
 
พระราชบัญญัติ  

สถาปนิก  
พ.ศ. 2543  
--------------------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ 7  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2543 
เปนปท่ี 55 ในรัชกาลปจจุบัน  

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศ  
วา  
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  
 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา   
29 ประกอบกับมาตรา 39  และมาตรา 50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดย  
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา   
ดังตอไปนี้  
 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543”  
 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป*  
 (*ประกาศใน รจ. 117 ก  ตอนที่ 10   วันลง รจ. 20  กุมภาพันธ  2543)  
 
 มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508  
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 มาตรา  4  ในพระราชบัญญัตินี้  
 “วิชาชีพสถาปตยกรรม”  หมายความ  วิชาชีพสถาปตยกรรมที่ใชศาสตรและศิลปสรางสรรค  
สถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอมในสาขาสถาปตยกรรมหลัก  สาขาสถาปตยกรรมผังเมือง สาขาภูมิ  
สถาปตยกรรม สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป และสาขาสถาปตยกรรมอื่นๆ ที่กําหนดใน  
กฎกระทรวง  
 “วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม”  หมายความวา  วิชาชีพสถาปตยกรรมตามที่กําหนดใน  
กฎกระทรวง  
 “ใบอนุญาต”   หมายความวา  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมตามพระราชบัญญัตินี้  
 “ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม”  หมายความวา  บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปน  
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก  
 “สมาชิก”  หมายความวา  สมาชิกสภาสถาปนิก  
 “กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสภาสถาปนิก  
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสภาสถาปนิก  
 “เลขาธิการ”  หมายความวา  เลขาธิการสภาสถาปนิก  
 “พนักงานเจาหนาที่”   หมายความวา  บุคคลซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 (คําเฉพาะ  ศัพท และนิยามของกฎหมายทุกฉบับ ดู “CD พจนานุกรมกฎหมาย”  :  สูตรไพศาล)  
 
 มาตรา 5  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี  
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ  
นี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 
 

หมวด 1 
สภาสถาปนิก 
--------------- 

 
 มาตรา  6  ใหมีสภาสถาปนิก มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราช  
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บัญญัตินี้  
 ใหสภาสถาปนิกเปนนิติบุคคล  
 
 มาตรา  7   สภาสถาปนิกมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  
 (1)  สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  
 (2)  สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก  
 (3)  สงเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก  
 (4)  ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมใหถูก  
ตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม  
 (5)  ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตางๆแกประชาชน และองคกรอื่นใน  
เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปตยกรรม  
 (6)  ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดานสถาปตยกรรมรวมทั้ง  
ดานเทคโนโลยี  
 (7)  เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมของประเทศไทย  
 (8)  ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 
 มาตรา  8  สภาสถาปนิกมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1)  ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
 (2)  พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
 (3)  รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  
ควบคุม  
 (4)  รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
 (5)  เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
 (6)  ออกขอบังคับสภาสถาปนิกวาดวย  
  (ก)  การกําหนดลักษณะตองหามตามมาตรา 12 (6)  
  (ข)  การรับสมัครเปนสมาชิก คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุงและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บ  
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
  (ค)  การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32  
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  (ง)  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาตและ  
การรับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
  (จ)  คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนงของผูตรวจตามมาตรา 20 วรรค  
สอง  
  (ฉ)  หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาตแตละระดับตามมาตรา 46  
  (ช)  คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49  
  (ซ)  จรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม  และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามา  
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ  
  (ฌ)  มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
  (ญ)  การประชุมของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก  
  (ฏ)  การใดๆ ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้  
 ขอบังคับสภาสถาปนิกนั้น ตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษและเมื่อไดประกาศในราช  
กิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
 (7)  ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก  
 
 มาตรา  9  สภาสถาปนิกอาจมีรายไดดังนี้  
 (1)  คาจดทะเบียนสมาชิก คาบํารุง และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้  
 (2)  เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน  
 (3)  ผลประโยชนจากการจัดการทรัพยสินและการดําเนินกิจการของสภาสถาปนิก  
 (4)  เงินและทรัพยสินซึ่งมีผูใหแกสภาสถาปนิก  
 (5)  ดอกผลของเงินและทรัพยสินตาม (1) (2) (3) และ (4)  
 
 มาตรา  10  ใหรัฐมนตรีดํารงตําแหนงสภานายกพิเศษแหงสภาสถาปนิก และมีอํานาจหนาที่  
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  
 

หมวด 2  
สมาชิก  

--------------- 
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 มาตรา 11   สมาชิกสภาสถาปนิกมีสามประเภท ดังนี้  
 (1)  สมาชิกสามัญ  
 (2)  สมาชิกวิสามัญ  
 (3)  สมาชิกกิตติมศักดิ์  
 
 มาตรา  12  สมาชิกสามัญตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
 (1)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดปบริบูรณ  
 (2)  มีสัญชาติไทย  
 (3)  มีความรูในวิชาชีพสถาปตยกรรมโดยไดรับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร  
ในวิชาสถาปตยกรรมศาสตรที่สภาสถาปนิกรับรอง  
 (4)  ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามที่  
กําหนดใหขอบังคับสภาสถาปนิก  
 (5)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 (6)  ไมเปนผูมีจิตฟนเฟองไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 สมาชิกวิสามัญตองเปนผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปตยกรรมและมีคุณสมบัติและไมมี  
ลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอบังคับของสภาสถาปนิก  
 สมาชิกกิตติมศักดิ์   ไดแก  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกแตงตั้ง  
 
 มาตรา  13  สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญ  มีดังตอไปนี้  
 (1)  แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญสภาสถาปนิก  
 (2)  ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญสภาสถาปนิก  
 (3)  แสดงความเห็นและซักถามเปนหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาสถาปนิกตอคณะกรรมการเพื่อ  
พิจารณา และในกรณีที่สมาชิกรวมกันตั้งแตหาสิบคนข้ึนไป เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องใดที่เกี่ยว  
กับกิจการของสภาสถาปนิก คณะกรรมการตองพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูเสนอทราบโดยมิชักชา  
 (4)  เลือก  รับเลือกตั้ง หรือรับแตงตั้งเปนกรรมการ  
 (5)  ชําระคาจดทะเบียนสมาชิกและคาบํารุงตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 (6)  ผดุงไวซึ่งเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัตินี้  
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 สมาชิกวิสามัญ  หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ใหมีสิทธิและหนาที่เชนเดียวกับสมาชิกสามัญ เวนแตสิทธิ  
และหนาที่ตาม (2) และ (4)  
 
 มาตรา  14  สมาชิกภาพของสมาชิกยอมสิ้นสุดเมื่อ  
 (1)  ตาย  
 (2)  ลาออก  
 (3)  คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ เพราะขาดคุณสมบัติตามมาตรา 12 สําหรับกรณี  
สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ แลวแตกรณี  
 (4)  ที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนการแตงต้ังใหเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์  
 (5)  ไมชําระคาจดทะเบียนสมาชิกหรือคาบํารุงโดยไมมีเหตุผลอันสมควรตามที่กําหนดในขอบังคับ  
สภาสถาปนิก  
 (6)  สภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 64  
 
 มาตรา  15  ใหมีการประชุมสมาชิกเปนการประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง  
 การประชุมใหญคราวอื่นนอกจากนี้เรียกวา  การประชุมใหญวิสามัญ  
 
 มาตรา  16  ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญตามที่จําเปน  
 สมาชิกสามัญอาจขอใหประชุมใหญวิสามัญไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภา  
สถาปนิก ในการนี้ คณะกรรมการตองเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับคํารองขอ  
 
 มาตรา 17  ในการประชุมใหญสภาสถาปนิก  ถาสมาชิกสามัญมาประชุมไมครบจํานวนหนึ่งรอยคน  
และการะประชุใหญนั้นไดเรียกตามคํารองขอของสมาชิกก็ใหงดประชุม  แตถาเปนการประชุมใหญที่  
สมาชิกมิไดเปนผูรองขอใหเลื่อนการประชุมนั้นออกไป  โดยใหนายกสภาสถาปนิกเรียกประชุมใหญอีกครั้ง  
ภายในสี่สิบหาวัน  
 
 มาตรา  18  ในการประชุมใหญสภาสถาปนิก  ใหนายกสภาสถาปนิกเปนประธานในที่ประชุม   
ในกรณีที่นายกสภาสถาปนิกไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหอุปนายกสภาสถาปนิกผู  
ทําการแทนตามมาตรา 34  เปนประธานในที่ประชุม  ถานายกสภาสถาปนิกและอุปนายกสภาสถาปนิกไมอยู  
ในที่ประชุม  หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสมาชิกที่มาประชุมเลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนประธานในที่  
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ประชุม  
 
 มาตรา 19  ในการประชุมสามัญประจําปกิจการอันพึงกระทําไดแก  
 (1)  ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการ  
 (2)  พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปของสภาสถาปนิก  
 (3)  ตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี  
 
 มาตรา 20  ใหมีผูตรวจคนหนึ่งหรือหลายคนตามที่ที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกแตงตั้งจาก  
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก  
 คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนง  และการพนจากการดําตงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนด  
ในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 ผูตรวจมีอํานาจหนาที่ตรวยจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการแลวทํารายงานเสนอตอที่  
ประชุมใหญสภาสถาปนิก  
 
 
 
 มาตรา 21  ในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ  ใหผูตรวจมีอํานาจเขาไปตรวจใน  
สถานที่ทําการงานตาง ๆ  ของสภาสถาปนิกในระหวางเวลาทํางานได  และใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ  
สะดวก  ชวยเหลือ  หรือใหคําชี้แจงแกผูตรวจตามควรแกกรณี  
 
 มาตรา 22  กรรมการ  อนุกรรมการ  เจาหนาที่สภาสถาปนิก  ลูกจาง  และตัวแทนของสภาสถาปนิก  
มีหนาที่สงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ซึ่งตนเก็บรักษาหรืออยูในอํานาจของตนใหแกผูตรวจและใหคําชี้แจง  
เกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ ในกิจการของสภาสถาปนิก  ทั้งนี้  เมื่อผูตรวจรองขอ  
 
 มาตรา 23  ในกรณีที่พบวาคณะกรรมการมิไดดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปหรือ  
ดําเนินงานไปในทางที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย  หรือขัดตอวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก  ใหผูตรวจ  
แจงใหที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกหรือสมาชิกสามัญตามที่ตนเห็นสมควรเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป  
 

หมวด 3  
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กรรมการ  
---------- 

 
 มาตรา 24  ใหมีคณะกรรมการสภาสถาปนิกประกอบดวย  
 (1)  กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ  และมิไดดํารงตําแหนงคณาจารยใน  
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  จํานวนสิบคน  
 (2)  กรรมการซึ่งสมาชิกสามัญเลือกตั้งขึ้นจากสมาชิกสามัญ  และดํารงตําแหนงคณาจารยใน  
สถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  จํานวนหาคน  
 (3)  กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี  จํานวนหา  
คน  
 ในการเลือกต้ังและแตงตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหคํานึงถึงสัดสวนของสมาชิกสามัญจากสาขา  
สถาปตยกรรมควบคุมตาง ๆ ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  
 
 มาตรา 25  เม่ือไดมีการแตงตั้งกรรมการและทราบผลการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 24 แลว  
ใหสภานายกพิเศษกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการภายในสามสิบวัน  ใหถือวาวันประชุมดังกลาวเปน  
วันเริ่มวาระของการอยูในตําแหนงกรรมการ  
 
 
 มาตรา 26  ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงนายกสภาอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่  
หนึ่ง  และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สองตําแหนงละหนึ่งคน  
 ใหนายกสภาสถาปนิกเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการ  เหรัญญิก  ตําแหนงละหนึ่งคน  
และอาจเลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงอื่นไดตามความจําเปน  ทั้งน้ี  โดยความเห็นชอบของคณะ  
กรรมการ  
 ใหนายกสภาสถาปนิกมีอํานาจถอดถอนเลขาธิการเหรัญญิก  และตําแหนงอื่นตามวรรคสอง  
ออกจากตําแหนงได  ทั้งนี้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
 นายกสภาสถาปนิก  อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่งและอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สอง  
ใหดํารงตําแหนงตามวาระของกรรมการซึ่งไดรับเลือกต้ัง  
 เมื่อผูดํารงตําแหนงนายกสภาสถาปนิกพนจากหนาที่ใหเลขาธิการ  เหรัญญิก  และผูดํารงตําแหนง  
อื่นตามวรรคสอพนจากตําแหนงดวย  



 9

 
 มาตรา  27  กรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
 (1)  เปนผูไดรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกมาแลวไมนอยกวาสิบปหรือระดับวุฒิสถาปนิก  
 (2)  ไมเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต  
 (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 
 มาตรา  28  กรรมการใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งจะ  
ดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  
 ใหกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการเลือกตั้งหรือแตง  
ตั้งกรรมการใหม  
 
 มาตรา  29   นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการพนจากตําแหนงเม่ือ  
 (1)  สมาชิกสภาสิ้นสุดลงตามมาตรา 14  
 (2)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 27  
 (3)  ลาออก  
 (4)  สภาสถาปนิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา  
ประชุม  
 (5)  ตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับ  
เลือกตั้งทั้งหมดและวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน  
 (6)  รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 66  
 
 มาตรา  30  เม่ือตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงกอนครบวาระใหคณะกรรมการ  
เลือกสมาชิกผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 27 และมาตรา 24 (1) หรือ (2) แลวแตกรณี เปนกรรมการแทนภายใน  
สามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง  แตถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะ  
กรรมการจะใหมีการเลือกกรรมการแทนหรือไมก็ได  
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการตามวรรคหนึ่งวางลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการซึ่งไดรับ  
เลือกตั้งทั้งหมดและวาระของกรรมการเหลืออยูตั้งแตเกาสิบวันขึ้นไปใหมีการประชุมใหญเพื่อเลือกตั้ง  
กรรมการขึ้นแทนตําแหนงกรรมการที่วาง  
 ใหผูซึ่งไดรับเลือกหรือเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของผูซึ่ง  



 10

ตนแทน  
 
 มาตรา 31  เมื่อตําแหนงกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งตามมาตรา 24 (3) วางลงกอนครบวาระ ให  
ดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงกรรมการนั้นวางลง แต  
ถาวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน จะมีการแตงตั้งแทนหรือไมก็ได  
 ใหผูซึ่งไดรับการแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน  
 
 มาตรา  32 การเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 24 (1) และ (2)  การเลือกกรรมการเพื่อดํารง  
ตําแหนงตางๆ ตามมาตรา 26 และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 30 ใหเปนไปตามขอบังคับ  
สภาสถาปนิก  
 
 มาตรา  33 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1)  บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของสภาสถาปนิก  
 (2)  สอดสองดูแลและดําเนินการทางกฎหมายกับผูกระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้  
 (3)  ออกระเบียบคณะกรรมการวาดวยการใดๆ ตามที่กําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการใน  
พระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกมอบหมาย  
 (4)  กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก  
 (5)  วินิจฉัยช้ีขาดอุทธรณ  ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ  
ตามมาตรา 62  
 
 มาตรา  34 นายกสภาสถาปนิก อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่ง อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่  
สองเลขาธิการ และเหรัญญิก มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1)  นายกสภาสถาปนิกมีอํานาจหนาที่  
  (ก)  เปนผูแทนสภาสถาปนิกในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  
  (ข)  เปนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก  
  (ค)  ดําเนินกิจการของสภาสถาปนิกใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ  
 (2)  อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หนึ่งเปนผูชวยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่  
ของนายกสภาสถาปนิก ตามที่นายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาสถาปนิก เมื่อ  
นายกสภาสถาปนิกไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
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 (3)  อุปนายกสภาสถาปนิกคนที่สองเปนผูชวยนายกสภาสถาปนิกในกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่  
ของนายกสภาสถาปนิก ตามที่นายกสภาสถาปนิกมอบหมาย และเปนผูทําการแทนนายกสภาสถาปนิก เมื่อ  
นายกสภาสถาปนิก และอุปนายกสภาสถาปนิกคนที่หน่ึงไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
 (4)  เลขาธิการมีอํานาจหนาที่  
  (ก)  ควบคุมบังคับบัญชาเจาหนาที่สภาสถาปนิกทุกระดับ  
  (ข)  เปนเลขานุการในที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก  
  (ค)  ดําเนินการตามที่นายกสภาสถาปนิกมอบหมาย  
 (5)  เหรัญญิกมีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการบัญชี การเงิน และการงบประมาณของ  
สภาสถาปนิก  
 นายกสภาสถาปนิกอาจมอบหมายใหอุปนายก กรรมการ เลขาธิการ เหรัญญิก หรือเจาหนาที่ของ  
สภาสถาปนิกกระทําการอยางหนึ่งอยางใดแทนไดตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 
 

หมวด 4  
การดําเนินการของคณะกรรมการ  

--------------- 
 

 มาตรา  35  การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ  
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม  
 ใหนายกสภาสถาปนิกเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีท่ีนายกสภาสถาปนิกไมอยูในที่ประชุม  
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหอุปนายกสภาสถาปนิกผูทําการแทนตามมาตรา 33 เปนประธานในที่ประชุม   
ถานายกสภาสถาปนิกและอุปนายกสภาสถาปนิกไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการ  
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม  
 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง  
เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  
 ในกรณีใหสมาชิกพนจากสมาชิกภาพตามมาตรา 14 (3) มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงไมนอย  
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มาประชุม  
 
 มาตรา  36  สภานายกพิเศษจะเขารวมการประชุม และชี้แจงแสดงความเห็นในที่ประชุมคณะ  
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กรรมการ หรือจะสงความเห็นเปนหนังสือไปยังสภาสถาปนิกในเรื่องใด ๆ ก็ได  
 
 มาตรา  37  ในการดําเนินงานของคณะกรรมการ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนการดําเนินงาน  
และงบประมาณประจําปเสนอตอที่ประชุมใหญสภาสถาปนิก เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบแลวจึงจะดําเนิน  
งานได  
ใหคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปแสดงผลงานของคณะกรรมการในปที่ลวงมา คําชี้แจงเกี่ยว  
กับนโยบาย พรอมดวยงบดุลและบัญชีรายไดและรายจายประจําปซึ่งผูสอบบัญชีตามกฎหมายวาดวยผูสอบ  
บัญชีรับรองเสนอตอที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทิน  
 
 มาตรา  38  คณะกรรมการจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง  
อยางใดแทนคณะกรรมการได  
 การประชุมของคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการ  
 
 มาตรา  39  ใหมีสํานักงานสภาสถาปนิกทําหนาที่ธุรการตางๆ ใหแกคณะกรรมการและสภา  
สถาปนิก  
 
 มาตรา  40  ใหนายกสภาสถาปนิกแตงตั้งหัวหนาสํานักงานสภาสถาปนิกตามมติของคณะ  
กรรมการจากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้  
 (1)  มีสัญชาติไทย  
 (2)  มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณ  
 (3)  ไมเปนบุคคลลมละลาย บุคคลวิกลจริต หรือคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ  
 (4)  ไมเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได  
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 (5)  คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกําหนด  
 
 มาตรา  41  การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การกําหนดคาจาง และเงื่อนไขอื่นในการ  
ทํางานในหนาที่หัวหนาสํานักงานสภาสถาปนิกใหเปนไปตามแบบสัญญาจางที่สภาสถาปนิกกําหนด  
 
 



 13

 
 มาตรา  42  หัวหนาสํานักงานสภาสถาปนิกมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  
 (1)  ควบคุมรับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของสภาสถาปนิก  
 (2)  ดูแลรักษาทะเบียนสมาชิก ทะเบียนผูไดรับใบอนุญาตและทะเบียนอื่นๆ ของสภาสถาปนิก  
 (3)  ควบคุมดูแลทรัพยสินของสภาสถาปนิก  
 (4)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมอบหมาย  
 

หมวด 5  
ขอบังคับสภาสถาปนิก  

--------------- 
 
 มาตรา  43  รางขอบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอไดก็แตโดยคณะกรรมการหรือสมาชิกสามัญ  
 การเสนอรางขอบังคับสภาสถาปนิกของสมาชิกสามัญจะกระทําไดเม่ือมีสมาชิกสามัญจํานวนไม  
นอยกวาหนึ่งรอยคนรับรอง  
 ใหคณะกรรมการจัดใหมีการประชุมใหญสภาสถาปนิกเพื่อพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิกที่มี  
การเสนอตามความเหมาะสมแกกรณี การพิจารณารางขอบังคับสภาสถาปนิกจะเสนอเปนวาระจรไมได แต  
ตองกําหนดเปนวาระในหนังสือนัดประชุมใหชัดเจนและแนบรางขอบังคับสภาสถาปนิกที่เสนอไปพรอม  
กันดวย  
 
 มาตรา  44  เมื่อที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกมีมติใหความเห็นชอบรางขอบังคับสภาสถาปนิก  
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญที่เขาประชุมใหนายกสภาสถาปนิกเสนอรางขอบังคับ  
สภาสถาปนิกตอสภานายกพิเศษโดยไมชักชา  สภานายกพิเศษอาจยับยั้งรางขอบังคับนั้นไดแตตองแสดงเหตุ  
ผลโดยแจงชัด ในกรณีที่มิไดยังยั้งภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบังคับที่นายกสภาสถาปนิก  
เสนอใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบรางขอบังคับนั้น  
 ถาสภานายกพิเศษยับยั้งรางขอบังคับใด ใหคณะกรรมการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสามสิบวันนับ  
แตวันที่ไดรับการยับยั้ง ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามีเสียงยืนยันมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวน  
กรรมการทั้งคณะ ใหถือวารางขอบังคับนั้นไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแลว  
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หมวด 6  
การควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  

--------------- 
 
 มาตรา  45  หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผู  
อื่นเขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขาใดเวนแตจะไดรับใบอนุญาตในสาขา  
นั้นจากสภาสถาปนิก  
 
 มาตรา  46  ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละสาขาจะมี 4 ระดับ คือ  
 (1)  วุฒิสถาปนิก  
 (2)  สามัญสถาปนิก  
 (3)  ภาคีสถาปนิก  
 (4)  ภาคีสถาปนิกพิเศษ  
 หลักเกณฑและคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละระดับใหเปนไปตามที่  
กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 
 มาตรา   47  หามมิใหผูใดใชคําหรือขอความที่แสดงใหผูอื่นเขาใจวาตนเปนผูมีความรูความ  
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ทั้งนี้ รวมถึงการใช จางวาน หรือยินยอมใหผูอื่น  
กระทําดังกลาวใหแกตน เวนแตผูไดรับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติเปนผูมีความรูความชํานาญในการ  
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมสาขานั้นๆ จากสภาสถาปนิกหรือสถาบันที่สภาสถาปนิกรับรอง หรือผูไดรับ  
ใบอนุญาต ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 
 มาตรา  48  การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต   
และการรับรองความชํานาญในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ  
บังคับสภาสถาปนิก  
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 มาตรา  49 ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในขอ  
บังคับสภาสถาปนิก  
 ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนบุคคลธรรมดาตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิก  
และถาขาดจากสมาชิกภาพเมื่อใดใหใบอนุญาตของผูนั้นสิ้นสุดลง  
 ผูขอรับใบอนุญาตที่เปนนิติบุคคลไมวาจะเปนนิติบุคคลซึ่งมีทุนเปนของคนตางดาวจํานวนเทาใด   
นิติบุคคลนั้นอยางนอยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 (1)  มีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร  
 (2)  ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล  
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งหรือหุนสวนของผูจัดการของหางหุนสวน กรรมการผูจัดการของบริษัทหรือผูมี  
อํานาจบริหารแตผูเดียวของนิติบุคคลเปนผูซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา  50 ผูไดรับใบอนุญาตตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม  
ตามที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 
 มาตรา  51 บุคคลซึ่งไดรับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ  
สถาปตยกรรมของผูไดรับใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตผูนั้นโดยทําเร่ืองยื่นตอสภาสถาปนิก  
 กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกลาวโทษผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมวาผิดจรรยาบรรณ  
แหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมโดยแจงเรื่องตอสภาสถาปนิก  
 สิทธิการกลาวหาตามวรรคหนึ่งหรือสิทธิการกลาวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพนหนึ่งปนับแต  
วันที่ผูไดรับความเสียหายหรือผูกลาวโทษรูเรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมควบ  
คุมดังกลาวและรูตัวผูประพฤติผิด  
 การถอนเรื่องการกลาวหาหรือการกลาวโทษที่ไดยื่นไวแลวนั้น ไมเปนเหตุใหระงับการดําเนินการ  
ตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา 52  เมื่อสภาสถาปนิกไดรับเร่ืองการกลาวหรือการกลาวโทษตามาตรา 50 ใหเลขาธิการเสนอ  
เรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา  
 
 มาตรา  53  ใหมีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบดวยประธานกรรมการจรรยาบรรณคน  
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หนึ่งและกรรมการจรรยาบรรณตามจํานวนที่คณะกรรมการกําหนดแตไมนอยกวาสามคน  
 ใหคณะกรรมการแตงตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญสภาสถาปนิกจากสมาชิก  
ซึ่งมีคุณสมบัติดังตอไปนี้  
 (1)  เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมมาแลวไมนอยกวาสิบป  
 (2)  ไมเคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ  
 
 มาตรา  54  กรรมการจรรยาบรรณใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปและอาจไดรับแตงต้ัง  
ใหมได แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระติดตอกันไมได  
 ใหกรรมการจรรยาบรรณที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตง  
ตั้งกรรมการจรรยาบรรณใหม  
 
 มาตรา  55  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการจรรยาบรรณพนจากตําแหนงเมื่อ   
 (1)  ลาออก  
 (2)  สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 14  
 (3)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 53 วรรคสอง  
 (4)  สภาสถาปนิกมีมติใหออกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกที่มา  
ประชุม  
 
 มาตรา  56  เมื่อตําแหนงกรรมการจรรยาบรรณวางลงกอนครบวาระใหคณะกรรมการดําเนิน  
การแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง เวนแตวาระของกรรมการจรรยาบรรณเหลืออยูไมถึงเกาสิบวัน คณะ  
กรรมการจะดําเนินการแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือไมก็ได  
 ใหกรรมการจรรยาบรรณซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู  
ของผูซึ่งตนแทน  
 
 มาตรา  57  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยกรณีที่มีการกลาวหาวา  
ผูไดรับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม  
 วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ  
 
 มาตรา  58  คณะกรรมการจรรยาบรรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติ  
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การอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการจรรยาบรรณได  
 การปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ  
 
 มาตรา  59  ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และคณะอนุกรรมการซึ่งคณะ  
กรรมการจรรยาบรรณแตงต้ังใหกรรมการจรรยาบรรณและอนุกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให  
บุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชนแกการพิจารณา แตถาเปนการมี  
คําสั่งตอบุคคลซึ่งมิใชผูไดรับใบอนุญาตจะตองไดรับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษหรือผูซึ่งสภานายก  
พิเศษมอบหมาย  
 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการเปนเจา  
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 
 
 
 มาตรา  60  ใหประธานกรรมการจรรยาบรรณมีหนังสือแจงขอกลาวหาหรือขอกลาวโทษ  
พรอมทั้งสงสําเนาเรื่องที่กลาวหาหรือกลาวโทษใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษลวง  
หนาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มพิจารณา  
 ผูถูกกลาวหาหรือถูกกลาวโทษมีสิทธิทําคําชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานใด ๆ สงใหคณะกรรมการ  
จรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณแตงต้ังภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับ  
แจงจากประธานกรรมการจรรยาบรรณ หรือภายในเวลาที่คณะกรรมการจรรยาบรรณกําหนด  
 
 มาตรา 61  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้  
 (1)  ยกขอกลาวหา  
 (2)  ตักเตือน  
 (3)  ภาคทัณฑ  
 (4)  พักใชใบอนุญาตมีกําหนดเวลาตามที่เห็นสมควร แตไมเกินหาป  
 (5)  เพิกถอนใบอนุญาต  
 
 มาตรา  62  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา 61 (2)   
(3) (4) หรือ (5)  อาจอุทธรณคําวินิจฉัยชี้ขาดตอคณะกรรมการไดภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับแจงคํา  
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วินิจฉัย  
 การอุทธรณใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับสภาสถาปนิก  
 คําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการใหทําเปนคําสั่งสภาสถาปนิกพรอมดวยเหตุผลของการวินิจฉัยชี้  
ขาดและใหถือเปนที่สุด  
 
 มาตรา   63  หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดประกอบ  
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใดๆ ใหผูอื่นเขาใจวาตนมีสิทธิหรือพรอมจะประกอบวิชาชีพ  
สถาปตยกรรมควบคุมนับแตวันที่ทราบคําสั่งสภาสถาปนิกที่สั่งพักใชใบอนุญาตนั้น  
 
 มาตรา  64  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งอยูในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตผูใดกระทําการฝาฝน  
ตามมาตรา 63 ใหสภาสถาปนิกมีมติเพิกถอนใบอนุญาตของผูนั้นนับแตวันที่ศาลพิพากษาถึงที่สุด  
 
 มาตรา  65  ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะยื่นขอรับใบอนุญาตอีกไมไดจน  
กวาจะพนหาปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  
 ในกรณีที่ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเปนนิติบุคคล ใหมีผลเปนการเพิกถอนใบอนุญาตของผูเปนหุน  
สวนของหางหุนสวน กรรมการบริษัท ผูบริหารของนิติบุคคลและพนักงานหรือลูกจางของหางหุนสวนหรือ  
บริษัทหรือนิติบุคคลที่มีสวนรวมในการกระทําอันเปนเหตุใหหางหุนสวนหรือบริษัทหรือนิติบุคคลหรือถูก  
เพิกถอนใบอนุญาต และหามมิใหบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการของบริษัท ผูบริหาร  
ของนิติบุคคล ซึ่งไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะพนหาป นับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบ  
อนุญาต  
 

หมวด 7  
การกํากับดูแล  
--------------- 

 
 มาตรา  66  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
 (1)  กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาสถาปนิกและการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
 (2)  สั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานของสภาสถาปนิก และการ  
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
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 (3)  สั่งเปนหนังสือใหกรรมการชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาสถาปนิกและจะใหสง  
เอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงานหรือรายงานการประชุมของคณะกรรมการก็ได  
 (4)  สั่งเปนหนังสือใหสภาสถาปนิกระงับหรือแกไขการกระทําใดๆ ที่ปรากฏวาขัดตอวัตถุประสงค  
ของสภาสถาปนิก กฎหมาย หรือขอบังคับสภาสถาปนิก  
 
 มาตรา  67  เพื่อปฏิบัติการตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 66 ใหพนังกานเจาหนาที่มีอํานาจ  
สั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ เพื่อประโยชนแกการ  
พิจารณา และมีอํานาจเขาไปตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานในสํานักงานของสภาสถาปนิก หรือในสถานที่  
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมได ในระหวางเวลาทําการ หรือใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของชี้แจงแก  
พนักงานเจาหนาที่ตามที่รองขอทั้งนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
 ในการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก  
ตามสมควร  
 
 มาตรา  68   ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลที่เกี่ยวของ  
 บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน  
ราชกิจจานุเบกษา  
 
 
 
 มาตรา  69   เมื่อปรากฏวาสภาสถาปนิกไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีตามมาตรา 63 หรือมี  
พฤติการณแสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ นายกสภาสถาปนิก หรือกรรมการคนหนึ่งคนใดกระทําการอันผิด  
วัตถุประสงคของสภาสถาปนิก หรือกระทําการอันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาสถาปนิก ให  
รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งใหคณะกรรมการนายกสภาสถาปนิก หรือกรรมการคนนั้นพน  
จากตําแหนง  
 ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกสามัญจํานวนหาคน เปนคณะ  
กรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบสวนตองรีบทําการสอบสวนใหแลวเสร็จโดยเร็ว แลวเสนอสํานวน  
การสอบสวนพรอมทั้งความเห็นตอรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการ  
 คําสั่งของรัฐมนตรีใหถือเปนที่สุด  
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 มาตรา  70  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีมีคําสั่งตามมาตรา 69 ใหกรรมการทั้งคณะของสภาสถาปนิก  
พนจากตําแหนง ใหรัฐมนตรีแตงตั้งบุคคลจากสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกเทากับจํานวนกรรมการที่จะมี  
ไดตามมาตรา 24 เปนกรรมการชั่วคราวแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงในวันเดียวกันกับวันที่รัฐมนตรีมี  
คําสั่งใหกรรมการพนจากตําแหนง  
 ใหกรรมการชั่วคราวตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่ปฏิบัติการเพียงเทาที่จําเปนและดําเนินการภาย  
ในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีมีคําสั่งแตงตั้งกรรมการชั่วคราว เพ่ือใหมีการเลือกตั้งและแตงต้ังกรรมการ  
ใหมตามมาตรา 24  
 เมื่อกรรมการใหมเขารับหนาที่แลว ใหกรรมการชั่วคราวซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง  
 

หมวด 8  
บทกําหนดโทษ  

--------------- 
 
 มาตรา  71  ผูใดฝาฝนมาตรา 45 หรือมาตรา 63 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ  
ไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา  72   ผูใดฝาฝนมาตรา 47 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองหมื่น  
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา  73  ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือคณะอนุกรรมการตาม  
มาตรา 57 หรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 64 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง  
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 
 มาตรา  74   ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคลใหหุนสวนของหาง  
หุนสวน กรรมการของบริษัท ผูแทนของนิติบุคคล หรือผูซึ่งมีสวนในการกระทําความผิดดังกลาวมีความผิด  
ในฐานะเปนผูรวมกระทําความผิด ผูใชใหกระทําความผิด หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดแลวแต  
กรณี ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในการกระทําความผิดนั้น และสําหรับนิติบุคคลตองระวางโทษปรับ  
ไมเกินสิบเทาของอัตราโทษปรับสําหรับความผิดนั้นดวย  
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บทเฉพาะกาล  
--------------- 

 
 มาตรา  75  ใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมตามพระราชบัญญัติ  
วิชาชีพสถาปตยกรรม  พ.ศ. 2508 ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอนจนกวาจะ  
มีคณะกรรมการตามมาตรา 24 และใหมีอํานาจออกขอบังคับสภาสถาปนิกตามมาตรา 8 (6) เทาที่จําเปน เพื่อ  
ใชเปนการช่ัวคราวขอบังคับดังกลาวใหมีผลใชบังคับจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบังคับนั้น ทั้งนี้ โดยไม  
ใหนํามาตรา 43 และมาตรา 44 มาใชบังคับ  
 ใหสํานักงาน ก.ส. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 ปฏิบัติหนาที่สํานักงาน  
สภาสถาปนิกตามมาตรา 38 และใหนายทะเบียน ก.ส. ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508  
ปฏิบัติหนาท่ีหัวหนาสํานักงานสภาสถาปนิกตามมาตรา 42 เปนการช่ัวคราวไปจนกวาสํานักงานสภา  
สถาปนิกจะมีบุคลากรปฏิบัติหนาที่ แตทั้งนี้ตองไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันเริ่มวาระของการอยูใน  
ตําแหนงคณะกรรมการตามมาตรา 25  
 ในวาระแรกมิใหนําความในมาตรา 27 (1) มาใชบังคับแกสถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง   
สาขาภูมิสถาปตยกรรม และสาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปที่มีวุฒิและผลงานไมนอยกวา 10 ป   
ตามเงื่อนไขที่ ก.ส.  ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 กําหนด  
 การเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการตามมาตรา 24 ใหกระทําใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน  
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
 
 มาตรา  76  ใหผูซึ่งไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ประเภทภาคี  
สถาปนิก สามัญสถาปนิก และวุฒิสถาปนิกตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 อยูแลวใน  
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัติ  
นี้  
 ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ประเภทใบอนุญาตพิเศษตามพระราช  
บัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 อยูแลว ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปน  
สมาชิกวิสามัญของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้  
 เมื่อพนกําหนดเวลาตามใบอนุญาตหรือพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แลว  
แตกําหนดระยะเวลาใดจะยาวกวา ใหสมาชิกภาพของสมาชิกตามวรรคหนึ่งและวรรคสองเปนอันสิ้นสุด  
เวนแตจะสมัครและไดเปนสมาชิกของสภาสถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้  
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 ใหถือวาปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรที่คณะกรรมการควบคุมวิชาชีพสถาปตยกรรม  
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม  พ.ศ. 2508  ไดรับรองแลว เปนปริญญา อนุปริญญา หรือ  
ประกาศนียบัตรที่สภาสถาปนิกใหการรับรองตามมาตรา 8 (3)  
 
 มาตรา  77  ใหผูซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิ  
สถาปนิก สามัญสถาปนิก หรือใบอนุญาตพิเศษ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 และ  
ใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนผูไดรับใบอนุญาต  
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับวุฒิสถาปนิก สามัญสถาปนิก ภาคีสถาปนิก หรือภาคีสถาปนิก  
พิเศษตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี  
 เพื่อประโยชนตามมาตรา 27 (1) ใหถือวากําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทสามัญสถาปนิก ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม  พ.ศ. 2508 เปน  
กําหนดเวลาที่ไดรับใบอนุญาตระดับสามัญสถาปนิกตามพระราชบัญญัตินี้  
 
 มาตรา  78   คําขอรับใบอนุญาตซึ่งไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหดําเนินการ  
ตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ตองดําเนินการใหแลว  
เสร็จภายในสองรอยสี่สิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับหากพนกําหนดเวลาดังกลาว ใหพิจารณา  
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  
 ใหถือวาผูที่ไดรับใบอนุญาตตามความในวรรคกอนเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภา  
สถาปนิกตามความในมาตรา 76 โดยอนุโลม  
 
 มาตรา  79  ในระหวางที่ยังมิไดออกกฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติ  
การตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎกระทรวง ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ  
วิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 
 มาตรา  80  ใหถือวาการกระทําผิดมรรยาทหรือขอกําหนดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพ  
สถาปตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 ซึ่งไดกระทํากอนวันที่พระราช  
บัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมมีการดําเนินการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 เปนการ  
ประพฤติผิดจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรมตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปน  
ไปตามพระราชบัญญัตินี้  
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 ในกรณีที่มีการดําเนินการกับผูกระทําผิดมรรยาท หรือขอกําหนดและเงื่อนไขในการประกอบวิชา  
ชีพสถาปตยกรรมควบคุมกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการ  
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และการดําเนินการตอไปใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้  
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  
 ชวน   หลีกภัย  
 นายกรัฐมนตรี  
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อัตราคาธรรมเนียม 
 
(1)  คาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
 
 บุคคลธรรมดา  
 (ก)  ระดับวุฒิสถาปนิก             10,000 บาท  
 (ข)  ระดับสามัญสถาปนิก       7,500 บาท  
 (ค)  ระดับภาคีสถาปนิก           5,000 บาท  
 (ง)  ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ      5,000 บาท  
 
 นิติบุคคล  
          คาใบอนุญาตนิติบุคคล      100,000 บาท  
(2)  คาตออายุใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ที่ขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาต  
      หมดอายุ  
 
 บุคคลธรรมดา  
 (ก)  ระดับวุฒิสถาปนิก             3,000 บาท  
 (ข)  ระดับสามัญสถาปนิก       2,000 บาท  
 (ค)  ระดับภาคีสถาปนิก           1,000 บาท  
 (ง)  ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ      1,000 บาท  
 สําหรับผูที่ขอตออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ  
      ใหเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม      2,000 บาท  
 
 นิติบุคคล  
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 (ก)  คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาต  
        กอนใบอนุญาตหมดอายุ      30,000 บาท  
 (ข)  คาตอใบอนุญาตนิติบุคคลที่ขอตออายุใบอนุญาต  
        หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ           50,000 บาท 
 
(3)  คาหนังสือรับรองความรูความชํานาญในการประกอบ  
        วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม         10,000 บาท  
 
(4)  คาใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการไดรับใบอนุญาต  
 บุคคลธรรมดา        500 บาท  
 นิติบุคคล        5,000 บาท  
 
(5)  คาทดสอบความรูในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมครั้งละ            2,000 บาท  

 


