
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

สถาปนิก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา  
 
                         

                                                                                   อ.พ. ๑๗/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

น าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  จัดท าขึ้น เพ่ือใช้ ในราชการ                        
วงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับเพ่ือประกอบ 
การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

กรกฎำคม  ๒๕๖๕ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 

 นายทศพร  แย้มวงษ ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายบุญสงค์  ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๑ 
 นางสาวศศิพรรณ  พวงพันธ ์ นิติกรเชี่ยวชาญ 
 นางพัชรา  พุกเศรษฐี วิทยากรช านาญการพเิศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 

ผลิตโดย 
กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๒๙, ๐ ๒๘๓๑ ๕๘๙๐ 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุมวุฒิสภำ สำมำรถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติได้จำกเว็บไซต์วุฒิสภำ www.senate.go.th 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ บทวเิคราะห์ และตารางเปรียบเทียบ 
ร่างพระราชบัญญัตสิถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัตสิถาปนกิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....    ๑ 

๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบัญญตัิสถาปนกิ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....    ๕ 

๓. ตารางเปรียบเทียบพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓   
(เฉพาะสว่นทีเ่กี่ยวข้องกับทีม่ีการแกไ้ข) กับ  
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)    ๓๓   

 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 การด าเนนิการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  .......................  - ๑ - 

 บทวิเคราะหข์้อดแีละขอ้สงัเกตของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ........  - ๔ - 

 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับสถาปนกิ  .......................................................................................  - ๗ - 

 ข้อตกลงยอมรับรว่มคุณสมบัตินกัวิชาชีพอาเซียน 
(Mutual Recognition Arrangements: MRAs)  ...................................................  - ๑๐ - 

- ความหมายของข้อตกลงยอมรับร่วม  .....................................................................  - ๑๐ - 

- MRAs กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ..................................................................  - ๑๑ - 

- ข้อตกลงยอมรบัรว่มคุณสมบัตนิักวิชาชีพอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน  .....  - ๑๓ - 

- หลกัการทั่วไปของขอ้ตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตขิองนักวชิาชีพอาเซียน (MRAs)   - ๑๔ - 

- กลไกการจัดท าและการปฏิบัติตามพันธกรณขีอง MRAs  .......................................  - ๑๖ - 

- สถานการณด์ าเนินการและความคบืหน้าของ MRAs  ............................................  - ๑๙ - 

- การพิจารณาความสอดคล้องพันธกรณีตาม MRAs กับกฎหมายและกฎระเบียบ 
ภายในของประเทศไทย พันธกรณีตาม MRAs  ..........................................................  - ๒๐ - 

 

 



สารบัญ (ตอ่) 
 

หน้า 

 งาน ประเภท และขนาด ที่ต้องมีสถาปนิกที่ได้รับอนุญาต แต่ละสาขาเป็นผู้ด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติสถาปนกิ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔  ..............................................  - ๒๒ - 

 จ านวนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและสมาชิกสภาสถาปนิก ........  - ๒๓ - 

ภาคผนวก 

 หนังสอืสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๗๕๒๘ ลงวนัที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา  ..........................................................................................  (๑)  

 ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...........................................................................  (๓) 

 บันทึกวิเคราะห์สรปุสาระส าคัญของ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  ........................................................  (๑๓) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญ บทวิเคราะห์ และตารางเปรียบเทยีบ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก  
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ และได้เข้าสู่
การพิจารณาของท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอ
ต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้  และให้ เสนอต่อวุฒิสภาเ พ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกต่างชาติ” “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” และ “สภานายก

พิเศษ” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติของ

สมาชิกสภาสถาปนิก รวมทั้งการควบคุมมาตรฐานวิชาการและการด าเนินการตามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (เพ่ิมมาตรา ๗ (๓/๑) และ (๗/๑) และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ (๔)) 

(๓) ก าหนดให้สมาชิกสภาสถาปนิกมีหน้าที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณา 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒ (๔) 
และเพิ่มมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๑๓/๑) 

(๔) แก้ไขเพิ่มเติมให้สถาปนิกต่างชาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ตามประกาศ
ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก และต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
รวมทั้งให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณาการประพฤติ 
ผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕ และ 
เพิ่มมาตรา ๕๐/๑) 



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องไม่เป็นผู้ถูกภาคทัณฑ์ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง) 

(๖) ก าหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน 
รวมทั้งการขึ้นทะเบียน อายุการขึ้นทะเบียน การพักใช้และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศก าหนดโดยความเหน็ชอบของ
สภานายกพิเศษ (เพิ่มมาตรา ๔๙/๑) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของการกล่าวหาและการกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาต (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๑  
วรรคสองและวรรคสาม) 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และก าหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 

(๙) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการจรรยาบรรณและ
อนุกรรมการจรรยาบรรณ รวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๑ และมาตรา ๖๑/๒) 

(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้กล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้ และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยขี้ขาดของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณในระหว่างอุทธรณ์ รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิในการอุทธรณ์  
ของผู้กล่าวหา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ (๕) และเพิ่มมาตรา ๖๒ วรรคสี่) 

(๑๑) เพิ่มบทก าหนดโทษของสถาปนิกต่างชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๑) 
(๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

เหตุผล 
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้า

บริการสาขาสถาปัตยกรรม โดยก าหนดให้สถาปนิกต่างชาติซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามความตกลงระหว่าง
ประเทศดังกล่าวสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย และให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกสามารถขึ้นทะเบียนเพ่ือไปประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศภาคีความตกลงระหว่างประเทศได้  แต่โดยกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
ท่ีใช้บังคับอยู่ขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติที่รองรับการด าเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคีดังกล่าว รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้มีการรองรับกรณีดังกล่าว และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอื่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ได้แก่ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ  
การขึ้นทะเบียน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และมาตรการทางจรรยาบรรณของสถาปนิกต่างชาติและ
สถาปนิกขึ้นทะเบียน และก าหนดให้สมาชิกสภาสถาปนิกทุกคนต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและตามระเบียบของคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและ
ความเที่ยงตรงแห่งวิชาชีพ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเน้ือหารวมจ านวน ๒๗ มาตรา 
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

๑. ก าหนดให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน” “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” 
และ “สภานายกพิเศษ” (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 

๒. ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 
ให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๔ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง) 

๓. ก าหนดให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติ
ของสมาชิกสภาสถาปนิก รวมทั้งการควบคุมมาตรฐานวิชาการและการด าเนินการตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๗ (๓/๑) และ (๗/๑) และแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๗ (๔)) 

๔. ก าหนดให้สมาชิกสภาสถาปนิกมีหน้าที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณา
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม ( ร่างมาตรา ๑๐  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒ (๔) ร่างมาตรา ๑๑ เพ่ิมความเป็นมาตรา ๑๓ (๗) และร่างมาตรา ๑๒  
เพิ่มความเป็นมาตรา ๑๓/๑) 

๕. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถาปนิกต่างชาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ตามประกาศ
ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก และต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
รวมทั้งให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณาการประพฤตผิดิ
จรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕ 
และร่างมาตรา ๑๗ เพิ่มความเป็นมาตรา ๕๐/๑) 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๖. แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องไม่เป็นผู้ถูกภาคทัณฑ์ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง) 

๗. ก าหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน 
รวมทั้งการขึ้นทะเบียน อายุการขึ้นทะเบียน การพักใช้และเพิกถอนการขึ้นทะเบียนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของสภานายกพเิศษ (ร่างมาตรา ๑๖ เพิ่มความเป็นมาตรา ๔๙/๑) 

๘. แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดของการกล่าวหาและการกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๘ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๕๑ วรรคสองและวรรคสาม) 

๙. แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และก าหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ร่างมาตรา ๑๙ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 

๑๐. ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการจรรยาบรรณและ
อนุกรรมการจรรยาบรรณ รวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ (ร่างมาตรา ๒๑ เพิ่มความเป็นมาตรา ๖๑/๑ และมาตรา ๖๑/๒) 

๑๑. แก้ ไขเพ่ิมเติมให้ผู้กล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ค าวิ นิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณได้ และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยขี้ขาดของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณในระหว่างอุทธรณ์ รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิในการอุทธรณ์  
ของผู้กล่าวหา (ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง และร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๓๓ (๕) และร่างมาตรา ๒๓ เพิ่มความเป็นมาตรา ๖๒ วรรคสี่) 

๑๒. เพิ่มบทก าหนดโทษของสถาปนิกต่างชาติ (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๑) 
๑๓. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๒๕) 
๑๔. ก าหนดรองรับคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่  

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณเกิดความต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๒๖) 

___________________ 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  

โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ
สาขาสถาปัตยกรรม โดยก าหนดใหส้ถาปนิกต่างชาติซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศ
ดังกล่าวสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย และให้ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกสามารถขึ้นทะเบียนเพ่ือไปประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในประเทศภาคีความตกลงระหว่างประเทศได้ แต่โดยกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกที่ใช้บังคับ
อยู่ขณะนี้ยังไม่มีบทบัญญัติที่รองรับการด าเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ดังกล่าว รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ  ที่อาจมีขึ้นในอนาคต สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
ให้มีการรองรับกรณีดังกล่าว และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติอื่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน 
ได้แก่ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การขึ้นทะเบียน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และมาตรการทางจรรยาบรรณของสถาปนิกต่างชาติและ
สถาปนิกขึ้นทะเบียน และก าหนดให้สมาชิกสภาสถาปนิกทุกคนต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณ  
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและตามระเบียบของคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชน 
และความเที่ยงตรงแห่งวิชาชีพ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง  

๒.๑. วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๒ 

๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....  เสนอโดย คณะรัฐมนตรี  

ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

                                        
๒ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๑๕ - 
หน้าที่ ๑๖ 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลงถึง
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  สรุปได้ ดังนี้ 

หลักการของร่างพระราชบัญญัติน้ี คือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกต่างชาติ” “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” และ 
“สภานายกพิเศษ” (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 

(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุมความประพฤติ
ของสมาชิกสภาสถาปนิก รวมทั้งการควบคุมมาตรฐานวิชาการและการด าเนินการตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (เพ่ิมมาตรา ๗ (๓/๑) และ (๗/๑) และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ (๔)) 

(๓) ก าหนดให้สมาชิกสภาสถาปนิกมีหน้าที่ประพฤติตนตามจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพ สถาปัตยกรรม และให้น าบทบัญญตัิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการ
พิจารณา การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๒ (๔) และเพิ่มมาตรา ๑๓ (๗) และมาตรา ๑๓/๑) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถาปนิกต่างชาติประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ 
ตามประกาศของคณะกรรมการสภาสถาปนิก และต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิ ชาชีพ 
สถาปัตยกรรม รวมทั้งให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณา 
การประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ไดร้ับใบอนุญาตมาใช้บังคับดว้ยโดยอนุโลม (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕ 
และเพิ่มมาตรา ๕๐/๑) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องไม่ เป็น 
ผู้ถูกภาคทัณฑ์ ตามระยะเวลาที่ก าหนด (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง) 

(๖) ก าหนดให้คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิก 
ขึ้นทะเบียน รวมทั้งการขึ้นทะเบียน อายุการขึ้นทะเบียน การพักใช้และเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศก าหนด 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ (เพิ่มมาตรา ๔๙/๑) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม และ
ก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการกล่าวหาและการกล่าวโทษผู้ได้รับใบอนุญาต (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๑ 
วรรคสองและวรรคสาม) 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการจรรยาบรรณ และก าหนด 
ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 



๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๙) ก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับความเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกรรมการจรรยาบรรณ 
และอนุกรรมการจรรยาบรรณ รวมทั้งการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและคณะอนุกรรมการ
จรรยาบรรณ (เพิ่มมาตรา ๖๑/๑ และมาตรา ๖๑/๒) 

(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้กล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณได้ และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณในระหว่างอุทธรณ์  รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติอื่นที่ เกี่ยวข้องกับสิทธิในการอุทธรณ์  
ของผู้กล่าวหา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ (๕) และเพิ่มมาตรา ๖๒ วรรคสี่) 

(๑๑) เพิ่มบทก าหนดโทษของสถาปนิกต่างชาติ (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๑) 
(๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ 

เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ น้ี คือ โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามความตกลงระหวา่งประเทศดา้นการค้าบริการสาขาสถาปัตยกรรม โดยก าหนดให้สถาปนิก
ต่างชาติซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามความตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวสามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย และให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่ได้รับใบอนุญาต
จากสภาสถาปนิกสามารถขึ้นทะเบียนเพ่ือไปประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศภาคีความตกลง
ระหว่างประเทศได้ แต่โดยกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกที่ใช้บังคับอยู่ขณะนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติที่รองรับ 
การด าเนินการตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีดังกล่าว รวมทั้งความตกลง
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต สมควรแก้ไขเพิ่มเตมิใหม้ีการรองรับกรณีดังกล่าว และแก้ไข
เพิ่มเติมบทบัญญัติอื่นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม 
และมาตรการทางจรรยาบรรณของสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน และก าหนดให้สมาชิก
สภาสถาปนิกทุกคนต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและตามระเบียบ 
ของคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและความเที่ยงตรงแห่งวิชาชีพ รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี ้
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  
๑. การเพ่ิมบทนิยาม ค าว่า “สถาปนิกต่างชาติ” เพ่ือก าหนดความหมาย 

ของสถาปนิกต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทยว่าต้องเป็นบุคคล
ธรรมดาซึ่งได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากประเทศที่สภาสถาปนิก
ประกาศก าหนด และต้องได้รับการขึ้นทะเบยีนจากสภาสถาปนิกในประเทศไทย ทั้งนี้ ภายใต้ความตกลง



๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี ค าว่า “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” เพื่อให้ความหมายว่าผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิกไทย  
ให้สามารถไปประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศที่สภาสถาปนิกประกาศก าหนดภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี เพ่ือก าหนดความหมายให้ชัดเจนและครบถ้วนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรณี
ของสถาปนิกต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย (ขาเข้า) และสถาปนิกที่ได้รับ
ใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกให้ไปประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศภาคีความตกลงระหว่าง
ประเทศ (ขาออก) จ ากัดเพียงสถาปนิกที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่รวมถึงนิติบุคคลด้วย เนื่องจากความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการเปิดตลาดการค้าบริการเพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถเข้าไปท างาน 
ในประเทศที่ได้มีการท าความตกลงร่วมกัน รวมทั้งความตกลงว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติของบุคคล  
ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพ (Mutual Recognition Arrangement) นั้น เป็นกรณีการเปิดตลาด 
ในรูปแบบของการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดา (Movement of Natural Person) ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับ
การเข้ามาตั้งสถานประกอบการของนิติบุคคล นอกจากนี้ นิยามดังกล่าวยังจ ากัดขอบเขตของประเทศ
ต้นทางของสถาปนิกต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และประเทศปลายทาง 
ของสถาปนิกจากประเทศไทยที่จะไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศไว้ด้วย โดยก าหนดให้เป็นไปตามที่
สภาสถาปนิกประกาศก าหนด ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการจ ากัดขอบเขตไว้มิให้หมายความถึงต่างประเทศ 
ทุกประเทศ แต่มุ่งหมายเฉพาะประเทศภาคีความตกลงระหว่างประเทศเท่านั้น ซึ่งเมื่อประเทศไทย 
เข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศใดแล้ว สภาสถาปนิกจึงจะประกาศก าหนดรายชื่อประเทศ
ดังกล่าว และค าว่า “สภานายกพิเศษ” เพ่ือเป็นการย่อค าที่ ใช้ในกฎหมาย เนื่องจากมีการใช้ 
อยู่ในหลายมาตรา (ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔) 

๒. วัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก 
๒.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐาน

วิชาการเพ่ือการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิก 
ตามมาตรา ๘ (๓) และ (๔) (ร่างมาตรา ๔ เพิ่มมาตรา ๗ (๓/๑)) 

๒.๒ แก้ ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกเกี่ยวกับการควบคุม 
ความประพฤติ ของสมาชิกสภาสถาปนิก เพ่ือให้ครอบคลุมถึงสมาชิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (ร่างมาตรา ๕ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗ (๔)) 

๒.๓ แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิกให้ด าเนินการตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ร่างมาตรา ๖ เพิ่มมาตรา ๗ (๗/๑)) 

 
 



๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. บทบัญญัติควบคุมความประพฤติของสมาชิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
๓.๑ ก าหนดให้สมาชิกสภาสถาปนิกที่ไม่เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมควบคุมมีหน้าที่ ในการประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
โดยก าหนดให้เป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการสภาสถาปนิก (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๑๒ (๔) และร่างมาตรา ๙ (เพ่ิมมาตรา ๑๓ (๗)) นอกจากนี้ ได้ก าหนดให้น าบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับแก่สมาชิกที่ไม่มีใบอนุญาตด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๐ เพ่ิมมาตรา ๑๓/๑) 

๓.๒ แก้ไขเพ่ิมเติมให้สมาชิกที่ ไม่เป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกภาคทัณฑ์ 
ตามระเบียบของคณะกรรมการ ต้องห้ามมิให้ขอรับใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ 
ถูกภาคทัณฑ์ (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ วรรคสอง) 

๔. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน 
๔.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมใหส้ถาปนิกต่างชาตปิระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมได้ 

ตามประกาศของคณะกรรมการสภาสถาปนิก และต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมตามข้อบังคับสภาสถาปนิก รวมทั้งก าหนดให้น าบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ กระบวนการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ได้รับใบอนุญาตมาใช้บังคับ 
แก่สถาปนิกต่างชาติด้วยโดยอนุโลม ทั้งนี้ เพ่ือรองรับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
สถาปนิกต่างชาติให้สามารถด าเนินการได้และสอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย 
เป็นภาคี (ร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕ และร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๕๐/๑) 

๔.๒ ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสถาปนิกต่างชาติและสถาปนิก 
ขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน อายุการขึ้นทะเบียน การพักใช้ 
และเพิกถอนการขึ้นทะเบียน โดยให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศก าหนด 
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ (ร่างมาตรา ๑๔ เพิ่มมาตรา ๔๙/๑) 

๔.๓ เพิ่มบทก าหนดโทษของสถาปนิกต่างชาติ เพ่ือให้สถาปนิกต่างชาติที่ฝ่าฝืน 
ไม่ด าเนินการตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องได้รับโทษในลักษณะเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๑) 

๕. บทบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
๕.๑ เพิ่มเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการจรรยาบรรณว่า 

ต้องไม่เป็นกรรมการสภาสถาปนิก เพ่ือป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในการเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ 
นอกจากนี้ ก าหนดให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในข้อบังคับสภาสถาปนิก เพ่ือความโปร่งใสของการได้มาซึ่งกรรมการจรรยาบรรณ (ร่างมาตรา ๑๗ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 



๑๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๕.๒ เพ่ิมบทบัญญัติห้ามมิให้กรรมการจรรยาบรรณหรืออนุกรรมการจรรยาบรรณ
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา (ร่างมาตรา ๑๙ เพิ่มมาตรา ๖๑/๑) 

๕.๓ เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการจรรยาบรรณและ 
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ โดยให้น าบทบัญญัตเิกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการสภาสถาปนิก 
มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม (ร่างมาตรา ๑๙ เพิ่มมาตรา ๖๑/๒) 

๖. การอุทธรณ์ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
๖.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้กล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 

จรรยาบรรณต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกได้เช่นเดียวกับผู้ได้รับใบอนุญาต เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ระหว่างคู่กรณี (ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง) 

๖.๒ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการ 
จรรยาบรรณในระหว่างอุทธรณ์ เพ่ือก าหนดให้ชัดเจนว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาด
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณในระหว่างที่มีการอุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๒๑ เพิ่มมาตรา ๖๒ วรรคสี่) 

๗. แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ โดยค านึงถึงความสอดคล้อง 
กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ (เรื่อง แนวทางการทบทวนอัตราค่าธรรมเนียม 
ในการอนุมัติอนุญาตของทางราชการ) และการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงาน (ร่างมาตรา ๒๓) 

๘. การแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าอื่น ๆ ในพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าว่า “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม”  

เป็นค าว่า “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม” เพ่ือให้ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ ได้เพ่ิม
ระยะเวลาสิ้นสุดของสิทธิการกล่าวหาหรือสิทธิการกล่าวโทษให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๕๑ วรรคสองและวรรคสาม) 

๘.๒ แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก  
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขบทบัญญัติมาตรา ๖๒ ให้ผู้กล่าวหามีสิทธิอุทธรณ์ได้ (ร่างมาตรา ๑๑  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๓ (๕)  

๙. บทเฉพาะกาล 
ก าหนดรองรับคณะกรรมการจรรยาบรรณซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่ 

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณ 
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณเกิดความต่อเนื่อง (ร่างมาตรา ๒๔) 

 
 



๑๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ก าหนดให้สภาสถาปนิกเป็นองค์กรควบคุม 

การประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมีภารกิจเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม ควบคุมมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและยังต้อง
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพันธะผูกพันกับนานาชาติตามข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับวิชาชีพสถาปัตยกรรม ตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade  
in Service, GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization, WTO) 

โดยที่บริการด้านสถาปัตยกรรมเป็นหนึ่งในสาขาบริการด้านธุรกิจและวิชาชีพ 
(Business and Profession Services) ในกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศไทยได้มีการลงนามในข้อตกลง 
การยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านการบริการสถาปัตยกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement 
on Architectural Services : MRA) จึงมีพันธะผูกพันตามข้อตกลง MRA ดังกล่าว โดยข้อตกลง MRA นี้  
จะใช้เป็นมาตรฐานในการก าหนดคุณสมบัติส าหรับสถาปนิกในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนให้สามารถ
เคลื่อนย้ายเข้าไปท างานในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันได้ ในตลาดวิชาชีพสถาปัตยกรรมซึ่ งจะส่งผล 
ให้มีการเปิดตลาดการค้าบริการให้ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสามารถเคลื่อนย้ายเข้าไปท างาน  
ในประเทศที่ได้ท าข้อตกลงร่วมกัน 

อย่างไรก็ตาม กฎหมายว่าด้วยสถาปนกิยังไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดวัตถุประสงค์และ
อ านาจหน้าที่ของสภาสถาปนิกและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ในการก าหนด
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศตามข้อตกลง MRA ประกอบกับ
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ท าให้บทบัญญัติบางเรื่อง
และอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นสมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิกฯ ดังกล่าว เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามข้อตกลงฯ และสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แถลง 

ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม
สภาผู้ แทนราษฎรแล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิด เห็น เกี่ ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๒.๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนี้เป็นการรองรับการด าเนินการตามความตกลงระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีในปัจจุบัน รวมถึงความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้น 
ในอนาคต ประเทศไทยได้ลงนามในเอกสารการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านการบริการ



๑๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สถาปัตยกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services, MRA) 
เมื่อวันที่  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ การให้ เหตุผลของร่างพระราชบัญญัตินี้ ว่า มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นการรองรับตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมี พันธกรณี  รวมทั้ งความตกลง 
ระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่มีขึ้นในอนาคต ในลักษณะดังกล่าว จะเป็นเงื่อนไขที่อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการท าความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ  ในอนาคต หรือไม่ อย่างไร  

๒.๒ กรณีสถาปนิกต่างชาติที่เข้ามาท างานในประเทศไทยก่อนหน้านี้ ได้ใช้กฎหมายใด  
หรือเงื่อนไขใดในการรองรับให้เข้ามาท างานในประเทศไทย เนื่องจากได้มีการใช้กฎหมายพิเศษ เช่น  
มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นต้น ซึ่งมีข้อสังเกตว่ากฎหมายฉบับนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อกฎหมาย  
ที่ใช้บังคับก่อนหน้านี้ หรือไม่ อย่างไร 

๒.๓ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้มีการแบ่งประเภทสมาชิกสภาสถาปนิกหรือ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกต่าง ๆ ไว้ ๓ ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
การขึ้นทะเบียนสถาปนิกต่างชาติจะมีการแบ่งประเภทดังกล่าวด้วยหรือไม่ เพราะมาตรา ๑๒ มีการก าหนด
คุณสมบัติเรื่องสัญชาติไทยไว้  

๒.๔ สถาปนิกไทยได้สร้างผลงานไว้อย่างสวยงามมากมาย แต่มีประเด็นข้อสังเกตว่า  
ความชัดเจนของกฎหมายฉบับนี้จะน าไปสู่การคุ้มครองสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า เช่น สถานีรถไฟ  
หัวล าโพง เป็นต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศลิปวฒันธรรมไทยไม่ใหถู้กท าลายหรอืสูญสลายไปดว้ย ได้หรือไม่ 

๒.๕ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ปฏิบัติสอดคล้องตามข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ 
(General Agreement on Trade in Service, GATS) ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade 
Organization, WTO) ทุกประการ แต่การจะท าความตกลง MRA เป็นข้อตกลงที่เพ่ิมเติมจากเขตการค้าเสรี 
(Free Trade Area, FTA) ปกติ จึงจ าเป็นจะต้องมีรายละเอียดในเรื่องยุทธศาสตร์ที่จะมารองรับ  
และต้องเป็นที่ยอมรับของสภาสถาปนิก โดยจะต้องท าการศึกษาและประเมินรายละเอียดของประเทศอื่น ๆ 
เพ่ิมมากขึ้นว่า ประเทศอื่นนั้นได้เปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยเข้าไปท างานเหมือนกัน ด้วยหรือไม่ อย่างไร  
และจะต้องจัดให้มีคณะกรรมการก ากับดูแลขึ้น รวมทั้งจะต้องทราบว่าจะมีกฎหมายใดมารองรับในเรื่อง
คณะกรรมการก ากับดูแลดังกล่าว 

๒.๖ การให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษและมีอ านาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓)  
มีประเด็นข้อสังเกตว่ารัฐมนตรีจะสามารถเข้าไปก ากับดูแลได้อย่างทั่วถึงทั้งหมด หรือไม่ 

๒.๗ การก าหนดให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของที่ประชุมใหญ่
สภาสถาปนิกจากสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(ร่างมาตรา ๑๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓) อาจจะเป็น 
การกีดกันคนที่มีความรู้ ความสามารถที่เพ่ิงจบการศึกษามาไม่นาน และอาจจะไม่เป็นการเปิดกว้างให้แก่ 
คนรุ่นใหม่เท่าที่ควร 
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๒.๘ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งสถาปนิกไทยและสถาปนิกต่างชาติ ต้องมีการศึกษา  
ข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องพิจารณาศึกษาว่าสถาปนิกไทย 
ท่ีจะไปท างานในต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์ในลักษณะเช่นเดียวกัน หรือไม่ประการใด 

๒.๙ ประเด็นข้อสังเกตในเรื่องของเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ในการรองรับสถาปนิก  
ในอาเซียนจะเป็นการแย่งงานของคนไทย หรือไม่ และสถาปนิกไทยมีความพร้อมและความสามารถ 
ในการแข่งขันกับต่างชาติ หรือไม่ อย่างไร ข้อควรพิจารณา คือ การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้ต่างชาติ 
เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยจะต้องไม่ให้สถาปนิกไทยเสียเปรียบ เพราะสถาปนิกต่างชาติสามารถ 
ลงลายมือชื่อในแบบเองได้ ซึ่งเห็นว่าสถาปนิกต่างชาติจะต้องมีการผ่านการทดสอบก่อนการเริ่มประกอบ
วิชาชีพสถาปนิก นอกจากนี้  ระบบการศึกษาของประเทศไทยมีเรื่องใดที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนาอีก  
หรือไม่ อย่างไร  

๒.๑๐ ควรก าหนดให้คณะกรรมการจรรยาบรรณมาจากการเลือกตั้งโดยได้รับความยินยอมจาก
สถาปนิกต่างชาติที่เข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย 

๒.๑๑ ในเรื่องงานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ควรมีข้อจ ากัดหรือการสงวนสิทธิในการประกอบ
วิชาชีพของสถาปนิกต่างชาติว่าจะต้องให้สถาปนิกไทยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในแบบของงานดังกล่าว 

๒.๑๒ เกี่ยวกับการใช้ค าในกฎหมาย ควรใช้ค าว่า “สภาวิชาชีพ” หรือ “สภาสถาปนิก”  
เพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสน 

๒.๑๓  ค่าธรรมเนียมที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นนั้น ปัจจุบันมีเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
อยู่แล้วเหตุใจจึงมีการปรับขึ้น และมีหลักการคิดและความจ าเป็น อย่างไร   

๒.๑๔ แนวทางของการเกิดขึ้นของสภาสถาปนิกขอให้มีข้อพิจารณาในเรื่องของภารกิจ 
หรือทิศทางของสถาปนิกของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และในขณะเดียวกันก็จะต้องมี 
การรักษาสิ่งที่มีคุณค่าของประเทศไทยไว้ และอีกประการหนึ่ง คือ จะต้องมีการออกแบบที่ครอบคลุม 
(Inclusive Design) เพ่ือให้กลุ่มคนเปราะบาง เช่น คนพิการ คนชรา สามารถเข้าใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ ได้ 

๒.๑๕ ในเรื่องของจรรยาบรรณ การก่อสร้างทุกอย่างจะต้องเริ่มจากแบบ ดังนั้น การแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสถาปนิกของประเทศไทยให้เกิดความก้าวหน้า
มากยิ่งขึ้นไป 

๒.๑๖ พระราชบัญญัตินี้เป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองสถาปนิกของประเทศไทย โดยมีทั้งหมด  
๕ สาขา ได้แก่ สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและ
มัณฑนศิลป์ และสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง และได้มีการเพ่ิมสถาปนิกต่างชาติเข้ามา 
ในร่างมาตรา ๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีหลักการว่า 
ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะ
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ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก  
หรือเป็นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาปนิกต่างชาติตามประกาศที่ออกตาม  
มาตรา ๔๙/๑ วรรคสอง 

 การเพ่ิมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาปนิกต่างชาติ ตามประกาศที่ออก 
ตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสอง ดังกล่าว มีหลักการแต่เพียงว่า ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิก
ต่างชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการ
ประกาศก าหนด โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ (ร่างมาตรา ๑๔ เพ่ิมเติมมาตรา ๔๙/๑  
แห่งแห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓) จึงท าให้เกิดประเด็นข้อสังเกตว่าขอบเขตของสถาปนิก
ต่างชาติหรือระดับการท างานในต่างประเทศมีความเหมือนหรือแตกต่างกันกับประเทศไทยอย่างไร  
หรือมีข้อจ ากัดบางประการเช่นเดียวกันกับกฎหมายของประเทศไทย เช่น การประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด สถาปนิกจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกในสาขานั้น หรือไม่ อย่างไร 

๒.๑๗ กรอบความร่วมมือในเรื่องสถาปนิกนี้จะมีการขยายไปจากอาเซียน หรือไม่  
และการควบคุมมาตรฐานจะมีการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้ เกิดกรอบมาตรฐานเดียวกัน  
และมีการก าหนดมาตรฐานทางการศึกษาเพ่ือผลิตสถาปนิกที่มีคุณภาพในอาเซียนได้ด้วย หรือไม่ อย่างไร 

๒.๑๘ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ สภาวิชาชีพสถาปนิกในระดับอาเซียน  
มีความตกลงเรื่องใด หรือไม่  

๒.๑๙ การเปิดโอกาสให้สถาปนิกต่างชาติเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศนั้น เห็นว่า 
เป็นเพียงมิติเดียว แต่ยังไม่มีอีกมิติหนึ่ง คือ สถาปนิกของประเทศไทยไปท างานในต่างประเทศ ซึ่งจะมี 
การแข่งขันที่อาจจะไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร และสถาปนิกรายบุคคลจะได้รับผลประโยชน์
จากกฎหมายฉบับนี้ หรือไม่ หรืออาจเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลบางกลุ่ม อย่างไรก็ดี ควรมีการคุ้มครอง 
การประกอบวิชาชีพของคนไทยด้วย หรือไม่ ทั้งนี้ โดยจะต้องยึดประโยชน์ของคนไทยเป็นส าคัญ 

๓. พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
๓.๑ พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้มีสภาสถาปนิกขึ้น เพ่ือคุ้มครอง

ประชาชน โดยมีแนวทางการควบคุมเป็นไปเหมือนการควบคุมวิชาชีพอื่น ๆ เช่น แพทย์ วิศวกร  
แต่สภาพการณ์ปัจจุบัน บริบทในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่งผลให้การก ากับดูแลดังกล่าว 
เกิดความไม่เหมาะสมเท่าที่ควร และประเทศไทยมีพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศด้านการค้าบริการ
สาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งก าหนดให้ประเทศไทยต้องก าหนดให้มีการขึ้นทะเบียนสถาปนิกต่างชาติ 
ให้สามารถเข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมในประเทศไทย การตราพระราชบัญญัตินี้ 
จึงเป็นการควบคุมสถาปนิกต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย ซึ่งการเปิดรับ
เป็นเพียงการเปิดประตู อย่างไรก็ดี จะต้องมีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติม รวมถึงในเรื่องของจรรยาบรรณ
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ต่อไปด้วย ซึ่งแต่เดิมจรรยาบรรณจะใช้กับผู้ที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
เท่านั้น แต่การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมายฉบับนี้จะใช้บังคบักับผู้ที่เป็นสมาชกิสภาสถาปนิกทุกคน ท้ังสมาชิก
ที่มีใบอนุญาตฯ และไม่มีใบอนุญาตฯ และครอบคลุมไปถึงประเภทของงานที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ 
ต้องขอใบอนุญาตฯ รวมถึงสถาปนิกต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ในประเทศไทยด้วยเพ่ือควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณะและเสื่อมเสียต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

๓.๒ ส าหรับการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นอัตราค่าธรรมเนียมที่ถูกก าหนดขึ้นตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๔๓  
โดยมีการก าหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมส าหรับการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพระหว่างประเทศตามความตกลงระหว่างประเทศ การก าหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม
ส าหรับการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ จึงสมควรที่จะถูกปรับแก้ไปพร้อมกัน เพ่ือรองรับสภาพเศรษฐกิจในอนาคต  
แต่อย่างไรก็ด ีหากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมจะต้องมีการก าหนดในรูปแบบของกฎกระทรวงต่อไป 
และเนื่องจากงบประมาณของสภาสถาปนิกในปัจจุบันมีสถานะติดลบ จึงท าให้ต้องขอรับเงินอุดหนุน 
จากรัฐบาล ส่วนในรายละเอียดอื่น ๆ จะรับไว้และน าไปพิจารณาในชั้นคณะกรรมาธิการต่อไป 

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
สถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๓๐ เสียง ไม่รับหลักการ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณา 
ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ โดยก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔  
(อ.พ. ๑๓/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปคีรัง้ที่สอง)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/589093 

 

๒. เอกสารเพิ่มเตมิเอกสารประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/589046 

 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10133&mid=4361 

 

๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๑๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๘ ธนัวาคม ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=10134&mid=4361 

 

 

๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา๓ 
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ในวาระที่สอง เรียงล าดับมาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา 
จนจบร่าง โดยมีการพิจารณาและอภิปรายตามล าดับมาตรา ดังนี้ 

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับมาตรา โดยได้มีการพิจารณาและอภิปรายตามล าดับ ดังนี้ 

๒.๒.๑ ร่างมาตรา ๓  เพิ่มบทนิยามในมาตรา ๔  มีการแก้ไข  
ค าว่า “สถาปนิกต่างชาติ” มีการแก้ไข “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” มีการแก้ไข และ “สภานายก

พิเศษ” ไม่มีการแก้ไข 
 
 

                                        
 ๓ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ บันทึกการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร และบันทึกออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา  
ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/ 
library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๕ ถึง ๖ ในหน้าท่ี ๒๘ 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน” “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” 

และ “สภานายกพิเศษ” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” และ 
“สมาชิก” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

““สถาปนิกต่างชาติ ขึ้นทะเบี ยน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดา ท่ีมีคุณสมบัติ 
ตามกฎหมายซึ่งได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากประเทศที่สภาสถาปนิก
ประกาศก าหนด ท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิกให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

“สถาปนิกขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิก 
ให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศที่สภาสถาปนิกประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

“สภานายกพิเศษ”  หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก” 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
นายคธาทิพย์  เอี่ยมกมลา  นางสาววันดี  สุชาติกุลวิทย์ และ นายสุพินท์  เรียนศรีวิไล  

ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๓ เป็นดังนี้ 
“มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน” “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” 

และ “สภานายกพิเศษ” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” และ 
“สมาชิก”  ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งได้รับอนุญาตหรือ 
ขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากประเทศที่สภาสถาปนิกประกาศก าหนด ที่ได้รับ  
การขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิกให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัตินี้   
ทั้งนี้ ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

“สถาปนิกขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิกให้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศที่สภาสถาปนิกประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

“สภานายกพิเศษ”  หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก”” 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อันธิกา  สวัสดิ์ศรี ขอสงวนความเห็น โดยขอให้แก้ไขเพ่ิมเติมความ 

ในมาตรา ๓ เป็นดังนี้ 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

“มาตรา ๓  ให้เพ่ิมบทนิยามค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน” “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” 
และ “สภานายกพิเศษ” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” และ 
“สมาชิก”  ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 

“สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย
ซึ่งได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากประเทศที่สภาสถาปนิกประกาศ
ก าหนด ที่ ได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิกให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

“สถาปนิกขึ้นทะเบียน”  หมายความว่า ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัตินี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา และได้รับการขึ้นทะเบียนจากสภาสถาปนิกให้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศที่สภาสถาปนิกประกาศก าหนด  ทั้งนี้ ตามความตกลงระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี  

“สภานายกพิเศษ”  หมายความว่า สภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก”” 
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การแก้ไขเพ่ิมเติม ค าว่า 

“สถาปนิกต่างชาติ” เป็น ค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน” ไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด  
เพราะเป็นการเพิ่มเตมิเพ่ือให้ค าวา่ “สถาปนิกต่างชาติ” มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่เห็นว่า การเพิ่มเติม
นิยามความหมายของค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน” หมายความว่า “บุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย ... ” ดังกล่าว จะมีปัญหา เนื่องจากว่าค านิยามค านี้เป็นจุดตั้งต้นสิทธิของสถาปนิกต่างชาติ
ที่จะเข้ามาขอขึ้นทะเบยีน ซึ่งในนิยามความหมายของค าดังกล่าวนี้ ต้องการคุณสมบัติเพียงประการเดียว 
คือ ต้องการให้สถาปนิกต่างชาติมีเพียงใบอนุญาตจากประเทศต้นทางเท่านั้น ไม่ต้องการคุณสมบัติอื่น 
หากสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือประกอบอาชีพแล้วกจ็ะมีบทบัญญัติอื่น
ที่รองรับหลักเกณฑ์ในการเข้ามาประกอบวิชาชีพในประเทศไทย และเห็นว่า นิยามความหมายของค านี้
ได้ก าหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า สถาปนิกที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจาก
ประเทศต้นทาง การเพิ่มนิยามความหมายว่า “ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย” ไว้ จะท าให้เกิดความสับสน
ได้ว่า ค าว่า “คุณสมบัติตามกฎหมาย” นั้น จะหมายถึง กฎหมายฉบับใด ดังนั้น การเพ่ิมค าว่า  
“ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย” ในนิยามความหมายของ ค าว่า “สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน”  
จึงไม่มีความจ าเป็น เพราะแม้ว่าจะมีหรือไม่มีถ้อยค านี้ สถาปนิกต่างชาติท่ีจะเข้ามาประกอบวิชาชีพ 
ตามความตกลงระหว่างประเทศนอกจากกฎเกณฑ์ตามกฎหมายสถาปนิกแล้ว บุคคลนั้นก็ย่อมจะต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายกฎเกณฑ์ตามกฎหมายอื่นใดที่มีอยู่ ในประเทศไทยอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็น
จะต้องก าหนดถ้อยค าดังกล่าวไว้อีก และหากก าหนดถ้อยค าดังกล่าวไว้ อาจจะท าให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติขึ้น
ในอนาคต เพราะกฎหมายสถาปนิกอาจจะไม่ใช่กฎหมายเพียงฉบับเดียวที่จะท าให้บุคคลต่างชาติ 
มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะประกอบวิชาชีพในประเทศไทยได้  เช่น กฎหมายการท างานของคนต่างด้าว 
ซึ่งได้ก าหนดเรื่องการเข้ามาท างานทางด้านสถาปัตยกรรมให้สามารถท าได้ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาต  



๑๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

หรือเข้ามาตามความตกลงระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาปนิกก าหนด และสถาปนิกต่างชาติ
กอ็าจจะต้องไปขึ้นทะเบียนสภาสถาปนิกให้ได้ก่อนที่จะไปขอใบอนุญาตท างาน (Work Permit) จึงจะมี
คุณสมบัติที่จะสามารถท างานในประเทศไทยได้ หากเป็นเช่นนี้แล้วเมื่อบุคคลนั้นมาขอขึ้นทะเบียน 
เป็นสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก โดยยังไม่ได้ใบอนุญาตท างาน (Work Permit)  
บุคคลนั้นก็จะยังไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายครบถ้วนที่จะมาขอขึ้นทะเบียนกับสภาสถาปนิก  

กรณีการเพ่ิมเติม ค าว่า “สัญชาติไทย” ในบทนิยามค าว่า “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” นั้น เห็นว่า 
ค าว่า “สถาปนิกขึ้นทะเบียน” หมายถึง สถาปนิกของไทยที่ได้ขึน้ทะเบียนเพื่อจะสอบใบประกอบวิชาชพี
ในประเทศภาคีความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้ กล่าวคือ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพ คือ สภาสถาปนิก ในการที่จะขอรับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิก 
ไม่ได้มีข้อก าหนดไว้วา่ จะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยเท่านั้น จึงอาจจะเป็นไปได้ว่ามีสถาปนิกที่มีสัญชาติอื่น 
มาขอรับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกก็ได้ แต่บุคคลเหล่านี้ก็จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด 
และเมื่อมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของไทยก็จะถือว่าเป็นสถาปนิกของไทยสามารถท าประโยชน์ 
ให้แก่ประเทศไทยได้เช่นกัน ส่วนการที่บุคคลเหล่านี้จะมาขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกขึ้นทะเบียนของไทย
เพื่อจะไปประกอบวิชาชีพในประเทศภาคีได้หรือไม่ ย่อมจะต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของตกลง
ระหว่างประเทศ ซึ่งการขึ้นทะเบียนได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงร่วมกัน จึงควรให้เป็นเรื่องของการตีความ 
ในข้อตกลงร่วมกันนั้นเอง ดังนั้น ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมาสร้างข้อจ ากัดเพิ่มเติมในบทนิยามค านี้อีก  

นอกจากนั้น ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเจตนารมณ์ให้มีบทบัญญัติรองรับการด าเนินการ 
ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีดังกล่าว รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ 
ท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันประเทศไทยจะมีความตกลงกับอาเซียนในลักษณะนี้เพียงฉบับเดียว 
และการยกร่างพระราชบัญญัตินี้อาจจะมีการอ้างอิงมาจากความตกลงฉบับนี้ก็ตาม กม็ิใช่ว่าจะหมายถึง 
แต่เฉพาะความตกลงฉบับนี้หรือฉบับใดฉบับหนึ่งเพียงฉบับเดียว แต่เป็นการรองรับการด าเนินการ 
ตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีดังกล่าว รวมทั้งความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ 
ที่อาจมีขึ้นจากการที่รัฐบาลไทยไปเจรจากับกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเสรี 
ในด้านการค้าบริการสาขาสถาปัตยกรรม และท าให้สามารถเคลื่อนย้ายบุคคลที่ท างานวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียนด้วยกันได้อย่างเสรีมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงเห็นว่า ควรค านึงถึง 
ความเป็นไปได้ที่อาจมีขึ้นจากความตกลงอื่น ๆ ในอนาคตที่อาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันด้วย  
อีกทั้ ง ยังสอดคล้องเจตนารมณ์ ในการเปิดประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถาปนิก 
จากต่างประเทศ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้สถาปนิกไทยที่ขึ้นทะเบียนในระบบของสภาสถาปนิก 
ในประเทศมีโอกาสได้ไปประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมในต่างประเทศด้วย ข้อตกลงนี้จึงเป็นประโยชน์
ต่างตอบแทนของสมาชิกที่เป็นภาคี 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
เสียงข้างมาก 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๒ มาตรา ๓/๑  แก้ไขมาตรา ๕ วรรคหน่ึง  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ้นใหม่ เป็นดังน้ี 
มาตรา ๓/๑  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  

พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่  กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม รวมทั้ง  
ออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การก าหนดให้อ านาจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมโดยไม่มีเพดานก าหนด 
ที่ชัดเจน เป็นการรวบอ านาจไว้ที่ฝ่ายบริหาร ซึ่งในอนาคตหากเกิดความไม่เป็นธรรม จะไม่สามารถ 
น ากรณีดังกล่าวกลับมาพิจารณาได้อีก ดังนั้น ควรก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมไว้ในร่างพระราชบัญญัตินี้
ไว้ให้ชัดเจน กรณีการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมและก าหนดให้ออกเป็นกฎกระทรวงนั้น มีการระบุไว้ 
ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หรือไม่ว่า ก าหนดให้มีการออกกฎกระทรวงเมื่อใด และเห็นว่า ควรม ี
การก าหนดระยะเวลาการออกกฎกระทรวงไว้ให้ชัดเจน รวมทั้ง ควรต้องสอบถามกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นได้ก าหนดกรอบระยะเวลาในการออกกฎกระทรวงไว้ อย่างไร 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า โดยปกติกระบวนการ 
ออกกฎกระทรวงตามร่างพระราชบัญญัตินี้  จะมีขั้นตอนในการประชุมและรับฟังความคิดเห็นก่อน 
ที่จะส่งร่างกฎกระทรวงไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาในรายละเอียด หากคณะกรรมการพิจารณา
ร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมีความเห็นอย่างไรแล้วก็จะเสนอร่างกฎกระทรวงเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๓/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๔) 

๒.๒.๓  มาตรา ๔  เพ่ิมมาตรา ๗ (๓/๑)  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๓/๑) ของมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
“(๓/๑) ควบคุมก าหนดมาตรฐานวิชาการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการรับรองการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม” 
มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๔ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๕) 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๔  มาตรา ๖/๑  เพ่ิมมาตรา ๘ (๖/๑)  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ้นใหม่ เป็นดังน้ี 
มาตรา ๖/๑  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓  
“(๖/๑)  ปฏิบัติหน้าที่ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ประเทศไทยพึงได้รับ” 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ค าว่า การปฏิบัติหน้าที่ 

ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ประเทศในภาคีความตกลงระหว่างประเทศ 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ประเทศไทยพึงได้รับ ค าว่า “ผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
ที่ประเทศไทยพึงได้รับ” นั้น มีข้อสังเกตว่า จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินการตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการร่วมมือของอาเซียนที่อยู่บนพ้ืนฐาน 
ของการกระจายทรัพยากรและผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ที่ประเทศไทยพึงได้รับผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
อย่างไร เช่น ความร่วมมือในด้านงานวิจัย 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การก าหนดให้การปฏิบัติหน้าที่
ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมที่ประเทศไทยเป็นภาคีความตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ประเทศไทยพึงได้รับนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณา
เห็นว่า มีความจ าเป็นจะต้องก าหนดความดังกล่าวเพ่ิมขึ้นมา ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิกในประเทศไทย เนื่องจากการท าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างรัฐต่อรัฐจะเกิด 
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันอันเป็นความสัมพันธ์ของการท างานร่วมกันในหลาย ๆ ประเทศ  
ซึ่งแต่ละประเทศจะมีความพร้อมในการด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความร่วมมือท่ีไม่เท่ากัน จากกรณีนี้ 
จะมีการร่วมมือกันของกลุ่มสถาปนิกในอาเซียน ส าหรับความคืบหน้าในการด าเนินงานในเรื่องการแก้ไข
กฎหมายหรือการด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนให้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมนั้นในแต่ละประเทศ 
จะมีความพร้อมและมีความคืบหน้าที่ไม่เท่ากัน นอกจากนี้ การก าหนดหน้าที่ของสภาสถาปนิกเพ่ิมเติม
จะต้องระมัดระวังในการให้สิทธิหรือให้ประโยชน์แก่สถาปนิกหรือคู่สัญญาในประเทศอื่น ๆ ที่อาจจะให้ 
เกินกว่าสถาปนิกไทยหรือคนไทยจะได้รับ อีกทั้ง ยังเป็นข้อพิจารณาให้ผู้ออกกฎหมายค านึงถึงว่า ประเทศไทย
จะพึงได้รับประโยชน์ในลักษณะต่างตอบแทนท่ีเหมือนกันหรือว่าเท่าเทียมกันจากต่างประเทศด้วย 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๖/๑ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๘) 
 
 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๕  มาตรา ๘  แก้ไขมาตรา ๑๒ (๔)  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความใน (๔) ของมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๔) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบของคณะกรรมการ” 
มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๘ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๐) 

๒.๒.๖  มาตรา ๙  เพ่ิมมาตรา ๑๓ (๗)  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๗) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  

พ.ศ. ๒๕๔๓  
“(๗) ประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมและตามระเบียบของ

คณะกรรมการที่ก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก” 
มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๙ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๑) 

๒.๒.๗  มาตรา ๑๒  แก้ไขมาตรา ๔๕  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ  

ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต  
ในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก หรือเป็นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาปนิกต่างชาติ 
ขึ้นทะเบียนตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๔๙/๑ วรรคสอง” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๒ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๔) 
 
 
 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๘  มาตรา ๑๓  แก้ไขมาตรา ๔๙ วรรคสอง  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  

พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ผู้ขอรับใบอนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญ 

ของสภาสถาปนิก และต้องไม่เป็นผู้ถูกภาคทัณฑ์ซึ่งยังไม่พ้นระยะเวลาตามที่ก าหนดในระเบียบ 
ของคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัย แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ถูกภาคทัณฑ์  ทั้งนี้ ถ้าขาดจาก
สมาชิกภาพเมื่อใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๕) 

๒.๒.๙  มาตรา ๑๔  เพ่ิมมาตรา ๔๙/๑  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๑๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๔๙/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ 
“มาตรา ๔๙/๑  ผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนและ 

สถาปนิกขึ้นทะเบียน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด  
โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 

การขึ้นทะเบียน อายุการขึ้นทะเบียน การพักใช้การขึ้นทะเบียน และการเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนและสถาปนิกขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ 

ประกาศตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทย
เป็นภาคี” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๔ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๖) 

๒.๒.๑๐  มาตรา ๑๕  เพ่ิมมาตรา ๕๐/๑  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๑๕  ให้ เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๕๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
“มาตรา ๕๐/๑  ให้น าบทบัญญัติในมาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ และมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง  
มาใช้บังคับแก่สถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียนด้วยโดยอนุโลม” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๕ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๗) 



๒๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒.๑๑  มาตรา ๑๖  แก้ไขมาตรา ๕๑ วรรคสองและวรรคสาม  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติ

สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

ว่าผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยแจ้งเรื่องต่อสภาสถาปนิก 
สิทธิการกล่ าวหาตามวรรคหนึ่ งหรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลง 

เมื่อพ้นหน่ึงสามปีนับแต่วันที่ผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
แห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมดังกล่าวและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด แต่ต้องไม่เกินสามห้าปีนับแต่วันที่ 
มีการประพฤติผิดจรรยาบรรณนั้น” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๑๖ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๑๘) 

๒.๒.๑๒  มาตรา ๒๐  แก้ไขมาตรา ๖๒ วรรคหน่ึง  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  

พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๒  ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษหรือผู้ ได้รับใบอนุญาตซึ่ งคณะกรรมการ

จรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๖๑ อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการได้ภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าวินิจฉัย” 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ ขอสงวนความเห็น โดยขอให้คงไว้ตามร่างเดิม  
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า เนื่องจากร่างมาตรา ๒๐  

เป็นเรื่องการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ 
ท่ีสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการในวาระที่หนึ่งมิได้มีการก าหนดเพ่ิม “ผู้กล่าวโทษ” เข้ามา แต่การพิจารณา 
ในชั้นกรรมาธิการได้มีการเพ่ิม “ผู้กล่าวโทษ” ให้มีสิทธิในการอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณได้ จึงได้ขอสงวนความเห็นในประเด็นนี้ ไว้ เพราะเห็นว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้สิทธิ 
แก่ผู้กล่าวโทษในกรณีนี้ เนื่องจากผู้กล่าวโทษเป็นผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการกระท าความผิด 
แต่อย่างใด ซึ่งในชั้นอุทธรณ์ของศาลตามกฎหมายปัจจุบันก็มิได้ให้สิทธิในผู้กล่าวโทษซึ่งมิได้ 
มีความเกี่ยวข้องโดยตรงในการมีสิทธิอุทธรณ์แต่อย่างใด นอกจากนี้ กฎหมายวิชาชีพอื่น อีก ๑๑ ฉบับ  
ก็ไม่ได้ให้สิทธิ “ผู้กล่าวโทษ” ในการอุทธรณ์ในกรณีนี้ด้วย ซึ่งการยกตัวอย่างกฎหมายวิชาชีพอื่น ๆ  



๒๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

มาชี้แจงนี้ ไม่ได้หมายความว่า กฎหมายฉบับนี้จะต้องก าหนดบทบัญญัติให้เหมือนกฎหมายวิชาชีพอื่น ๆ 
แต่เห็นว่า ในกรณีนี้ไม่มีเหตุพิเศษที่จะก าหนดให้ “ผู้กล่าวโทษ” มีสิทธิในการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จรรยาบรรณ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ส าหรับในประเด็นการพิจารณา 
ในชั้นกรรมาธิการได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๒๐ จากเดิมที่ก าหนดให้ “ผู้กล่าวหาหรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาต” มีสิทธิที่จะอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการจรรยาบรรณได้ แต่ในชั้นกรรมาธิการ 
ได้มีการพิจารณาแยกเป็น ๒ ประเด็น คือ การกล่าวหาและการกล่าวโทษ ทั้งนี้ หากมีการวินิจฉัย 
ในลักษณะใดผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวโทษ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ทั้งสองกรณี  
แต่ในทางกลับกัน ผู้กล่าวหาหรือผู้กล่าวโทษ จะมีเพียงผู้กล่าวหาเท่านั้นที่มีสิทธิอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดได้ 
ผู้กล่าวโทษจะไม่มีสิทธอิุทธรณ์ ซึ่งในชั้นกรรมาธกิารจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การให้สิทธิในการอุทธรณ์ 
ควรจะเสมอภาคกันทั้งสองฝ่าย ดังนั้น ในมาตรานี้จึงได้เพ่ิมเติม “ผู้กล่าวโทษ” ให้มีสิทธิเสมอกันกับ  
“ผู้ถูกกล่าวโทษ” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๒๐ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๒) 

๒.๒.๑๓  มาตรา ๒๒  แก้ไขมาตรา ๗๑  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๒๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“มาตรา ๗๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๓ หรือสถาปนิกต่างชาติขึ้นทะเบียน 

ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๓ ซึ่งได้น ามาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมตามมาตรา ๕๐/๑ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
(มาตรา ๒๒ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๔) 

๒.๒.๑๔  มาตรา ๒๓  แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียม  มีการแก้ไข 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังน้ี 
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ. ๒๕๔๓  

และให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
 
 



๒๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
นายเอกชัย ทรงอ านาจเจริญ และ นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์ ขอสงวนความเห็น โดยขอให้

คงไว้ตามร่างเดิม 
กรรมาธิการผู้สงวนความเห็น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข

เพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มาตรานี้ เนื่องจากการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขัดกับหลักการ 
ของการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ (๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัติ  มิได้หมายความว่า ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตัดอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัติออก และเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอบด้าน และได้ถูกปรับและแก้ไขมาแล้ว ประกอบกับ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้เพ่ิมบทบัญญัติในมาตรา ๓/๑ ขึ้นใหม่ ได้ก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม และการตัดอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัติออก และการก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ก าหนดค่าธรรมเนียม จะมีผลท าให้เกิดการรวบอ านาจไว้ที่ฝ่ายบริหาร ท าให้ฝ่ายบริหารมีอ านาจที่จะ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเท่าใดก็ได้โดยอิสระ เปรียบเสมือนกับเป็นการออกเช็คโดยไม่ระบุจ านวนเงิน 
ซึ่งโดยหลักการแล้ว กฎหมายที่มีการก าหนดค่าธรรมเนียมไว้ในพระราชบัญญัติจะต้องมีบัญชีที่ก าหนด
เพดานค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ เนื่องจากการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเป็นเรื่องจ ากัดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน และกระทบสิทธิของประชาชน ดังนั้น ฝ่ายนิติบัญญัติจึงต้องเป็นผู้สร้างหลักประกัน
ด้วยการก าหนดเพดานสูงสุดไว้ในพระราชบัญญัติ แล้วฝ่ายบริหารจะเป็นผู้ก าหนดค่าธรรมเนียม 
ในการจัดเก็บจริงแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ มาตรานี้ เนื่องจากการแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขัดกับหลักการ 
ของการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ (๑๒) แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายพระราชบัญญัติ ได้ก าหนดหลักการให้แก้ไขเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ  
มิได้ก าหนดให้ตัดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติออก ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว 
สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการในวาระที่หนึ่งแล้ว และคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ น าไปพิจารณ า 
ในวาระที่สอง เห็นว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ไม่มีอ านาจที่จะไปตัดอัตราค่าธรรมเนียมท้าย
พระราชบัญญัตินี้ออกให้ขัดกับหลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้ และขอทราบว่า คณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ใช้หลักการในข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อใด ในการตัดอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติซึ่งขัดกับหลักการข้อ (๑๒) และเหตุผลของการแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหากคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียม ก็ควรปรับแก้
เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติให้มีความสอดคล้องกันกับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วย 



๒๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เสียงข้างมาก ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  ประเด็น
เกี่ยวกับการตัดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติออก และก าหนดให้เป็นอ านาจฝ่ายบริหาร 
เป็นผู้ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมนั้น เห็นว่า ฝ่ายบริหารจะพิจารณาก าหนดค่าธรรมเนียมให้มี  
ความเหมาะสม โดยค านึ งถึ งประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังนั้ น  จึงขอยืนยันตามที่
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามร่างมาตรา ๒๓  

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
โดยเห็นชอบด้วยกับกรรมาธิการผู้สงวนความเห็น คือ คงไว้ตามร่างเดิม 

(มาตรา ๒๓ ตามร่างฯ ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว เป็นมาตรา ๒๕) 

๒.๒.๑๕  มาตรา ๒๔/๑  คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นใหม่ 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญฯ เพิ่มขึ้นใหม่ เป็นดังน้ี 
มาตรา ๒๔/๑ ให้กฎกระทรวงที่ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญัติ 

สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการเพ่ิมขึ้นใหม่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

๒.๒.๑๖  อัตราค่าธรรมเนียม  คณะกรรมาธิการตัดออก 
มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่เห็นชอบด้วยกับการตัดออกของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 

เมื่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้ว ที่ประชุม  
ได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อ ๑๓๒๔ โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า ในมาตรา ๓/๑ เป็นดังนี้ 

มาตรา ๓/๑  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 

                                        
๔ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒ ก าหนดว่า 
“ข้อ ๑๓๒ เมื่อได้พิจารณาตามข้อ ๑๓๑ จนจบร่างแล้ว ให้สภาพิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง 

และในการพิจารณาครั้งนี้สมาชิกอาจขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าได้ แต่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อความใดไม่ได้ นอกจากเนื้อความ  
ที่เห็นว่ายังขัดแย้งกันอยู”่ 



๒๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 

๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
สถาปนิก (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึง่บรรจุระเบียบวาระ
การประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/597459 

 

๖. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง)  
วันพุธที ่๒๙ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10353&mid=4399 

 

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม๕ 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ  
ฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียง ๒๖๗ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสยีง ๑ เสียง งดออกเสียง 
๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๓ เสียง 

 

๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) วันพธุที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10185&mid=4374 

 

 
 
                                        

๕ สามารถสืบค้นบันทึกการออกเสียงลงคะแนนผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม ได้จากเว็บไซต์  
E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th 
/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๗  ในหน้าที่ ๒๘ 



๒๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 

ค าปรารภ และพิจารณาตามล าดับมาตราจนจบร่างแล้วเห็นว่า มีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญเพื่อให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ดังนี้ 

๔.๑ โดยที่คณะกรรมาธิการวสิามัญ ได้แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัตใินส่วนของอ านาจหน้าที่ และ
การออกระเบียบของคณะกรรมการ จึงควรปรับแก้เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติให้มีความสอดคล้องกัน 
กับบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องด้วย 

๔.๒ ในการออกกฎกระทรวงเพ่ือก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม สภาสถาปนิกควรจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและควรค านึงถึง 
สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง รวมถึงอัตราและประเภท
ของค่าธรรมเนียมในประเทศอื่น ๆ ที่เป็นภาคีสมาชิก ทั้งนี้ เพ่ือให้ค่าธรรมเนียมของประเทศไทย  
มีอัตราและประเภทที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 

๔.๓ การด าเนินการโดยสภาสถาปนิกในการขึ้นทะเบียนสถาปนิกต่างชาติ ควรค านึงถึง  
ผลประโยชน์ต่างตอบแทนที่ประเทศไทยได้รับจากประเทศสมาชิกตามเจตนารมณ์ของความตกลง
ระหว่างประเทศ 

๔.๔ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ ที่มีบทบาทในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ต้องให้การส่งเสริม  
และสนับสนุนสภาสถาปนิกในการแสวงหาโอกาสและอ านวยความสะดวกให้สถาปนิกไทยสามารถ  
ได้รับประโยชน์จากความตกลงระหว่างประเทศนี้อย่างเต็มที่ 

๔.๕ ให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ส านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) และอื่น ๆ ที่มีบทบาทในการลงทุนในต่างประเทศ หรือให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนสภาสถาปนิกในการแสวงหาโอกาส  
และอ านวยความสะดวกให้สถาปนิกไทยสามารถได้รับประโยชน์จากการลงทุนและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศด้วย 

๔.๖ กรมบัญชีกลาง ในฐานะผู้ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  
ซึ่งใช้งบประมาณที่มาจากภาษีเงินได้ของประชาชน ควรทบทวนประกาศ ระเบียบและกฎกระทรวง  
ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ เกี่ยวข้องกับการจ้างผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
ให้สอดคล้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ และความตกลงระหว่างประเทศ โดยให้การจัดซื้อ  
จัดจ้างนั้นมีเป้าหมายในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาปนิกไทยในการประกอบวิชาชีพ และ  
การให้บริการในต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ส านักงบประมาณ ส านักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น ด าเนินการให้สอดคล้องกันด้วย 



๓๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔.๗ สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการและมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถให้บริการทางวิชาการ 
งานวิจัย การบริการแก่สังคมตามขอบเขตและวัตถุประสงค์หลักทางการศึกษา แต่ต้องไม่ให้บริการ  
ด้านวิชาชีพที่มีค่าตอบแทน หรือค่าจ้างในลักษณะที่เป็นการแข่งขันกับภาคธุรกิจเอกชน เพราะอาจขัดกับ
มาตรา ๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปัญหาข้อร้องเรียนกรณีสถาบันการศึกษา  สถาบัน
วิชาการ ศูนย์บริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยของรัฐไปรับจ้างให้บริการด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมแข่งขันกับภาคธุรกิจเอกชนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
จากสภาสถาปนิก โดยให้กรมบัญชีกลางและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ไปร่วมกันท าความเข้าใจกับองค์กรในก ากับดูแลของตน ในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามประกาศ ระเบียบ
และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสถาปนิกและกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

ทั้งนี้ ให้กรมบัญชีกลางท าหนังสือเวียนถึงทุกหน่วยงานของรัฐ ให้ท าความเข้าใจร่วมกัน และ
ปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสถาปนิกและกฎหมายการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐอย่างเคร่งครัด และให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดท า
ข้อเสนอเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การให้บริการทางวิชาการ งานวิจัยของสถานศึกษา สถาบันวิชาการ  
และมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

ในกรณีที่หน่วยงานรัฐใดมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้บริการจากสถานศึกษา สถาบัน วิชาการ 
ศูนย์บริการวิชาการ และมหาวิทยาลัยของรัฐในงานที่มีลักษณะที่ไม่ชัดเจนระหว่างงานบริการ   
ทางวิชาการและงานบริการด้านวิชาชีพ ต้องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้มีการขออนุมัติให้ชัดเจน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะด าเนินการเป็นกรณี ๆ ไป 

๔.๘ การให้บริการวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ ผู้ให้บริการนั้นต้องมีการประกันภัย 
ทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ดังนั้น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือกับสภาสถาปนิก 
ในการจัดหาประกันภัยทางวิชาชีพให้กับสถาปนิกไทยที่ให้บริการในกลุ่มประเทศอาเซียนและอื่น ๆ  
โดยมีอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสมและแข่งขันได้ 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
ด้วยคะแนนเสียง ๒๖๑ เสียง ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และ 
ไม่ลงคะแนนเสียง ๖ เสียง และส่งให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการตามข้อสังเกตต่อไป   
 
 
 



๓๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิสถาปนิก(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ร่างมาตรา ๓/๑ ยกเลิกความ 
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้  
ซึ่งการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัตินี้  จะเป็นเพียงการก าหนดเพดานอัตรา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงเท่านั้น ดังนั้น หากจะมีการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมเป็นเท่าใด รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้มีอ านาจในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี้อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ควรจะต้องมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และหากมีการก าหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียม
เพ่ิมเติมส าหรับการขึ้นทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศตามความตกลง
ระหว่างประเทศ การก าหนดเพดานอัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติมส าหรับการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ก็ควรที่จะต้อง
ถูกปรับและแก้ไขไปพร้อมกัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 

_____________________ 



  

๓๓ 

ตารางเปรียบเทยีบ 
พระราชบัญญัตสิถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓๑ (เฉพาะสว่นท่ีเกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

กับ 
ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
พระราชบัญญัติ 

สถาปนิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  
ให้ประกาศว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

  

 
 

 
 

 
 

                                                           

 ๑สามารถสืบค้นพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้จากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (www. krisdika.go.th)  



  

๓๔ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
 
 
 
 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี 

 
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓” 
  

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



  

๓๕ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 

มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“วิชาชีพสถาปัตยกรรม” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีใช้ศาสตร์และศิลป์
สร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง  
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ และสาขาสถาปัตยกรรมอื่น ๆ  
ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า วิชาชีพสถาปัตยกรรมท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม” หมายความว่า บุคคลซ่ึงได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจากสภาสถาปนิก 

 

 

 

 

 

 

 

 
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาสถาปนิก 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการสภาสถาปนิก 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

๓๖ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาสถาปนิก 

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า บุคคลซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา 
ท้ายพระราชบัญญัติน้ี รวมท้ังออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

มาตรา ๗  สภาสถาปนิกมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

(๒) ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก 

(๓) ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

๓๗ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

(๔) ควบคุมความประพฤติและการด าเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมให้ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

(๕) ช่วยเหลือ แนะน า เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ แก่ประชาชน  
และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม 

(๖) ให้ค าปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหา 
ด้านสถาปัตยกรรมรวมท้ังด้านเทคโนโลยี 

(๗) เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย 

 

 

 
(๘) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  สภาสถาปนิกมีอ านาจและหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(๒) พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
(๓) รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 
(๔) รับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(๕) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการก าหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(๖) ออกข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วย 
(ก) การก าหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๒ (๖) 
(ข) การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ

จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
(ค) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๓๒ 
(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และ

การรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

๓๘ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

(จ) คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจากต าแหน่งของผู้ตรวจตามมาตรา 
๒๐ วรรคสอง 

(ฉ) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา ๔๖ 

(ช) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๙ 

(ซ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามา
ซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(ญ) การประชุมของท่ีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 

(ฎ) การใด ๆ ตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

ข้อบังคับสภาสถาปนิกนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมื่อได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
 

(๗) ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก 

 

มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิกและมีอ านาจ
หน้าท่ีตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

มาตรา ๑๒  สมาชิกสามัญต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



  

๓๙ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

(๒) มีสัญชาติไทย 

(๓) มีความรู้ในวิชาชีพสถาปัตยกรรมโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง 

(๔) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
ตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 

 ฯลฯ   ฯลฯ 

 
มาตรา ๑๓  สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสามัญมีดังต่อไปน้ี 

(๑) แสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 

(๒) ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 

(๓) แสดงความเห็นและซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของสภาสถาปนิกต่อ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา และในกรณีท่ีสมาชิกร่วมกันตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไป เสนอให้คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่องใดท่ีเกี่ยวกับกิจการของสภาสถาปนิก คณะกรรมการต้องพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา
ให้ผู้เสนอทราบโดยมิชักช้า 

(๔) เลือก รับเลือกตั้ง หรือรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
(๕) ช าระค่าจดทะเบียนสมาชิกและค่าบ ารุงตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 

(๖) ผดุงไว้ซ่ึงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพและปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติน้ี 

สมาชิกวิสามัญ หรือสมาชิกกิตติมศักดิ์ให้มีสิทธิและหน้าท่ีเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ  
เว้นแต่สิทธิและหน้าท่ีตาม (๒) และ (๔) 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

๔๐ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

 

 

 

 
 

มาตรา ๓๓  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 

(๑) บริหารและด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสภาสถาปนิก 

(๒) สอดส่องดูแลและด าเนินการทางกฎหมายกับผู้กระท าการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ออกระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการใด ๆ ตามท่ีก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกมอบหมาย 

(๔) ก าหนดแผนการด าเนินงานและงบประมาณของสภาสถาปนิก 

(๕) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ ซ่ึงผู้ได้รับใบอนุญาตอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จรรยาบรรณตามมาตรา ๖๒ 

 

มาตรา ๔๕  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ  
ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต 
ในสาขาน้ันจากสภาสถาปนิก 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



  

๔๑ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
มาตรา ๔๙  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีก าหนด 

ในข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของ 
สภาสถาปนิกและถ้าขาดจากสมาชิกภาพเม่ือใดให้ใบอนุญาตของผู้นั้นสิ้นสุดลง 

 
ผู้ขอรับใบอนุญาตท่ีเป็นนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลซ่ึงมีทุนเป็นของคนต่างด้าวจ านวน

เท่าใดนิติบุคคลน้ันอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร 
(๒) ผูเ้ป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน กรรมการของบริษัท หรือสมาชิกในคณะผู้บริหารของ

นิติบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วน กรรมการผู้จัดการของบริษัท
หรือผู้มีอ านาจบริหารแต่ผู้เดียวของนิติบุคคลเป็นผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



  

๔๒ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

 

 

 

มาตรา ๕๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมตามท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 

 

 
 
 
 
 

มาตรา ๕๑  บุคคลซ่ึงได้รับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมของผู้ได้รับใบอนุญาต มีสิทธิกล่าวหาผู้ได้รับใบอนุญาตผู้น้ัน โดยท าเรื่องยื่นต่อสภาสถาปนิก 

กรรมการหรือบุคคลอื่นมีสิทธิกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมว่าผิด
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมโดยแจ้งเรื่องต่อสภาสถาปนิก 

สิทธิการกล่าวหาตามวรรคหน่ึงหรือสิทธิการกล่าวโทษตามวรรคสองสิ้นสุดลงเมื่อพ้นหน่ึง
ปีนับแต่วันท่ีผู้ได้รับความเสียหายหรือผู้กล่าวโทษรู้เรื่องการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมดังกล่าวและรู้ตัวผู้ประพฤติผิด 

การถอนเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษท่ีได้ยื่นไว้แล้วน้ัน ไม่เป็นเหตุให้ระงับการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



  

๔๓ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

 
มาตรา ๕๓  ให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณ ประกอบด้วยประธานกรรมการจรรยาบรรณ 

คนหน่ึงและกรรมการจรรยาบรรณตามจ านวนท่ีคณะกรรมการก าหนด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน 

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการจรรยาบรรณตามมติของท่ีประชุมใหญ่สภาสถาปนิกจาก
สมาชิกซ่ึงมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 
(๒) ไม่เคยถูกลงโทษฐานประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 

 

มาตรา ๕๗  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย กรณีท่ีมีการกล่าวหา
ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

วิธีพิจารณาและวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๖๑  คณะกรรมการจรรยาบรรณมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดอย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(๑) ยกข้อกล่าวหา 
(๒) ตักเตือน 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



  

๔๔ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

(๓) ภาคทัณฑ์ 
(๔) พักใช้ใบอนุญาตมีก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกินห้าปี 
(๕) เพิกถอนใบอนุญาต 

 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรา ๖๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๖๑ 
(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับ
แจ้งค าวินิจฉัย 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ท าเป็นค าสั่งสภาสถาปนิกพร้อมด้วยเหตุผลของการ
วินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

 
มาตรา ๖๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตซ่ึงคณะกรรมการจรรยาบรรณวินิจฉัยชี้ขาดตามมาตรา ๖๑ 

(๒) (๓) (๔) หรือ (๕) อาจอุทธรณ์ค าวินิจฉัยชี้ขาดต่อคณะกรรมการได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน 
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัย 

การอุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในข้อบังคับสภาสถาปนิก 

ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ท าเป็นค าสั่งสภาสถาปนิกพร้อมด้วยเหตุผล 
ของการวินิจฉัยชี้ขาดและให้ถือเป็นท่ีสุด 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 



  

๔๕ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 
 
 
 

มาตรา ๗๑  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๖๓ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียม 

                   
  

(๑)   ค่าใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

       บุคคลธรรมดา 
       (ก)  ระดับวุฒิสถาปนิก                                                             ๑๐,๐๐๐  บาท 

       (ข)  ระดับสามัญสถาปนิก                                                            ๗,๕๐๐  บาท 

       (ค)  ระดับภาคีสถาปนิก                                                              ๕,๐๐๐  บาท 

       (ง)  ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ                                                        ๕,๐๐๐  บาท 

       นิติบุคคล 

       ค่าใบอนุญาตนิติบุคคล                                                            ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



  

๔๖ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

(๒)   ค่าต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมท่ี ขอต่ออายุใบอนุญาต 

       ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 
       บุคคลธรรมดา 
       (ก)  ระดับวุฒิสถาปนิก                                                               ๓,๐๐๐  บาท 

       (ข)  ระดับสามัญสถาปนิก                                                            ๒,๐๐๐  บาท 

       (ค)  ระดับภาคีสถาปนิก                                                              ๑,๐๐๐  บาท 

       (ง)  ระดับภาคีสถาปนิกพิเศษ                                                        ๑,๐๐๐  บาท 

       ส าหรับผู้ท่ีขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ 
       ให้เพ่ิมอัตราค่าธรรมเนียม                                                            ๒,๐๐๐  บาท 

       นิติบุคคล 

       (ก)  ค่าต่อใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต 
            ก่อนใบอนุญาตหมดอายุ                                                        ๓๐,๐๐๐  บาท 
       (ข)  ค่าต่อใบอนุญาตนิติบุคคลท่ีขอต่ออายุใบอนุญาต 
             หลังจากใบอนุญาตหมดอายุ                                     ๕๐,๐๐๐  บาท 

(๓)   ค่าหนังสือรับรองความรู้ความช านาญในการประกอบ 

       วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                                                       ๑๐,๐๐๐  บาท 

 

(๔)  ค่าใบแทนใบอนุญาตหรือหลักฐานรับรองการได้รับใบอนุญาต 

      บุคคลธรรมดา                                                                               ๕๐๐  บาท 

      นิติบุคคล                                                                                  ๕,๐๐๐  บาท 

(๕)  ค่าทดสอบความรู้ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ครั้งละ          ๒,๐๐๐  บาท 

 

 
 

 



  

๔๗ 

พระราชบัญญัตสิถาปนิก  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับที่มีการแก้ไข) 

ร่างพระราชบัญญัติสถาปนกิ (ฉบับท่ี ..)  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
รา่งพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



การดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย∗ 
 

 
 
 

สภาสถาปนิก ไดดําเนินการตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
โดยไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ วิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
อยางรอบดานและเปนระบบ รวมท้ังเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหนั้นตอประชาชน 
และนํามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน โดยสามารถสรุปได ดังนี้ 

๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟงความคิดเห็น  
เ พ่ือให เปนไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทําร างกฎหมายและ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ สภาสถาปนิก ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของผูเกี่ยวของตอรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีผานการตรวจพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา 1

๑ ดังนี้ 

๑.๑ วิธีการและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น 
สภาสถาปนิกไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นรางพระราชบัญญัติสถาปนิก  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จํานวน ๒ ครั้ง โดยแตละครั้งใชวิธีการและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็น ดังนี้ 
ครั้งท่ี ๑ การรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซต 
สภาสถาปนิก ไดเผยแพรรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

บนเว็บไซตสภาสถาปนิก www.act.or.th หัวขอรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย โดยมีกําหนด
ระยะเวลารับฟงความคิดเห็น ตั้งแตวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ซึ่งสมาชิกสภาสถาปนิกและบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจสามารถแสดงความคิดเห็นโดยเขียนลงในแบบ 
แสดงความคิดเห็นออนไลนบนเว็บไซต www.act.or.th 

ครั้งท่ี ๒ การจัดเสวนารับฟงความคิดเห็น 
สภาสถาปนิก ไดจัดใหมีการเสวนารวมรับฟงความคิดเห็นรางกฎหมาย 

เรื่อง “รางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....”  เมื่อวันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ หอง ๓๐๑ อาคารสภาสถาปนิก 

๑.๒ พ้ืนท่ีหรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น 
๑) การรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซตสภาสถาปนิก www.act.or.th  

ตั้งแตวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผูแสดงความคิดเห็นเปน
สมาชิกสภาสถาปนิก จํานวน ๘ คน 

                                                           
∗เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา. 
๑ รายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย. 

http://www.act.or.th/
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๒) การจัดเสวนารับฟงความคิดเห็นในวันศุกรท่ี ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมชั้น ๓ หอง ๓๐๑ อาคารสภาสถาปนิก สภาสถาปนิกไดมี
หนังสือเชิญผูที่เกี่ยวของ เชน หนวยงานภาครัฐเอกชน สมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรม สมาชิกสภา
สถาปนิก เปนตน โดยมีผูเขารวมสัมมนารับฟงความคิดเห็น จํานวน ๔๒ คน 

๒. สรุปการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
ผลกระทบในดานตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นจากการตรารางพระราชบัญญตัิสถาปนิก (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. ....  2

๒ มีดังนี้ 
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
การกําหนดใหมีกระบวนการขึ้นทะเบียนของสถาปนิกตางชาติและสถาปนิก 

ขึ้นทะเบียนตามรางพระราชบัญญัติฯ จะทําใหขั้นตอนตาง ๆ ชัดเจนและงายตอการปฏิบัติตาม  
อีกทั้งมีความสะดวกและรวดเร็วย่ิงขึ้น เพ่ือใหเกิดความสะดวกกับประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ 
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและสงเสริมการคาการลงทุนท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศ อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยชนเชิงบวกตอเศรษฐกจิ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนของสถาปนิกตางชาติ
และสถาปนิกขึ้นทะเบยีนจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเพ่ิมมูลคาใหกับการบริการไดดี
ย่ิงขึ้น 

ผลกระทบตอสังคม 
การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหมีหลักการดังกลาวจะสรางแรงจูงใจใหแก 

ผูบริการดานสถาปตยกรรมในสาขาบริการดานธุรกิจและวิชาชีพ (Business and Professional 
Services) ในกลุมประเทศอาเซียน สรางสรรคผลงานและสงเสริมการลงทุนของผูประกอบการ 
ในอุตสาหกรรมการกอสรางดังกลาวมากย่ิงขึ้น ซึ่งถูกใชเปนมาตรฐานใหสถาปนิกในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียนสามารถเคล่ือนยายเขาไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันไดในตลาดวิชาชีพ 
สถาปตยกรรม ภายใตหลักเกณฑและขอกําหนดของประเทศทองถิ่นรวมท้ังความตกลงระหวาง
ประเทศอื่นท่ีอาจมีขึ้นในอนาคต จึงเปนการสงเสริมการสรางสรรค การประกอบธุรกิจ และการคา
การลงทุนในภาพรวมของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหรือสุขภาวะ 
- ไมมี - 
ผลกระทบอื่นสําคัญ 
- ไมมี - 

๓. การเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตอประชาชน3

๓ 
สภาสถาปนิก ไดเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นและการวิเคราะหผลกระทบที่อาจ

เกิดขึ้นตอประชาชน โดยดําเนินการเปดเผยผานเว็บไซตสภาสถาปนิก www.act.or.th แลว 
 

                                                           
๒รายงานการวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมาย, รางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
๓อางถึงแลว, เชิงอรรถท่ี ๑. 
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๔. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทํารางกฎหมาย 
สภาสถาปนิก ไดนํ าผลการรับฟ งความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลว เห็นควรยืนยันตามรางพระราชบัญญัติฯ ท่ีผาน
การตรวจพิจารณาจากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๕. ความเห็นตอการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานท่ีเสนอมาพรอมกับรางพระราชบัญญัติ

สถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แลว เห็นวาไดมีการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แลว 
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บทวเิคราะหขอดีและขอสงัเกต 

ของรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ∗ 
 
 

สภาสถาปนิกในฐานะท่ีเปนองคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
มีภารกิจในการดําเนินงานการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ควบคุม
ความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมใหถูกตองตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ
ขอบังคับของสภาสถาปนิกในรูปแบบคณะกรรมการสภาสถาปนิก 

ปจจุบันประเทศไทยตองปฏิบัติใหเปนไปตามความตกลงระหวางประเทศดานการคาบริการ
สาขาสถาปตยกรรม โดยกาํหนดใหสถาปนิกตางชาติซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามความตกลงระหวางประเทศ
ดังกลาวสามารถเขามาประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมในประเทศไทย และใหผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมท่ีไดรับใบอนุญาตจากสภาสถาปนิกสามารถขึ้นทะเบียนเพ่ือไปประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมในประเทศภาคีความตกลงระหวางประเทศได แตเนื่องจากกฎหมายเกี่ยวกับผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ ท่ีใชบังคับอยูขณะนี้ยังไมมี
บทบัญญัติท่ีรองรับการดําเนินการตามความตกลงระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีดังกลาว 

ในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามพันธะผูกพันกับนานาชาติตามขอตกลงทวิภาคีและพหุภาคีตาง ๆ 
ในสวนสําคัญท่ีเกี่ยวของสําหรับวิชาชีพสถาปตยกรรม คือ ขอตกลงท่ัวไปวาดวยการคาบริการ (General 
Agreement on Trade in Service, GATS) ภายใตองคการการคาโลก (World Trade Organization, WTO) 
ซึ่งบริการดานสถาปตยกรรมเปนหนึ่งในสาขาบริการดานธุรกิจและวิชาชีพ (Business and Professional 
Services) นอกจากนี้ในกลุมประเทศอาเซียน ไดกําหนดใหมีการเปดตลาดการคาบริการเสรีเปนตลาด
เดียวกันภายในป  ๒๕๕๘ โดยลงนามในเอกสารการยอมรับรวมกันของอาเซียนดานการบริการ
สถาปตยกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services, MRA) 
เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่งถูกใชเปนมาตรฐานใหสถาปนิกในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถเคล่ือนยายเขาไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันไดในตลาดวิชาชีพสถาปตยกรรม ภายใต
หลักเกณฑและขอกําหนดของประเทศทองถิ่น รวมท้ังความตกลงระหวางประเทศที่อาจมีขึ้นในอนาคต  
ทําใหกฎเกณฑตาง ๆ ท่ีดําเนินการมีสภาพการบังคับทางกฎหมายท่ีไมสมบูรณและอาจกอใหเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติในสภาพการณในวงการวิชาชีพสถาปตยกรรมท้ังในประเทศและระหวางประเทศ 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปไมวาจะเปนเรื่องการคาเสรีและบริการท่ีประเทศไทยเขารวมกับประเทศอื่น ๆ ซึ่งมี
ผลกระทบเปนอยางมากตอสภาพแวดลอมในการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ดวยเหตุผลดังกลาว จึงจําเปนตองแกไขพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยแกไข
เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับวัตถุประสงคของสภาสถาปนิก กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน 
คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และมาตรการทางจรรยาบรรณของสถาปนิกตางชาติและสถาปนิกขึ้น
ทะเบียน และกําหนดใหสมาชิกสภาสถาปนิกทุกคนตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
สถาปตยกรรมและตามระเบียบของคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยของประชาชนและความเท่ียงตรง
แหงวิชาชีพ รวมท้ังแกไขเพ่ิมเติมอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ โดยมีขอดีและขอสังเกต 
ของรางพระราชบัญญัติฯ ดังนี ้

                                                           
 ∗ เรียบเรียงโดย นางพัชรา พุกเศรษฐี วิทยากรชํานาญการพิเศษ กลุมงานกฎหมาย ๑ สํานักกฎหมาย สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. 
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ขอดีของรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 1

๑ 

๑. ทําใหเกิดผลดีในเรื่องของการแลกเปล่ียนการประกอบวิชาชีพระหวางประเทศ และทําให
การแบงปนความรู เปนไปบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมและการยอมรับถึงความเหมือนและ 
ความแตกตางในกฎเกณฑการประกอบวชิาชีพและใหผูรับการบรกิารไดรับการดาํเนนิงานของผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมใหถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพสถาปตยกรรม  

๒. การกําหนดใหมีกระบวนการขึ้นทะเบียนของสถาปนิกตางชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน 
จะทําใหขั้นตอนตาง ๆ มีความชัดเจนและงายตอการปฏิบัติตาม อีกท้ังมีความสะดวกและรวดเร็ว  
ซึ่งจะสงผลใหเกิดความสะดวกแกประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมและสงเสริมการคาการลงทุนท้ังในประเทศและระหวางประเทศ นอกจากนี้ยังกอใหเกิด
ประโยชนเชิงบวกตอเศรษฐกิจ เนื่องจากการขึ้นทะเบียนของสถาปนิกตางชาติและสถาปนิกขึ้นทะเบียน
จะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน เพ่ิมมูลคาใหกับการบริการไดดีย่ิงขึ้น 

๓. สามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูบริการดานสถาปตยกรรมในสาขาบริการดานธุรกิจและ
วิชาชีพ (Business and Professional Services) ในกลุมประเทศอาเซียน ไดสรางสรรคผลงานและ
สงเสริมการลงทุนของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการกอสรางมากย่ิงขึ้น ซึ่งเปนมาตรฐานใหสถาปนกิ
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเคล่ือนยายเขาไปทํางานในกลุมประเทศอาเซียนดวยกันได 
ในตลาดวิชาชีพสถาปตยกรรม ภายใตหลักเกณฑและขอกําหนดของประเทศทองถิ่น รวมท้ังความตกลง
ระหวางประเทศอื่นที่อาจมขีึ้นในอนาคต ซึ่งเปนการสงเสริมการสรางสรรคการประกอบธรุกจิและการคา
การลงทุนในภาพรวมของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

๔. เพ่ือเสริมสรางขีดความสามารถในการใหบริการดานสถาปตยกรรมและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสอดคลองกับสถานการณท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป  
อีกทั้งยังสอดรับกับแผนการปฏิรูปประเทศในดานกฎหมาย (การดําเนินการปรับปรุงกฎหมายให
สอดคลองกับหลักการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) ท้ังนี้ ตามแนวทาง 
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เพ่ือใหการดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือใหกฎหมายมีความทันสมัยอยางเหมาะสมกับ
สภาพการณที่เปล่ียนแปลงไป 
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๒ 
ในการออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดอัตราคาธรรมเนียมสําหรับผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม สภาสถาปนิกควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียและควรคํานึงถึงสถานะ 
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศคูคาและคูแขง รวมถึงอัตราและประเภท 
ของคาธรรมเนียมในประเทศอื่น ๆ ท่ีเปนภาคีสมาชิก ทั้งนี้เพ่ือใหคาธรรมเนียมของประเทศไทยมีอัตรา 
และประเภทท่ีเหมาะสมและแขงขันได นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางในฐานะผูกํากับดูแลการจัดซื้อจัดจาง 
ของหนวยงานภาครัฐ ควรทบทวนประกาศ ระเบียบและกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับการจัดซือ้จัดจางภาครฐั 
ท่ีเกี่ยวของกับการจางผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ใหสอดคลองกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ 
และความตกลงระหวางประเทศ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับสถาปนิกไทยในการประกอบวิชาชีพ  

                                                           
๑ รายงานวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากกฎหมายรางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... , หนา ๑ - ๒. 
๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร, 

กลุมงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สํานักกรรมาธิการ ๑ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, หนา (๖) - (๘).  
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และการใหบริการในตางประเทศ อีกทั้งการดําเนินการโดยสภาสถาปนิกในการขึ้นทะเบียนสถาปนิกตางชาติ 
ควรคํานึงถึงผลประโยชนตางตอบแทนท่ีประเทศไทยไดรับจากประเทศสมาชิกตามเจตนารมณ 
ของความตกลงระหวางประเทศ และการใหบริการวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ ผูใหบริการนั้นตอง 
มีการประกันภัยทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance) ดังนั้น หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ 
ควรรวมมือกับสภาสถาปนิกในการจัดหาประกันภัยทางวิชาชีพใหกับสถาปนิกไทยท่ีใหบริการในกลุม
ประเทศอาเซียนและอื่น ๆ โดยมีอัตราเบี้ยประกันท่ีเหมาะสมและแขงขันได 
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ขอมูลท่ัวไปเกีย่วกับสถาปนิก∗  
 
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยความตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาปนิก 

พ.ศ. ๒๕๔๓ มีวัตถุประสงคในการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม และควบคุม
ความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม พรอมท้ังเปนตัวแทนของ 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมของประเทศไทย และมาตรา ๘ ไดใหอํานาจหนาท่ีของสภาสถาปนิก
โดยมีสาระสําคัญ คือ การออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พักใช
ใบอนญุาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตรับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม และออกขอบังคับสภาสถาปนิกตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม 

• หลักการในการควบคุมวิชาชีพโดยอางอิงการใชอํานาจของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัติและกฎกระทรวง แบงออกเปน ๓ ชวง ดังน้ี 

๑. ชวงกอนออกใบอนุญาต คือ การกําหนดหลักสูตร การรับรองหลักสูตรและมหาวิทยาลัย 
การรับรองคุณวุฒิการศึกษา การรบัรองการเขาเปนสมาชกิสภาสถาปนิก 

๒. ชวงออกใบอนุญาต คือ การจําแนกสาขาประเภทและขอบเขตของงาน การขอรับ
ใบอนุญาตการเล่ือนระดับ 

๓. ชวงหลังจากไดใบอนุญาต คือ การกําหนดจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพ 

• การเขามาประกอบวิชาชีพของสถาปนิกตางชาติในปจจุบัน มีหลายลักษณะ ดังน้ี 
๑. รูปแบบนิติบุคคล คือรูปแบบ Mode 3 Commercial Presence การจัดตั้งกิจการ 

ในตางประเทศ เปนสวนท่ียังไมสามารถเขามาประกอบธุรกิจไดอยางเต็มรูปแบบ แตสามารถใชวิธ ี
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย ซึ่งไมสามารถถือหุนไดเกินครึ่งหนึ่งของหุนท้ังหมด และขอรับ
ใบอนุญาตประเภทนิติบุคคลได หากมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีสภาสถาปนิกกําหนด 

๒. รูปแบบบุคคล คือ รูปแบบ Mode 4 Presence of Natural Person การเดินทาง 
เขาประเทศของบุคลากรผูใหบริการ หากบุคคลผูเปนสถาปนิกตางชาตินั้นมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย
และไดรับใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) หรือไดสิทธิในการทํางานในโครงการของรัฐบาล สามารถ
สมัครเปนสมาชิกวิสามัญและขอรับใบอนุญาตตามปกติได แตอาจจะเปนไปไดยากดวยขอจํากัด 
ดานภาษาท่ีใชในการทดสอบ 

๓. การเขามาตามความตกลงหรือโครงการของรัฐบาล ขออนุญาตระดับภาคีพิเศษ ประเภท 
(ข) ซึ่งจะตองสมัครเปนสมาชิกวิสามัญและผานกระบวนการที่กําหนดตามระเบียบในปจจุบัน เมื่อไดรับ
ใบอนุญาตแลวสามารถประกอบวิชาชีพไดเปนรายโครงการและตองทํางานรวมกับสถาปนกิไทย โดยในอนาคต
จะมีการขึน้ทะเบยีนสถาปนกิตางชาติตามพระราชบัญญัติสถาปนิกฉบับใหมเมื่อฉบับดังกลาวประกาศใช 

๔. การทํางานในรูปแบบ Mode 1 Cross Border เปนการใหบริการแบบขามพรมแดน 
ไมมีขอจํากัด เปนการทํางานอยูประเทศอื่นดําเนินการ กําหนดแนวความคิดแบบรางสงเขามา 
ในประเทศหรือรูปแบบ Mode 2 Consumption Abroad การใชบริการในตางแดน คือ คนไทย 
ไปขอรับบริการสถาปนิกในตางประเทศ ซึ่งไมไดมีขอจํากัดเชนกัน แตตองอาศัยสถาปนิกไทย 
ในการลงนามรับผิดชอบ สวนกรณีท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องกรอบการทํางานรวมกันระหวางสถาปนิก 
                                                           

∗ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติสถาปนิก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... สภาผูแทนราษฎร 
ครั้งท่ี ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมกรรมาธิการ N ๔๐๖ ช้ัน ๔ อาคารรัฐสภา,หนา ๓ - ๕. 
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ตางดาวและสถาปนิกไทย สถาปนิกตางดาวไมจําเปนตองเปนสมาชิกวิสามัญและไมจําเปนตองมี
ใบอนุญาตจากสถาปนกิก็สามารถเขามาปฏิบัตวิชิาชพีในประเทศไทยได โดยตองมีคุณสมบัติ และเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดโดยสภาสถาปนิก และตองไมขัดกับกฎหมายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ ซึ่งระยะแรกจะทําไดเฉพาะสถาปนิกอาเซียนเทานั้น เนื่องจากตองเปนการทํางานรวมกับ
สถาปนิกไทยเสมอ จึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตาง ๆ ในสวน 
ของสถาปนกิไทยดวย 

๕. ในอนาคตอาจจะมีชองทางท่ีนิติบุคคลสถาปนิกตางดาวเขามาปฏิบัติวิชาชีพในประเทศ
ไทยอยางอิสระ โดยไมไดจัดตั้งธุรกิจเปนนิติบุคคลสัญชาติไทยซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหากมีการเปดเสร ี
การบริการมีทิศทางที่มุงไปสู Mode 3 Commercial Presence ของรูปแบบการใหบริการและประเทศอื่น
เริ่มมีใบอนุญาตนิติบุคคลตามประเทศไทย ที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิดกับ Mode 4 Presence of 
Natural Person ซึ่งโครงการสวนใหญเปนการประกอบวิชาชีพโดยสภาสถาปนิกท่ีเปนนิติบุคคล 
 

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) 
จากการท่ีกลุมประเทศอาเซียน ๑๐ ประเทศรวมตัวกันภายใตชื่อสมาคมประชาชาติแหงเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต ( Association of South East Asian Nations) และกาวเขาเปนประชาคม (ASEAN 
Community) ใน ป ค.ศ. ๒๐๑๕ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งท่ี ๑๕ ไดรับการขานรับจากรัฐบาลไทย 
ผลจากการเจรจาดังกลาวมีสวนเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมซึ่งเปนสาขาหนึ่งของธุรกิจบริการ  
ในสวนของการบริการวิชาชีพและบริการทางศึกษา โดยมีการจัดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน 
ดานวิชาชีพสถาปตยกรรม (Mutual Recognition Agreement on Architectural Services : MRA)
และไดกําหนดเกณฑการพิจารณาท้ังในเรื่องของหลักสูตรการศึกษา และประสบการณ สําหรับผูท่ีตองการ
เปนสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชยไดลงนามใน MRA สาขา
สถาปตยกรรมเมื่อวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ปจจุบันมีวิชาชีพท่ีลงนามจัดทํา MRA แลว ๘ อาชีพ 
ไดแก แพทย ทันตแพทย พยาบาล วิศวกรรม สถาปตยกรรม บัญชี การสํารวจ การบริการและการทองเท่ียว 
โดยมีวัตถุประสงคอํานวยใหเกิดการเคล่ือนยายของสถาปนิก และแลกเปล่ียนขอมูลเพ่ือสงเสริม 
การยอมรับวิธีปฏิบัติที่ดทีี่สุดในเรื่องมาตรฐานการศึกษาสถาปตยกรรม การปฏิบัติวิชาชีพ และคุณสมบัติ
ตาง ๆ สรางความสอดคลองกับเจตนารมณของการรวมมือของอาเซียนที่อยูบนพ้ืนฐานของการกระจาย
ทรัพยากรและผลประโยชนอยางเปนธรรมผานชองทางการรวมมือกัน การสนับสนุนเพ่ืออํานวยใหเกิด
และบัญญัติการยอมรับรวมกันในตัวสถาปนิกสรางมาตรฐานและพันธะในการถายทอดเทคโนโลยี
ระหวางกลุมประเทศสมาชิก 

ภายหลังจากการลงนามในขอตกลงการยอมรับรวมกันของอาเซียนดานการบริการ
สถาปตยกรรม (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services : MRA) วิชาชีพ
สถาปตยกรรมไดเริ่มมีการประชุมคณะกรรมการสภาสถาปนิกแหงอาเซียน (ASEAN Architect 
Council : AAC) ครั้งที่ ๑ ภายใตการประชุม CCS ครั้งที่ ๕๘ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ไดมีการจัดตั้ง
หนวยงานตาง ๆ ขึ้นตามท่ีระบุไวใน MRA ไดแก คณะกรรมการสภาสถาปนิกแหงอาเซียน (ASEAN 
Architect Council : AAC) และคณะกรรมการกํากับดูแล (Monitoring Committee : MC) ท่ีไดรับ 
การแตงตั้งจากองคกรกํากับดูแลวิชาชีพภายในประเทศ (Professional Regulatory Authority : PRA) 
นอกจากนี้ MRA ยังไดกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะขอขึ้นทะเบียนเปนสถาปนิกอาเซียน วิธีการขึ้น
ทะเบียน รวมถึงหลักเกณฑสําคัญ ๆ ในการท่ีสถาปนิกอาเซียนจะไปปฏิบัติวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่น ๆ 
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ตอมาเมื่อวันท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ไดมีการประกาศของสภาสถาปนิกถึงการขึ้นทะเบียน
เปนสถาปนิกอาเซียน โดยตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๑. ตองจบหลักสูตรและมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการรับรองจากสภาสถาปนิกซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาไมนอยกวา ๕ ป 

๒. เปนสถาปนิกผูมีใบอนุญาต 
๓. มีประสบการณการทํางานไมต่ํากวา ๑๐ ป หลังจบการศึกษา โดยตองทํางานตอเนื่อง

ตลอด ๕ ป หลังจากไดใบอนุญาตและจะตองรับผิดชอบงานสถาปตยกรรมท่ีสําคัญมาแลวอยางนอย ๒ ป 
๔. ปฏิบัติตามนโยบายของประเทศท่ีไดรับอนุญาต 
๕. ไมมีประวัติการกระทําผิดมาตรฐานหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๖. ปฏิบัติตามขอกาํหนดของคณะกรรมการสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council : AAC) 

 

• หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขโครงการในการขึ้นทะเบียนเพ่ือปฏิบัติวิชาชีพรวมกัน
ระหวางสถาปนิกไทยและสถาปนิกตางดาว พ.ศ. ๒๕๕๖ มีดังน้ี 

๑. ตองไมใชอาคารที่เกี่ยวของกับพุทธศาสนา วัฒนธรรมของไทยและความมั่นคงของชาติ 
๒. ประเภทและขนาดของโครงการตองไมนอยกวาท่ีกําหนดไวสําหรับผูท่ีไดรับใบอนุญาต

ระดับภาคีสถาปนิก 
๓. กรณีท่ีเปนโครงการรัฐ ตองเปนโครงการภายใตสัญญาหรือขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐท่ีมี

ความตองการความชํานาญพิเศษเทานั้น 
ทั้งนี้ การเปนสถาปนิกอาเซียนสามารถสรางประโยชนใหแกสถาปนิกที่เขารวม เนื่องจากเปน

การขยายตลาดวิชาชีพสถาปตยกรรมจากประเทศไทยไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีประชากรรวมกัน
ประมาณ ๖๐๐ ลานคน อีกท้ังยังทําใหเกิดการยอมรับวาสถาปนิกตางชาติท่ีเขามาทํางานและสถาปนิกไทย 
ท่ีทํางานดวยมีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานสถาปนิกอาเซียนภายใตขอตกลง MRA และเพ่ือเขาสู
ความเปนระบบสากลซึ่งเปนผลจากการเปล่ียนแปลงตามสถานการณโลกาภิวัตนในปจจุบัน และยังเปน
ประโยชนในดานความเชื่อมโยงระหวางกลุมประเทศอาเซียนไดเปนอยางดี 
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ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน 

(Mutual Recognition Arrangements: MRAs)∗ 
 

 

ความหมายของขอตกลงยอมรบัรวม  

ขอตกลงยอมรับรวม หรือ Mutual Recognition Arrangements: MRAs เปนขอตกลงท่ีเปน
การกําหนดเงื่อนไขของการยอมรับรวมกันระหวางคูภาคี โดยหนวยงานดานมาตรฐานหรือองคกรดาน
วิชาชีพของประเทศคูภาคีจะเปนผูกําหนดเงื่อนไขของการยอมรับรวมกันในกฎเกณฑหรือมาตรฐาน 
ดานตาง ๆ  เพ่ือใหแตละประเทศมีกฎเกณฑหรือมาตรฐานเดียวกัน โดยท่ัวไปแลวการจัดทํา MRAs จะมี
ลักษณะเปนการยอมรับรวมกันในกฎระเบียบดานเทคนิค มาตรฐานดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
มาตรฐานสินคา และคุณสมบัติดานวิชาชีพ การศึกษา และประสบการณการทํางานของบุคคลธรรมดา 
ท่ีจะมีการเคล่ือนยายระหวางประเทศคูภาคี ดังนั้น MRAs จึงเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวก 
ทางการคาท่ีมาจากการเจรจาตกลงกันระหวางคูภาคี และเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการสนับสนุน  
ขอผูกพันดานการเขาสูตลาด ซึ่งจะชวยลดคาใชจายและระยะเวลาในการรับรองผลิตภัณฑ หรือการรับรอง
คุณสมบัติบุคคลธรรมดาที่จะเคล่ือนยายเขาไปประกอบวิชาชีพในประเทศคูภาคี เปนตน  

ในทางปฏิบัติ MRAs ไดสรางเงื่อนไขของการรับรองรวมกันระหวางคูภาคีของขอตกลงยอมรับรวม 
โดยเงื่อนไขเหลานั้นขึ้นอยูกับกฎระเบียบของแตละคูภาคี ขอเรียกรอง และกระบวนการพิสูจน  
เพ่ือวัตถุประสงคในการทําใหเกิดความเชื่อมัน่ของผูกํากับดแูลตลาด (market regulators) และผูบริโภค
ของประเทศผูนําเขา หรือประเทศผูรับที่ไดนําเขาสินคา หรือผูใหบริการจากประเทศท่ีไดลงนามใน MRAs 
วาสินคาและบริการนั้น ๆ มีความปลอดภัยหรือไดรับการตรวจสอบขั้นต่ําที่ไดรับการยอมรับ นอกจากนี้ 
ผูสงออกสินคาหรือบริการก็ไดรับประโยชนจากเงื่อนไขของการยอมรับรวม ถึงแมวาจะมีขั้นตอน 
การตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นตอสินคาและบริการนั้น ๆ  

เหตุผลสําคัญของการจัดทํา MRAs ระหวางประเทศ คือ การท่ีกฎระเบียบของประเทศคูภาคี 
มีความแตกตางกัน ซึ่งทําใหเกิดอุปสรรคตอการนําเขาหรือสงออก เพราะตองผานกระบวนการ
ตรวจสอบหลายขั้นตอน ซึ่งอุปสรรคดังกลาวถือวาเปนอุปสรรคสําคัญตอการเปดตลาดการคาเสรี
ระหวางประเทศ ดังนั้น MRAs จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยลดขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ของสินคาและบริการทําใหอุปสรรคทางการคาลดนอยลง โดย MRAs เปนขอผูกพันท่ีกําหนดมาตรฐาน
กลางระหวางคูภาคี และคูภาคีก็มีพันธกรณีท่ีจะตองปรับกฎระเบียบและมาตรฐานภายในของประเทศ
ตนใหสอดคลองกับ MRAs  

สําหรับกรณีของการเคล่ือนยายบุคคลธรรมดานั้น ก็มีมาตรการตาง ๆ ท่ีถือวาเปนอุปสรรค
สําคัญตอการเดินทางเขาไปใหบริการในประเทศผูรับ ไดแก มาตรการท่ีเกี่ยวกับการเขาเมือง การจํากัด
ดานแรงงาน และการกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพโดยองคกรกํากับกฎระเบียบของประเทศผูรับ 
อาทิเชน คุณสมบัติทางดานการศึกษา สัญชาติ หรือขอเรียกรองดานท่ีพํานัก รวมถึงการควบคุม  
ดานจรรยาบรรณของนักวิชาชีพ ทั้งนี้ ขอจํากัดตาง ๆ ขางตนเปนไปเพ่ือวัตถุประสงคในการคุมครอง
ผูบริโภคเปนสําคัญ กลาวคือ ขอจํากัดเหลานี้กําหนดขึ้นเพ่ือไมใหเกิดความเสียหายในการปฏิบัติตอผูบริโภค 
หรือหากกรณีท่ีเกิดความเสียหายขึ้น ก็สามารถที่จะติดตามนักวิชาชีพนั้น ๆ มาใหรับผิดชอบตอ 
ความเสียหายดังกลาวได 

                                                           
∗ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) สืบคนเมื่อวันท่ี  

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕, https://lawforasean.krisdika.go.th/File/files/1524772028.5df38c3a1391fcfe6806ab10e32ca25f.pdf 
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MRAs กับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

ภายใตแผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งเปนเปาหมายสุดทายของการรวมกลุม 
ทางเศรษฐกิจตามท่ีระบุไวภายใตวิสัยทัศนของอาเซียนป ๒๐๒๐ ในการเปนหุนสวนรวมกันในการพัฒนา
อยางมีพลวัต ไดมีการกําหนดคุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไว ๔ ประการ คือ  

• การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ประกอบดวย การเคล่ือนยายสินคาเสรี การเคล่ือนยาย
บริการเสรี การเคล่ือนยายการลงทุนเสรี การเคล่ือนยายเงินทุนเสรี และการเคล่ือนยายแรงงานฝมือเสร ี 

• การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง ประกอบดวย การดําเนินการเกี่ยวกบั
นโยบายการแขงขันในอาเซียน การคุมครองผูบริโภคของอาเซียน ความรวมมือดานสิทธิในทรัพยสิน 
ทางปญญาของอาเซียน และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

• การเปนภูมิภาคท่ีมีพัฒนาการทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน ประกอบดวย การพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และความริเริ่ม เพ่ือการรวมตัวของอาเซียน (Initiatives for ASEAN 
Integration (IAI)) และ  

• การเปนภูมิภาคท่ีบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลกไดอยางสมบูรณ เพ่ือใหภาคธุรกิจของ
อาเซียนสามารถแขงขันไดในตลาดระหวางประเทศ และผลักดันใหอาเซยีนมีพลวตัเพ่ิมขึน้และเปนผูผลิต
ที่สําคัญของโลก รวมทั้งทําใหตลาดภายในยังคงรักษาความนาดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ  
โดยอาเซียนไดดําเนินมาตรการสําคัญ ไดแก การเจรจาจัดทําเขตการคาเสรี (FTA) และการจัดทํา 
ความตกลงวาดวยหุนสวนทางเศรษฐกิจอยางใกลชิด (CEPs) กับประเทศนอกอาเซียน และการสงเสริม 
การมีสวนรวมในเครือขายอุปทานของโลก  

โดยคุณลักษณะ “การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน” ถือเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีสุด
ของการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือใหอาเซียนสามารถเปนตลาดและฐานการผลิต
เดียวกันไดนั้น ก็จําเปนตองทําใหเกิดการเคล่ือนยายท่ีเสรีท้ังในดานสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน 
และแรงงานฝมือภายในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐  ประเทศ  โดยไดมีการกําหนด 
แผนการดําเนินการ เพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายอยางเสรีไวในแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  

ในการดําเนินการเพ่ือใหเกิดการเคล่ือนยายอยางเสรีภายในภูมิภาคอาเซียนนั้น ประเทศสมาชิก
อาเซียนจําเปนท่ีจะตองมีการเจรจาระหวางกันเพ่ือใหเกิดการลดอุปสรรคและอํานวยความสะดวก 
ทางการคาระหวางกันใหมากท่ีสุด ซึ่งในทางการคาระหวางประเทศนั้น อุปสรรคทางการคาท่ีสําคัญมิใช
มีเพียงอุปสรรคทางการคาท่ีเปนมาตรการทางภาษีเทานั้น แตยังมีอุปสรรคดานอื่น ๆ เชน มาตรการ
ตอบโตการทุมตลาด มาตรการตอบโตการอุดหนุน มาตรการปกปองจากการนําเขาที่เพ่ิมขึ้น มาตรการ
สุขอนามัย และสุขอนามัยพืช มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการคา มาตรการดานส่ิงแวดลอม รวมถึง 
มาตรการดานแรงงานตามท่ีไดกลาวขางตน  

สําหรับการเคล่ือนยายแรงงานฝมืออยางเสรีหรือการเคล่ือนยายบุคคลธรรมดาอยางเสรี  
เดิมเปนสวนหนึ่งของความตกลงกรอบของอาเซียนดานบริการ (ASEAN Framework Agreement 
on Services: AFAS) ท่ีเปนความตกลงท่ีกําหนดใหมีการเคล่ือนยายบริการอยางเสรี โดยการ
เคล่ือนยายบุคคลธรรมดาก็ถือเปนรูปแบบหนึ่งของการเคล่ือนยายบริการอยางเสรี และตอมาไดม ี
การจัดทําความตกลงวาดวยการเคลื่อนยายบุคคลธรรมดาอาเซียน (ASEAN Agreement on 
Movement of Natural Persons: MNP) ท่ีมี ลักษณะเปนการกําหนดเกี่ยวกับการใหบริการ 
โดยบุคคลธรรมดาโดยแยกออกจากความตกลง AFAS  
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ในสวนของการเคล่ือนยายนักวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล วิศวกร สถาปตยกรรม และบัญชี  

ซึ่งเปนแรงงานฝมือท่ีมีการกําหนดคุณสมบัติพิเศษ และกําหนดใหตองมีการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพหรือการขึ้นทะเบียนตอองคกรผูกํากับดูแลวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ือใหสามารถประกอบวิชาชีพดังกลาว 
ไดในระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน ก็ไดมีการตกลงกันระหวางประเทศสมาชิก ทั้ง ๑๐ ประเทศ  
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม  ๒๕๔๗ ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
ใหมีการกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพรวมกัน โดยในการประชุมในครั้งนัน้ไดมีการรับรองปฏิญญาวาดวย
ความรวมมือในอาเซียน ฉบับท่ี ๒ หรือ Bali Concord II ซึ่งไดกําหนดใหจัดทําขอตกลงยอมรับ
รวมกัน (Mutual Recognition Arrangements: MRAs) ดานคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลักเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการเคล่ือนยายนักวชิาชีพหรือแรงงานเชี่ยวชาญ หรือผูมีความสามารถพิเศษของอาเซยีน 
ทั้งนี้ การเคล่ือนยายแรงงานดังกลาวเปนการเคล่ือนยายเฉพาะในสวนของแรงงานฝมอื และจะตองเปน
ผูที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวใน MRAs ของอาเซียนเทานั้น  

ดังนั้น ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงไดจัดทําขอตกลงยอมรับรวมดานวชิาชีพของอาเซียนขึน้ โดยมี
การกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพในสาขาตาง ๆ  รวมกัน เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยาย
นักวิชาชีพ แรงงานมีฝมือ และบุคคลท่ีมีความสามารถภายในอาเซียน อยางไรก็ตาม MRAs ดานวิชาชีพ
ของอาเซียน เปนเพียงความตกลงท่ีมีเปาหมายเปนการอาํนวยความสะดวก ในการเคล่ือนยายนักวชิาชพี
ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับในคุณสมบัติของ 
นักวิชาชีพในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักวิชาชีพในขั้นตอนการขอใบอนุญาต
เทานั้น มิใชการยอมรับคุณสมบัติเพ่ือใหนักวิชาชีพดังกลาวไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบวิชาชพี 
ในประเทศสมาชิกอื่นไดโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใบอนุญาต
ทํางานเพ่ือประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่น ยังคงตองดําเนินการตามหลักเกณฑกฎหมายภายใน
ของประเทศผูรับที่ตนตองการเขาไปประกอบวิชาชีพทุกประการ  

ในวั นที่  ๓๑  ธั นวาคม  ๒๕๕๘  ซึ่ ง เป น วั น ท่ี เ ข า สู ก า ร เป นประชาคมอา เซี ยน  ได ม ี
การประกาศใชแผนงานประชาคมอาเซียนฉบับใหม ท่ีมีผลใชบังคับในระหวางป พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๘  
โดยในแผนงานฯ ฉบับใหมยังคงมีการกําหนดเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยายแรงงาน
ฝมือ และยังไดมุงเนนใหมีการสงเสริมการยอมรับคุณสมบัติรวมและการดําเนินการตามกรอบคุณวุฒิ
อางอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) รวมท้ังสงเสริมการยอมรับ 
และความตกลงวาดวยการเคล่ือนยายบุคคลธรรมดาของอาเซียน โดยไดมีการกําหนดมาตรการ 
เชิงกลยุทธใหมีการขยายและเพ่ิมขอผูกพันภายใตความตกลง MNP ใหกวางและลึกขึ้น ลดขอจํากัด 
ดานเอกสารหากไมสามารถจัดทําใหมีมาตรฐานเดียวกันได และพิจารณาปรับปรุงขอตกลงยอมรับรวมตาง ๆ 
ที่มีอยู รวมถึงพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทําขอตกลงยอมรบัรวมฉบับใหม ๆ เพ่ิมเติมหากมีความจําเปน 
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ขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัตินักวิชาชีพอาเซียนของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ปจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนไดจัดทำ MRAs รวมกันแลวใน ๘ สาขาวิชาชีพ ไดแก 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อนึ่ง มีขอสังเกตวาขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียวแหงอาเซียน 

(ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals) แมชื่อจะเปนขอตกลง
ยอมรับรวมในคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพ แตเนื้อหาในขอตกลงดังกลาวจะเกี่ยวของกับความรวมมือ
ท่ีมุงเนนการพัฒนาความสามารถ สมรรถนะของอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทองเท่ียว ซึ่งจะมีลักษณะ  
ที่แตกตางกับ MRAs ฉบับอื่น ๆ ขางตน 
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หลักการท่ัวไปของขอตกลงยอมรับรวมคุณสมบัติของนักวิชาชีพอาเซียน (MRAs)  

คุณสมบัติของนักวิชาชีพที่กําหนดโดยประเทศผูรับแตละประเทศนั้น ถือเปนอุปสรรคสําคัญของ
การเคล่ือนยายแรงงาน ทั้งนี้ เนื่องจากในแตละประเทศมีการกําหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนหรือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสําหรับนักวิชาชีพที่แตกตางกัน จึงทําใหการขอขึ้นทะเบียน
หรือย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้นตองมีคาใชจายและระยะเวลาดําเนินการซึ่งถือเปนอุปสรรค
ทางการคาประการหนึ่ง ดวยเหตุนี้จึงทําใหประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีความตองการใหอาเซียนนั้น 
เปนประชาคมท่ีเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกันไดริเริ่มใหมีการกําหนดคุณสมบัติของนักวิชาชีพ 
ในสาขาตาง ๆ รวมกัน ทั้งนี้ MRAs แตละฉบับไดกําหนดคุณสมบัติขั้นต่ําของนักวิชาชีพแตละสาขา  
อันไดแก คุณวุฒิ ดานการศึกษา ประสบการณการทํางาน คุณสมบัติ การปฏิบัติสอดคลองตามนโยบาย
การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง (CPD) ในประเทศแหลงกําเนิด คุณสมบัติดานจริยธรรม และการออก
ใบอนุญาต หรือใบรับรองโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือใหผูท่ีไดรับ 
การรับรองคุณสมบัติแลวสามารถเขาไปขอรับใบอนุญาตในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นไดเลย  
หรือบางกรณีจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนนักวิชาชีพอาเซียนกอนจึงจะสามารถขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ ในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นได ไดแก วิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และบัญชี  

 วัตถุประสงคของ MRAs  
MRAs แตละสาขาวิชาชีพมีการกําหนดวัตถุประสงคท่ีแตกตางกันออกไป แตในภาพรวมนั้น 

MRAs มีวัตถุประสงค ดังนี้  
(๑) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกการเคล่ือนยายผูประกอบวิชาชีพภายในประเทศสมาชิกอาเซียน  
(๒) เพ่ือปรับปรุงกฎระเบียบที่กําหนดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพของประเทศสมาชิกอาเซียน 
(๓ ) เ พ่ือแลกเปล่ียนขอมูลและสรางความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพ่ือวัตถุประสงคในการสงเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดดานมาตรฐานและคุณสมบัติ และ  
(๔) เพ่ือใหโอกาสสําหรับการพัฒนาความสามารถและฝกอบรมแกผูประกอบวิชาชีพ 

ในประเทศสมาชิกอาเซียน  

 ภายใต MRAs ๘ สาขา สามารถแบงออกไดเปน ๔ กลุม กลาวคือ  
กลุมท่ีหน่ึง วิชาชีพท่ีมีการขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียนกอนการดําเนินการ เพ่ือเขามา

ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามกฎหมายภายใน คือ วิชาชีพวิศวกรรม สถาปตยกรรม และบัญชี  
ซึ่งสภาวิชาชีพของแตละประเทศสมาชิกจะไดรับมอบอํานาจจากสภาวิชาชีพอาเซียนในการดําเนินการ
รับขึ้นทะเบียนเปนนักวิชาชีพอาเซียน โดยอํานาจในการพิจารณาการขึ้นทะเบยีนเปนนักวิชาชีพจะเปน
ขององคกรดานวิชาชีพในระดับอาเซียน และเมื่อขึ้นทะเบียนเปนนักวิชาชีพอาเซียนแลว นักวิชาชีพ
อาเซียนท่ีตองการจะเขาไปประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่น ตองดําเนินการตามกฎหมายภายใน
ของประเทศผูรับ และจะตองไดรับการขึ้นทะเบียนเปนนักวิชาชีพตางดาวจดทะเบียนกับหนวยงานของ
ประเทศท่ีตนจะเขาไปประกอบวิชาชีพอีกครั้งหนึ่ง โดยการเขาไปประกอบวิชาชีพในลักษณะนี้จะเปน
การทํางานรวมกับนักวิชาชีพทองถิ่นและตองปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายภายในทุกประการ  
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กลุมท่ีสอง วิชาชีพท่ีไมมีการขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียน คือ วิชาชีพแพทย พยาบาล  
และทันตแพทย การเขามาประกอบวิชาชพีในกลุมท่ีสองจะเปนการดําเนินการภายใตกฎหมายภายในของ
ประเทศผูรับโดยกฎหมายภายในมีบทบัญญัติท่ีเปดกวาง จึงสามารถขึ้นทะเบียนผูประกอบวิชาชีพ 
จากประเทศสมาชิกอื่นที่ผานคณุสมบัติตามเกณฑท่ีกฎหมายกําหนดได 

กลุมท่ีสาม วิชาชีพนักสํารวจ ซึ่งปจจุบันยังมีเพียงกรอบขอตกลงยอมรับรวมในคุณสมบัต ิ
ดานการสํารวจของอาเซียนเพ่ือใชเปนกรอบสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือใชในการเจรจาจัดทํา MRA 
วิชาชีพนักสํารวจตอไป  

กลุมท่ีสี่ วิชาชีพดานการทองเท่ียว ซึ่งมีลักษณะเปนการรับรองสมรรถนะดานวิชาชีพ โดยการใช
คุณสมบตัิดานการศึกษา การฝกอบรม และประสบการณ การทางานเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานการทองเท่ียวอาเซียน มิใชการขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
แตอยางใด  
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กลไกการจัดทําและการปฏิบัติตามพันธกรณีของ MRAs  

ในการจัดทําและปฏิบัตติามพันธกรณีของ MRAs ในแตละสาขาวิชาชีพ อาทิเชน การดําเนนิการ
ขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพอาเซียน การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาหรับนักวิชาชีพตางดาว  
การติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพของนักวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน ตลอดจน 
การรายงานความคืบหนา ในการดําเนินการตาม MRAs ตอองคกรท่ีเกี่ยวของนั้น สามารถแบงกลไก  
การดําเนินงานออกเปน ๒ ระดับ ไดแก 

 

๑) กลไกระดับอาเซียน 
 

คณะกรรมการประสานงานดานบริการอาเซียน หรือ Coordinating Committee on 
Services: CCS เปนหนึ่งในกลไกในการขับเคล่ือนการดําเนินงานดานเศรษฐกิจของอาเซียนภายใต
ความตกลงกรอบดานการคาบริการของอาเซยีน หรือ ASEAN Framework Agreement on Services: 
AFAS โดยภายใตการดําเนินการของ CCS ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน (Working Group) ดานตาง ๆ 
เพ่ือผลักดันการดําเนินการระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหบรรลุวัตถุประสงคของการเคล่ือนยาย
บริการอยางเสรี สําหรับการจัดทํา MRAs นั้น ก็ไดมีการจัดตั้งคณะทํางาน ๒ คณะใหญ ไดแก  
(๑) Business Services Sectoral Working Group: BSSWG ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีครอบคลุมการจัดทํา
และดําเนินการตาม MRAs เกี่ยวกับบริการดานวิชาชีพ ไดแก สถาปตยกรรม วิศวกรรม และบัญชี และ 
(๒) Healthcare Services Sectoral Working Group: HSSWG ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีครอบคลุมการจัดทํา
และดําเนินการตาม MRAs เกี่ยวกับบริการดานสาธารณสุข ไดแก แพทย ทันตแพทย และพยาบาล โดยใน 
แตละคณะทํางานก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานในดานตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติตามความตกลงฯ 

 

(๑) Business Services Sectoral Working Group: BSSWG ประกอบดวยคณะกรรมการ
ประสานงานในดานตาง ๆ ไดแก  

◊ สภาสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect Council: AAC)  
◊ คณะกรรมการประสานงานดานวศิวกรวชิาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 

Engineer Coordinating Committee: ACPECC)  
◊ คณะกรรมการประสานงานดานบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 

Accountant Coordination Committee: ACPACC)  
◊ สําหรับวิชาชีพนักสํารวจ ซึ่งยังเปนเพียงกรอบ MRA ยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรรมการ

เพ่ือดําเนินการตาม MRA ในการดาเนินการเพ่ือเจรจาจัดทํา MRA จึงเปนการประชุมของเจาหนาท่ีผูมี
อํานาจตามกรอบ MRA (Competent Authorities of the Framework Arrangement for the Mutual 
Recognition of Surveying Qualification) เทานั้น 

(๒) Healthcare Services Sectoral Working Group: HSSWG ประกอบดวย  
◊ คณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพแพทยอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating 

Committee on Medical Practitioners: AJCCM)  
◊ คณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพพยาบาลอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating 

Committee on Nurses: AJCCN)  
◊ คณะกรรมการประสานงานดานวิชาชีพทันตแพทยอาเซียน (ASEAN Joint Coordinating 

Committee on Dental Practitioners: AJCCD) 
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กลไกระดับอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การประชุมสดุยอดอาเซียน   
ASEAN Summit 

คณะมนตรีประสานงานอาเซียน  
ASEAN Coordinating Council 

คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ASEAN Economic Community Council 

คณะกรรมการประสานงานดานบรกิารอาเซียน  
Coordinating Committee on Services: CCS 

BSSWG 

ACPECC & AAEC 
ACC 

Accountancy 
Surveying 

องคกรเฉพาะสาขา 
Sectoral Bodies 

การประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจ  
Senior Economic Officials Meeting 

HSWG LTSSWG TISSWG 

AJCCD 
AJCCM 
AJCCN 
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๒) กลไกระดับประเทศ  

ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเขารวมใน MRAs จะตองมีการจัดตั้งกลไกการขึ้นทะเบียนและ
กลไกการกํากับดูแล เพ่ือเปนการดําเนินการตามพันธกรณี ของขอตกลงยอมรับรวม MRAs  

(๒.๑) กลไกการขึ้นทะเบียน ตามขอตกลงยอมรับรวม MRAs ไดมีการกําหนดใหประเทศ
สมาชิกอาเซียนจัดตั้งหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพในแตละวิชาชีพ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ใน
การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในสําหรับนักวิชาชีพในประเทศแหลงกําเนิดและปลายทาง 
รวมทั้ง เปนหนวยงานที่กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนเปนนักวิชาชีพอาเซียน โดยสวนใหญประเทศสมาชิก
อาเซียนจะไมไดจัดตั้งหนวยงานผูมีอํานาจกํากับดูแลดานวิชาชีพขึ้นมาใหม แตใหอํานาจนี้กับ 
สภาวิชาชีพท่ีมีอยูแลวในประเทศ ไดแก สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาวิชาชีพบัญชี แพทยสภา 
กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสภา และสภาการพยาบาล นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (Monitoring Committee) สําหรับวิชาชีพที่ตองมีการขึ้นทะเบียน
นักวิชาชีพอาเซียน โดยมีวัตถุประสงคในการพิจารณาอนุมัตกิารขึ้นทะเบียนนกัวชิาชีพอาเซียน ตลอดจน
พัฒนา ดําเนินการ และรักษาทะเบียนนักวิชาชีพอาเซียน  

(๒.๒) กลไกกํากบัดูแล ตาม MRAs กําหนดใหหนวยงานผูมีอํานาจกํากบัดูแลดานวิชาชพี
ติดตามตรวจสอบและประเมินการประกอบวิชาชีพ ของนักวิชาชีพตางดาวจดทะเบียน รักษามาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพ และจรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพ รวมท้ังรายงานตอคณะกรรมการ
ประสานงานดานวิชาชีพหรือสภาวิชาชีพในแตละสาขาของอาเซียนเมื่อพบการละเมิด MRAs หรือ
เมื่อนักวิชาชีพตางดาวจดทะเบียนไดกระทําผิดอยางรายแรงดานเทคนิค มาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ 
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สถานการณดําเนินการและความคืบหนาของ MRAs  

เนื่องจากระดับความแตกตางในดานมาตรฐานในแตละประเทศของแตละวิชาชีพ เชน ในกรณี
ของสถาปนิกและวิศวกรนั้น โดยสวนใหญแลวประเทศสมาชิก แตละประเทศจะใชมาตรฐานสากล 
ซึ่งเปนมาตรฐานเดียว แตสําหรับวิชาชีพเกี่ยวกับดานสุขภาพของแตละประเทศสมาชิกนั้น จะมี
มาตรฐานท่ีแตกตางกัน จึงทําใหในการเจรจาจัดทํา MRAs และการปรับประสานมาตรฐานระหวาง
ประเทศของแตละวิชาชีพมีความยากงายท่ีแตกตางกัน โดยสถานการณดําเนินการและความคืบหนา  
ในการจัดทํา MRA ในกลุมวิชาชีพพอสรุปได ดังนี้  

MRA วิชาชีพดานวิศวกรรมและสถาปตยกรรม เปน MRA ที่มีการดําเนินการท่ีมีความคืบหนา
มากท่ีสุด เนื่องจากลักษณะของวิชาชีพมีมาตรฐานเปนสากล ทําใหการยอมรับคุณสมบัติตามท่ีอาเซียน
ตกลงกันไวสามารถดําเนินการในทางปฏิบัติไดจริง โดยขณะนี้อาเซียนสามารถยอมรับคุณสมบัติทั้งดาน
วุฒิการศึกษา และประสบการณตามท่ีประเทศแหลงกําเนิดใหการรับรองไดจริง และมีการขึ้นทะเบียน
วิศวกรอาเซียนและสถาปนิกอาเซียนเรียบรอยแลว  

MRA วิชาชีพดานสุขภาพ ไดแก วิชาชีพแพทย ทันตแพทย และพยาบาล ถึงแมจะม ี
การกําหนดหลักเกณฑคุณสมบัติและประสบการณขั้นต่ํารวมกันแลว แตในทางปฏิบัติยังไมมีความ
คืบหนามากนัก ทั้งนี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติยังไมมีการยอมรับหลักสูตรระหวางอาเซียนดวยกันเอง  
โดยผูท่ีมีสิทธิสมัครเพ่ือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตองเปนผูท่ีจบการศึกษาจากสถาบันท่ีสภา
วิชาชีพ ของประเทศแหลงกําเนิดและประเทศผูรับยอมรับเทานั้น และผานการทดสอบของหนวยงาน 
ที่กํากับดูแลของประเทศผูรับ  

MRA วิชาชีพดานบัญชี อาเซียนเริ่มการเจรจา MRA เมื่อป ๒๕๕๕ และลงนามแลวเมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๗ ในชวงการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ ๔๖ ณ กรุงเนปดอร ประเทศเมียนมา 
หลังจากท่ีไดมีการลงนาม MRA วิชาชีพดานบัญชี ประเทศสมาชิกอาเซียนไดเริ่มหารือแนวทาง 
การดําเนินการ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของขอตกลง เชน การจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล 
(Monitoring Committee) การจัดทําราง Assessment Statement และการเตรียมการจัดทําประกาศ
เพ่ือรองรับการเคล่ือนยายนักวิชาชีพบัญชี โดยคาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการตาม MRA วิชาชีพ 
ดานบัญชีไดภายในป พ.ศ. ๒๕๖๐  

MRA วิชาชีพดานการสํารวจ เปนเพียงกรอบ MRA มีการกําหนดแนวทางเพ่ือเปนพ้ืนฐาน 
การเจรจา MRA ดานการสํารวจของอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้ สถานการณดําเนินงานในปจจุบัน ยังอยู
ระหวางการศึกษารวบรวมแลกเปล่ียนขอมูลกฎระเบียบระหวางกัน  

MRA วิชาชีพทองเท่ียว เปนการกําหนดใหประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาบุคลากร 
ในตําแหนงตาง ๆ โดยใชคุณสมบัติ การศึกษา การฝกอบรม และ/หรือ ประสบการณในการทํางาน  
เปนเกณฑพ้ืนฐานในการรองรับมาตรฐานของบุคลากรดานทองเท่ียวแหงอาเซียน โดยมีคณะกรรมการ
รับรองคุณวุฒิวิชาชีพการทองเท่ียวแหงชาติและคณะกรรมการวิชาชีพการทองเท่ียวแหงชาติ หรือ
หนวยงานที่เทียบเทา ทําหนาที่กํากับวาผูนั้นไดปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีระบุไวในมาตรฐานสมรรถนะรวม
สําหรับนักวิชาชีพการทองเท่ียวในอาเซียนหรือไม โดยผูผานการรับรองคุณสมบัติ และไดรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพดังกลาวมีสิทธิไปทางานในประเทศสมาชิกอาเซียนได แตยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และขอกําหนดที่เกี่ยวของกับประเทศที่เขาไปทํางานดวย 
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การพิจารณาความสอดคลองพันธกรณีตาม MRAs กับกฎหมายและกฎระเบียบภายในของประเทศไทย 
พันธกรณีตาม MRAs  

เมื่อพิจารณา MRAs แตละฉบับแลว สามารถสรุปพันธกรณีท่ีสําคัญท่ีไดมีการกําหนดไวใน 
MRAs ไดดังนี้  

๑. กําหนดใหประเทศสมาชิกจัดตั้งกลไกในการปฏิบัติตามพันธกรณี ของ MRAs ในแตละสาขา
วิชาชีพ ซึ่งมีท้ังกลไกในระดับประเทศและกลไกระดบัภูมิภาค  

๒. กําหนดใหประเทศสมาชิกจัดการประชุมในระดับตาง ๆ รวมกันเพ่ือปรับประสานคุณสมบัติ
ของนักวิชาชีพใหสอดคลองกัน รวมถึงกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ รวมกัน  

๓. กําหนดใหประเทศสมาชิกอํานวยความสะดวกในการเคล่ือนยาย นักวิชาชีพโดยการรับขึ้น
ทะเบียน/ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหนักวิชาชีพ ที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวใน MRAs  

๔. กําหนดใหประเทศสมาชิกแลกเปล่ียนขอมูลเพ่ือท่ีจะสงเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด
ดานมาตรฐานและคุณสมบัติ  

๕. กําหนดใหประเทศสมาชิกมีการสงเสริมใหมีการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในดานมาตรฐาน
และคุณสมบัติมาใช และการเปดโอกาสใหมีการพัฒนาและฝกฝนของผูประกอบวิชาชีพ  

การดําเนินการตามพันธกรณีดังกลาว มีท้ังพันธกรณีที่มีผลใหตองมีการออกกฎหมายหรือแกไข
กฎหมายภายในเพ่ือใหสามารถปฏิบัติตามได เชน พันธกรณีเกี่ยวกับการปรับประสานคุณสมบัติของนัก
วิชาชีพระหวางประเทศสมาชิกใหมี ความสอดคลองและอยูในมาตรฐานเดียวกัน หรือหลักเกณฑ วิธีการ
ในการขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ และพันธกรณีท่ีสามารถดาํเนินการไดตามอาํนาจ
ของหนวยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแลวิชาชีพนั้น ๆ โดยไมตองออกกฎหมายหรือแกไขกฎหมาย
ภายใน เชน การแลกเปล่ียนขอมูล การสงเสริมใหมีการสรางแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในดานมาตรฐานและ
คุณสมบัติมาใช ซึ่งสามารถวิเคราะหพอสังเขปไดดังนี้  

ก) การจัดตั้งกลไกในการปฏิบัติตาม MRAs ในระดับประเทศนั้น ประเทศไทยไดมีหนวยงานผูมี
อํานาจในการกํากับดูแลแตละวิชาชีพอยูแลว คือ สภาวิชาชีพของแตละวิชาชีพ ซึ่งประเด็นสําคัญที่ควร
พิจารณาคือ ขอบเขตอํานาจหนาที่ของสภาวิชาชีพตามกฎหมายครอบคลุมอํานาจหนาที่ของหนวยงานผู
มีอํานาจในการกํากับดูแลตาม MRAs หรือไม เชน อํานาจในการขึ้นทะเบียนนักวิชาชีพอาเซียน และ
อํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ข) การกําหนดใหประเทศสมาชิกอานวยความสะดวกในการเคล่ือนยาย นักวิชาชีพโดยการรับ
ขึ้นทะเบียนหรือออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพใหนักวิชาชีพ ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวใน MRAs นั้น 
เห็นวา ประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกัน ท่ีจะยอมรับคุณสมบัติ เ พ่ืออํานวยความสะดวกแก 
นักวิชาชีพในขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนหรือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มิใชการยอมรับคุณสมบัติ
เพ่ือใหนักวิชาชีพดังกลาวไดรับใบอนุญาตและสามารถประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอื่น ไดโดย
อัตโนมัติ ดังนั้น การประกอบวิชาชีพของนักวิชาชีพอาเซียนยังคงตองดําเนินการเพ่ือขอรับใบอนุญาต
ตามขั้นตอนของกฎหมายภายในของประเทศท่ีตนตองการเขาไปประกอบวิชาชีพทุกประการ  

 
 
 



- ๒๑ - 
 

สําหรับพันธกรณีอื่น ๆ ไดแก (๑) การกําหนดใหประเทศสมาชิกจัดการประชุมในระดับตาง ๆ 
รวมกันเพ่ือปรับประสานคุณสมบัติของนักวิชาชีพใหสอดคลองกัน รวมถึงกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ รวมกัน 
(๒) การกําหนดใหประเทศสมาชิกแลกเปล่ียนขอมูลเพ่ือท่ีจะสงเสริมการยอมรับแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 
ดานมาตรฐานและคุณสมบัต ิและ (๓) กําหนดใหประเทศสมาชิกมกีารสงเสริมใหมีการสรางแนวปฏิบตัท่ีิ
ดีท่ีสุด ในดานมาตรฐานและคุณสมบัติมาใช และการเปดโอกาสใหมีการพัฒนาและฝกฝนของผูประกอบ
วิชาชีพนั้น เปนพันธกรณีท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจของหนวยงานท่ีมีอํานาจในการกํากับดูแล
วิชาชีพนั้น ๆ โดยไมตองออกกฎหมาย หรือแกไขกฎหมายภายในแตอยางใด 

 
 
 
 



 

- ๒๒ - 

 * สภาสถาปนกิ 

 * 



 

- ๒๓ - 

  

* สภาสถาปนกิ 

 * 
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