงอยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตผู*ใด

ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมหรือแสดงด*วยวิธีใด ๆ ให*ผู*อ่ืนเข*าใจว9าตนมีสิทธิหรือพร*อมจะ
ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมนับแต9วันท่ีทราบคําสั่งสภาสถาปนิกท่ีสั่งพักใช*ใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ผู*ได*รับใบอนุญาตซ่ึงอยู9ในระหว9างถูกสั่งพักใช*ใบอนุญาตผู*ใดกระทําการ

ฝYาฝWนตามมาตรา ๖๓ ให*สภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผู*นั้นนับแต9วันท่ีศาลพิพากษาถึง
ท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๕  ผู*ได*รับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขอรับใบอนุญาตอีก

ไม9ได*จนกว9าจะพ*นห*าป3นับแต9วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 
ในกรณี ท่ีผู* ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเป2นนิ ติบุคคล ให* มีผลเป2นการเพิกถอน

ใบอนุญาตของผู*เป2นหุ*นส9วนของห*างหุ*นส9วน กรรมการของบริษัท ผู*บริหารของนิติบุคคลและพนักงาน
หรือลูกจ*างของห*างหุ*นส9วนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลท่ีมีส9วนร9วมในการกระทําอันเป2นเหตุให*ห*าง
หุ*นส9วนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นถูกเพิกถอนใบอนุญาต และห*ามมิให*บุคคลดังกล9าวเป2นหุ*นส9วน
ของห*างหุ*นส9วน กรรมการของบริษัท ผู*บริหารของนิติบุคคล ซ่ึงได*รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
จนกว9าจะพ*นห*าป3นับแต9วันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
หมวด ๗ 

การกํากับดูแล 
   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๖๖  ให*รัฐมนตรีมีอํานาจหน*าท่ี ดังต9อไปนี้ 
(๑ ) กํากับ ดูแลการดําเนินงานของสภาสถาปนิกและการประกอบวิชาชีพ

สถาป4ตยกรรมควบคุม 
(๒) สั่งให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีสอบสวนข*อเท็จจริงเก่ียวกับการดําเนินงานของสภา

สถาปนิกและการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 
(๓) สั่งเป2นหนังสือให*กรรมการชี้แจงข*อเท็จจริงเก่ียวกับกิจการของสภาสถาปนิก 

และจะให*ส9งเอกสารเก่ียวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได* 
(๔) สั่งเป2นหนังสือให*สภาสถาปนิกระงับหรือแก*ไขการกระทําใด ๆ ท่ีปรากฏว9าขัด

ต9อวัตถุประสงค1ของสภาสถาปนิก กฎหมาย หรือข*อบังคับสภาสถาปนิก 
 
มาตรา ๖๗  เพ่ือปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๖ ให*พนักงาน

เจ*าหน*าท่ีมีอํานาจออกคําสั่งเป2นหนังสือให*บุคคลซ่ึงเก่ียวข*องมาให*ถ*อยคํา หรือส9งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ 
เพ่ือประโยชน1แก9การพิจารณา และมีอํานาจเข*าไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของ
สภาสถาปนิก หรือในสถานท่ีประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมได*ในระหว9างเวลาทําการ หรือให*
บุคคลซ่ึงเก่ียวข*องชี้แจงแก9พนักงานเจ*าหน*าท่ีตามท่ีร*องขอ  ท้ังนี้ ให*พนักงานเจ*าหน*าท่ีเป2นเจ*า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ในการปฏิบัติการของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามวรรคหนึ่ง ให*บุคคลซ่ึงเก่ียวข*องอํานวย
ความสะดวกตามสมควร 

 
มาตรา ๖๘  ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ*าหน*าท่ีต*องแสดงบัตรประจําตัวต9อ

บุคคลท่ีเก่ียวข*อง 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ*าหน*าท่ีให*เป2นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๖๙  เม่ือปรากฏว9าสภาสถาปนิกไม9ปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 

๖๖ หรือมีพฤติการณ1แสดงให*เห็นว9า คณะกรรมการ นายกสภาสถาปนิก หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด
กระทําการอันผิดวัตถุประสงค1ของสภาสถาปนิก หรือกระทําการอันเป2นการเสื่อมเสียอย9างร*ายแรงแก9
สภาสถาปนิก ให*รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให*คณะกรรมการ นายกสภาสถาปนิก 
หรือกรรมการคนนั้นพ*นจากตําแหน9ง 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีจะมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให*รัฐมนตรีแต9งต้ังสมาชิกสามัญจํานวน
ห*าคนเป2นคณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนต*องรีบทําการสอบสวนให*แล*วเสร็จโดยเร็ว
แล*วเสนอสํานวนการสอบสวนพร*อมท้ังความเห็นต9อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

คําสั่งของรัฐมนตรีให*ถือเป2นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา ๖๙ ให*กรรมการท้ังคณะของสภา

สถาปนิกพ*นจากตําแหน9ง ให*รัฐมนตรีแต9งต้ังบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกเท9ากับจํานวน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กรรมการท่ีจะมีได*ตามมาตรา ๒๔ เป2นกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการท่ีพ*นจากตําแหน9งในวัน
เดียวกันกับวันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งให*กรรมการพ*นจากตําแหน9ง 

ให*กรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหน*าท่ีปฏิบัติการเพียงเท9าท่ีจําเป2น และ
ดําเนินการภายในสามสิบวันนับแต9วันท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งแต9งต้ังกรรมการชั่วคราวเพ่ือให*มีการเลือกต้ัง
และแต9งต้ังกรรมการใหม9ตามมาตรา ๒๔ 

เม่ือกรรมการใหม9เข*ารับหน*าท่ีแล*ว ให*กรรมการชั่วคราวซ่ึงรัฐมนตรีแต9งต้ังพ*นจาก
ตําแหน9ง 

 
หมวด ๘ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๑  ผู*ใดฝYาฝWนมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๓ ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินสามป3 

หรือปรับไม9เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๒  ผู*ใดฝYาฝWนมาตรา ๔๗ ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกินหนึ่งป3 หรือปรับไม9

เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๗๓  ผู* ใดไม9ปฏิ บั ติตามคําสั่ งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือ

คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๕๙ หรือพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามมาตรา ๖๗ ต*องระวางโทษจําคุกไม9เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม9เกินหนึ่งพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๔๒  ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดเป2นนิติบุคคล ถ*าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู*จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล9าวมีหน*าท่ีต*องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว*นไม9สั่งการหรือไม9กระทําการจนเป2นเหตุให*นิติบุคคลนั้นกระทําความผิด ผู*นั้นต*องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว*สําหรับความผิดนั้น และสําหรับนิติบุคคลต*องระวางโทษปรับไม9เกินสิบเท9าของอัตรา
โทษปรับสําหรับความผิดนั้นด*วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๕  ให*คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ปฏิบัติหน*าท่ีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
ไปพลางก9อนจนกว9าจะมีคณะกรรมการตามมาตรา ๒๔ และให*มีอํานาจออกข*อบังคับสภาสถาปนิก

                                                 
๒ มาตรา ๗๔ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห9งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู*แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ตามมาตรา ๘ (๖) เท9าท่ีจําเป2น เพ่ือใช*เป2นการชั่วคราว ข*อบังคับดังกล9าวให*มีผลใช*บังคับจนกว9าจะมี
การเปลี่ยนแปลงข*อบังคับนั้น  ท้ังนี้ โดยไม9ให*นํามาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ มาใช*บังคับ 

ให*สํานักงาน ก.ส. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ปฏิบัติ
หน*าท่ีสํานักงานสภาสถาปนิกตามมาตรา ๓๙ และให*นายทะเบียน ก.ส. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ปฏิบัติหน*าท่ีหัวหน*าสํานักงานสภาสถาปนิกตามมาตรา ๔๒ เป2นการ
ชั่วคราวไปจนกว9าสํานักงานสภาสถาปนิกจะมีบุคลากรปฏิบัติหน*าท่ี แต9ท้ังนี้ต*องไม9เกินหนึ่งร*อยแปด
สิบวัน นับแต9วันเริ่มวาระของการอยู9ในตําแหน9งคณะกรรมการตามมาตรา ๒๕ 

ในวาระแรกมิให*นํ าความในมาตรา ๒๗ (๑) มาใช* บั งคับแก9สถาปนิกสาขา
สถาป4ตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิสถาป4ตยกรรม และสาขาสถาป4ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปF ท่ีมี
วุฒิและผลงานไม9น*อยกว9า ๑๐ ป3 ตามเง่ือนไขท่ี ก.ส. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. 
๒๕๐๘ กําหนด 

การเลือกต้ังและแต9งต้ังกรรมการตามมาตรา ๒๔ ให*กระทําให*แล*วเสร็จภายในหนึ่ง
ร*อยแปดสิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๗๖  ให*ผู* ซ่ึงได*รับอนุญาตเป2นผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม

ประเภทภาคีสถาปนิก สามัญสถาปนิก และวุฒิสถาปนิกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม 
พ.ศ. ๒๕๐๘ อยู9แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นสมาชิกสามัญของสภา
สถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให*ผู*ได*รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาต
พิเศษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ อยู9แล*วในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป2นสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

เม่ือพ*นกําหนดเวลาตามใบอนุญาตหรือพ*นกําหนดสองป3นับแต9วันท่ีพระราชบัญญัติ
นี้ใช*บังคับ แล*วแต9กําหนดระยะเวลาใดจะยาวกว9า ให*สมาชิกภาพของสมาชิกตามวรรคหนึ่งและวรรค
สองเป2นอันสิ้นสุดลง เว*นแต9จะสมัครและได*เป2นสมาชิกของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให*ถือว9าปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรท่ีคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ได*รับรองแล*ว
เป2นปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรท่ีสภาสถาปนิกให*การรับรองตามมาตรา ๘ (๓) 

 
มาตรา ๗๗  ให*ผู*ซ่ึงได*รับใบอนุญาตเป2นผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม

ประเภทวุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก ภาคีสถาปนิก หรือใบอนุญาตพิเศษตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ และใบอนุญาตนั้นยังคงใช*ได*ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป2นผู*ได*รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมระดับวุฒิสถาปนิก สามัญ
สถาปนิก ภาคีสถาปนิก หรือภาคีสถาปนิกพิเศษตามพระราชบัญญัตินี้ แล*วแต9กรณี 

เพ่ือประโยชน1ตามมาตรา ๒๗ (๑) ให*ถือว9ากําหนดเวลาท่ีได*รับใบอนุญาตเป2นผู*ประกอบ
วิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมประเภทสามัญสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. 
๒๕๐๘ เป2นกําหนดเวลาท่ีได*รับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๘  คําขอรับใบอนุญาตซ่ึงได*ยื่นไว*ก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับให*
ดําเนินการต9อไปจนกว9าจะแล*วเสร็จ โดยให*ถือว9าเป2นการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ต*องดําเนินการให*แล*วเสร็จภายในสองร*อยสี่สิบวันนับแต9วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ หากพ*น
กําหนดเวลาดังกล9าวให*พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให*ถือว9าผู*ท่ีได*รับใบอนุญาตตามความในวรรคก9อนเป2นสมาชิกสามัญหรือสมาชิก
วิสามัญของสภาสถาปนิกตามความในมาตรา ๗๖ โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๙  ในระหว9างท่ียังมิได*ออกกฎกระทรวง ข*อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศ

เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให*นํากฎกระทรวง ข*อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ มาใช*บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๐  ให*ถือว9าการกระทําผิดมรรยาทหรือข*อกําหนดและเง่ือนไข ในการ

ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ซ่ึงได*
กระทําก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับและยังไม9มีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาป4ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป2นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห9งวิชาชีพสถาป4ตยกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการต9อไปให*เป2นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีท่ีมีการดําเนินการกับผู*กระทําผิดมรรยาท หรือข*อกําหนดและเง่ือนไขในการ
ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมก9อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ให*ถือว9าการดําเนินการ
ดังกล9าวเป2นการดําเนินการตามพระราชบัญญั ตินี้  และการดําเนินการต9อไปให* เป2นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

อัตราค9าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ค9าใบอนุญาตเป2นผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม 

 บุคคลธรรมดา 
 (ก)  ระดับวุฒิสถาปนิก ๑๐,๐๐๐ บาท 
 (ข)  ระดับสามัญสถาปนิก ๗,๕๐๐ บาท 
 (ค)  ระดับภาคีสถาปนิก ๕,๐๐๐ บาท 
 (ง)  ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท 
 นิติบุคคล 
 ค9าใบอนุญาตนิติบุคคล ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ค9าต9ออายุใบอนุญาตเป2นผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุมท่ี ขอต9ออายุใบอนุญาต 

 ก9อนใบอนุญาตหมดอายุ 
 บุคคลธรรมดา 
 (ก)  ระดับวุฒิสถาปนิก ๓,๐๐๐ บาท 
 (ข)  ระดับสามัญสถาปนิก ๒,๐๐๐ บาท 
 (ค)  ระดับภาคีสถาปนิก ๑,๐๐๐ บาท 
 (ง)  ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ ๑,๐๐๐ บาท 
 สําหรับผู*ท่ีขอต9ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ 
 ให*เพ่ิมอัตราค9าธรรมเนียม ๒,๐๐๐ บาท 
 นิติบุคคล 
 (ก) ค9าต9อใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอต9ออายุใบอนุญาต 

ก9อนใบอนุญาตหมดอายุ ๓๐,๐๐๐ บาท 
 (ข) ค9าต9อใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอต9ออายุใบอนุญาต 

หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ค9าหนังสือรับรองความรู*ความชํานาญในการประกอบ 

 วิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ค9าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการได*รับใบอนุญาต 

 บุคคลธรรมดา ๕๐๐ บาท 
 นิติบุคคล ๕,๐๐๐ บาท 
(๕) ค9าทดสอบความรู*ในการประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมควบคุม ครั้งละ ๒,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีวิทยาการด*านสถาป4ตยกรรมมี
การพัฒนาในเนื้อหาและวัตถุประสงค1แตกต9างจากเดิมจนครอบคลุมการสร*างสรรค1สถาป4ตยกรรมและ
สิ่งแวดล*อมให*มีประโยชน1ใช*สอย ความงาม และม่ันคง เพ่ือสนองความต*องการทางเศรษฐกิจ 
เอกลักษณ1 วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิตความเป2นอยู9 ทําให*มีภาระท่ีต*องควบคุมดูแลมากกว9าเดิม และ
การรวมตัวของสถาปนิกในการจัดต้ังองค1กรวิชาชีพก็ได*ดําเนินการมาจนม่ันคงเป2นท่ีประจักษ1ใน
ผลงานแล*ว สมควรให*ผู*ประกอบวิชาชีพสถาป4ตยกรรมรวมตัวกันต้ังองค1กรวิชาชีพเพ่ือช9วยรัฐในการ
ควบคุมดูแลมาตรฐานความรู*และการประกอบวิชาชีพให*สามารถดําเนินการควบคุมได*ใกล*ชิดยิ่งข้ึน 
และจากนโยบายเป\ดเสรีในการค*าและบริการในความสัมพันธ1ระหว9างประเทศทําให*ต*องเร9งการ
ร9วมมือกันระหว9างภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือส9งเสริมคุณภาพการประกอบวิชาชีพให*พร*อมกับการ
แข9งขันกับต9างประเทศ สมควรปรับปรุงกฎหมายว9าด*วยวิชาชีพสถาป4ตยกรรม  จึงจําเป2นต*องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติแก*ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห9งกฎหมายที่เก่ียวกับความรับผิดในทางอาญาของผู*แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต9วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป2นต*นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยว9า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส9วนท่ีสันนิษฐานให*
กรรมการผู*จัดการ ผู*จัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต*องรับโทษ
ทางอาญาร9วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม9ปรากฏว9ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช*บังคับไม9ได*ตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต9อมาศาลรัฐธรรมนูญได*มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล9าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ]ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป2นอันใช*บังคับไม9ได*ตามรัฐธรรมนูญแห9งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก*ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล9าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให*ขัดหรือแย*งต9อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป2นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล9ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน*า ๑/๑๑ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ปริญสินีย1/จัดทํา 
๑๔ กุมภาพันธ1 ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


