
แบบ สภส. 5 (2554) 

ค ำขอรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
ระดับสำมัญสถำปนิก / วุฒิสถำปนิก 

 วันท่ี  ..................................................... 

ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี ้
(โปรดกรอกขอ้ความให้ครบถว้นและท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง       (เลือกอยา่งใดอย่างหนึ่ง) หรือ       ให้ตรงกับความประสงค์) 

ระดับ สามัญสถาปนิก วุฒิสถาปนิก 
สาขา สถาปัตยกรรมหลัก สถาปัตยกรรมผังเมือง 

 ภูมิสถาปตัยกรรม สถาปัตยกรรมภายในและมณัฑนศิลป ์

1. ช่ือ-นามสกลุ  นาย  นาง นางสาว อื่นๆ …………………………………………………………. 

บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี  -  - - - 

สมาชิกสภาสถาปนิก เลขท่ี  วันหมดอายุ  .......................................................................  

2. ที่อยู่ปัจจุบัน ท่ีท างานปัจจุบัน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ E-mail  
 ไม่เปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยแจ้งไว ้
 เปลี่ยนแปลงจากท่ีเคยแจ้งไว ้และได้ยื่น แบบ สภส. 7 มาพร้อมกันนี ้

โทรศัพท์เคลื่อนที ่ ......................................................  E-mail  .........................................................................................  

3. ปัจจุบันไดร้ับใบอนุญาตฯ ระดับ  ภาคีสถาปนิก เลขท่ี  .................................... ครั้งแรกเมื่อวันท่ี  ..................................  
 สามัญสถาปนิก เลขท่ี  .................................... ครั้งแรกเมื่อวันท่ี ...................................  

4. คุณวุฒิการศึกษาของผู้ขอรบัใบอนุญาตฯ  
      คุณวุฒิ  ........................................................................................... สาขา  .................................................................................  
 สถาบันการศึกษา  ....................................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ..................................  
 
 4.1 สาย ก. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปีขึ้นไป หรือปริญญาวิชาชีพท่ีสูงกว่า           

ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (ระดับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก) 
 4.2 สาย ข. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปี ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง และต้องปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ระดับสามัญสถาปนิกหรือวุฒิสถาปนิก) 
 4.3 สาย ค. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง หลักสูตร 4 ปีขึ้นไป ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง (ดูหมายเหตุ

ด้านล่าง) และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ระดับสามัญสถาปนิก) 
 4.4 สาย ง. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาวิชาชีพสถาปัตยกรรม ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ระดับสามัญสถาปนิก) 
 4.5 สาย จ. ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ระดับสามัญสถาปนิก) 

หมายเหต:ุ  ผู้มีคุณวุฒิการศึกษาดังต่อไปนี้ ถือเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง (สาย ค.) 

- วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมภายใน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- คอ.บ.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- คอ.ม.ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
- สถ.บ.สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 

วนัท่ี  .......................................  

เลขท่ีรับ  .................................  

ลงช่ือ  ..............................  ผู้ รับ 

 

รูปถ่ายขนาด 
 2.5 x 3.2 ซ.ม. 

เขียนชื่อ 
ด้านหลงั 
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5. คุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม (กรณีได้ยื่นค าร้องขอเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากสภาสถาปนิกแล้วและต้อง
แนบหนังสือท่ีได้รับการอนุมัติจากสภาสถาปนิกประกอบด้วย) 

 คุณวุฒิ  ....................................................................................... สาขา  .................................................................................  
 สถาบันการศึกษา  ..............................................................................................  ปีท่ีส าเร็จการศึกษา  ..................................  
 

6. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 6.1 รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด 2.5 ซ.ม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 2 ใบ (1 ใบติดในช่องรูปถ่าย 1 ใบติดในบัตรติดรูป) 
 6.2 ส าเนาบัตรสมาชิกสภาสถาปนกิ และส าเนาใบอนุญาตฯ 
 6.3 หนังสือแจ้งผลการเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาจากสภาสถาปนิก (กรณีที่มีคุณวุฒิการศึกษาเพิ่มเติม)  ...........................  แผ่น 
 6.4 บัญชีแสดงปริมาณและคุณภาพผลงานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 5-1)  ...........................  แผ่น 
 6.5 ประวัติการประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรม (ตามแบบ สภส. 5-2)  ...........................  แผ่น 
 6.6 หลักฐานผลงาน  ........................ ผลงาน 
 6.7 สรุปรายการเอกสารของหลักฐานผลงาน ตามข้อ 6.6  ...........................  แผ่น 
 6.8 ส าเนาใบอนุญาตฯและหนังสือรับรองของผู้รับรองผลงาน   ...........................  แผ่น 
 6.9 หนังสอืชี้แจงขอบเขตอ านาจหนา้ที่และความรับผิดชอบจากผู้บังคับบัญชา (กรณีท างานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)  แผ่น 
           6.10   อิเล็กทรอนิคส์ไฟล์ PDF (CD / DVD)    ........................แผ่น 
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในค าขอนี้และหลักฐานเป็นความจริงทุกประการ และเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 
สภาสถาปนิกแล้ว ยินยอมช าระค่าใบอนุญาตฯเป็นจ านวนเงิน 

 
 ระดับสามญัสถาปนิก  ................................................. ฉบับละ 4,000 บาท 
 ระดับวุฒสิถาปนิก  ..................................................... ฉบับละ 5,000 บาท 

 ลงช่ือ  .......................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 
         (............................................................... ) 
 
หมำยเหตุ (1) แบบฟอร์ม สภส. 5-1 และ สภส. 5-2  จะต้องพิมพ์เท่านั้น  ยกเว้นลงนาม 
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

ข้อมลูการตอ่ใบอนญุาตฯตามล าดบัดงันี ้
 ครัง้ที่ 1 เมื่อ  .................................................................  ครัง้ที่ 2 เมื่อ  .....................................................................  
 ครัง้ที่ 3 เมื่อ  .................................................................  ครัง้ที่ 4 เมื่อ  .....................................................................  
 ครัง้ที่ 5 เมื่อ  .................................................................  ครัง้ที่ 6 เมื่อ  .....................................................................  

  ........................................................  เจ้าหน้าที่งานทะเบียนและประวตัิ 

การพิจารณาผลงานของคณะอนกุรรมการฯ ในการประชมุครัง้ที่  ....................................  วนัท่ี  .........................................  
 ผา่น ไมผ่า่น เนื่องจาก..........................................................................................................................  

 ผา่นการอนมุตัิของคณะกรรมการสภาสถาปนิก ครัง้ที่  ...........................................  วนัท่ี  .........................................  

       ผา่น             ไมผ่า่น เนื่องจาก ........................................................................ ................................................. 

      สง่สอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขัน้สามญัสถาปนิกที่สภาสถาปนิกจดัสอบ 
 เลขทะเบียนใบอนญุาต  .....................................................  เลขที่บตัร  ...................................................................  
 ตัง้แตว่นัท่ี  ........................................................................  ถึงวนัท่ี  .......................................................................  

          ...................................................... หวัหน้างานทะเบยีนและประวตั ิ

 ผา่นการทดสอบความรู้สอบเทียบวิทยฐานะตามมาตรฐานความรู้ขัน้สามญัสถาปนิกที่สภาสถาปนิกจดัสอบ 

    ผา่นการอบรมเมื่อ วนัท่ี............................................................ 

  .........................................................เจ้าหน้าที่งานจดัสอบและอบรม 

 

 ได้รับคา่อบรมฯ เป็นเงิน         1,500  บาท  ได้รับคา่ใบอนญุาตฯ เป็นเงิน         4,000 บาท           5,000 บาท        
ตามใบเสร็จรับเงิน   เลม่ที่ ......................... เลขที.่........................... ลงวนัท่ี ...............................................  

  .................................................. .......... เจ้าหน้าที่รับเงิน 

  เห็นควรให้เสนอหวัหน้าส านกังานสภาสถาปนิกเพื่อออกใบอนญุาตฯ 

  .................................................. .... หวัหน้างานทะเบียนและประวตั ิ

อนมุตั ิ
ไมอ่นมุตัิ เนื่องจาก  ......................................................................................................................................  

  .................................................. .... หวัหน้าส านกังานสภาสถาปนิก 
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แผ่นท่ี.............. 

ช่ือ – นามสกลุ ................................................................................................................ คุณวุฒิการศึกษา: สาย ก. สาย ข. สาย ค. สาย ง.          สาย จ. 
ใบอนุญาตฯเลขท่ี ........................ครั้งแรกตั้งแต่วันท่ี ....................................................... ขอเลื่อนระดบัจาก: ภาคีสถาปนิกเป็นสามัญสถาปนิก สามัญสถาปนิกเป็นวุฒิสถาปนิก 

บัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 (1) 
 

ล าดับที่ 

(2) 
รายละเอียดผลงาน  

(ชื่อโครงการ ประเภท/ลักษณะ โครงการ 
ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใช้สอย) 

(3) 
วัน / เดือน / ปี 

(4) 
ลักษณะงาน 

ที่ปฏิบัต ิ
(ชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ) 

(5) 
ขอบเขต อ านาจหน้าที ่การ

รับผิดชอบ  
และรายชื่อสถาปนกิ 
ผู้ร่วมออกแบบ (ถ้าม)ี 

(6) 
 

ผลของงาน 

(7) 
 

ได้ผลงาน  
คะแนน 

(8) 
บันทึกและลายมือชื่อ 

ของผู้รับรอง 
ว่าผู้ขอยื่นได้ปฏิบัติงานจริง 

เร่ิมงาน
ออกแบบ 

ออกแบบ 
แล้วเสร็จ 

ก่อสร้างเสร็จ 

          

                                 รวมผลงาน
ทั้งสิ้น 

 คะแนน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและหลักฐานที่เสนอมาเป็นความจริงทกุประการ 

 ลงช่ือ  .............................................................................  ผู้ยื่นค าขอ 
      ( ………………………………….....................……………….. ) 
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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำบัญชีแสดงปริมำณและคุณภำพผลงำนในวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (แบบ สภส. 5-1) 

ให้กรอกช่ือ-นามสกลุ เลขท่ีใบอนุญาต แผ่นท่ี ท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง       ให้ตรงกับความประสงค์ และลงลายมือช่ือในแบบ
สภส. 5-1 ทุกแผ่น ในกรณีที่มีมากกว่า 1 แผ่น สามารถส าเนาได้ ให้รวมคะแนนผลงานในแผ่นสดุท้าย ส่วนแผ่นอ่ืนให้เว้นว่างไว ้
ช่อง (1) ให้ระบุล าดับที่ของผลงานตามล าดับ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจนถึงปัจจุบัน 
ช่อง (2) ให้ระบุรายละเอียดของผลงานให้ครบถ้วนชัดเจน ได้แก่ ช่ืออาคาร /โครงการ (ถ้ามี) เป็นอาคารประเภท/ลักษณะใด สูง

กี่ช้ัน มีพื้นท่ีอาคารเท่าใด และให้ระบุที่ตั้งโครงการหรือสถานท่ีก่อสร้างอาคารนั้นๆ ด้วย 
ช่อง (3) ให้ระบุวันเริ่มงานออกแบบ วันท่ีแบบเสร็จ และวันก่อสร้างเสร็จของงานแต่ละงาน โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในช่วงเวลา

ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม และเป็นช่วงเวลาที่ใบอนุญาตไม่หมดอายุ  
ช่อง (4)  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ระบุชนิดงานตามกฎกระทรวงฯ (ดูค าแนะน าการขอรับใบอนุญาตฯ ข้อ 3.1 หรือ 3.2 แล้วแต่

กรณี) 
ช่อง (5) ให้ระบุว่าผู้ขอรับใบอนุญาตฯ ได้ปฏิบัติงานลักษณะตาม (4) ด้วยตนเอง หรือเป็นผู้อ านวยการ หรือเป็นผู้รับผิดชอบ

ตามสายบังคับบัญชาหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานภายใต้ความรับผิดชอบของสถาปนิกใด (ดูค าแนะน าการขอรับ
ใบอนุญาตฯ ข้อ 5.) 

ช่อง (6) ให้ช้ีแจงความก้าวหน้าหรือผลส าเร็จของงาน และการแกไ้ขข้อบกพร่องหรือปัญหาระหว่างด าเนินการ (ถ้ามี) 
ช่อง (7) ให้ระบุร้อยละของผลงานแต่ละงาน และรวมร้อยละของผลงานท้ังหมด (ดูค าแนะน าการขอรับใบอนุญาตฯ ข้อ 4.) 
ช่อง (8) ให้ลงลายมือช่ือ พร้อมระบุช่ือ ต าแหน่งหน้าที่ และหมายเลขใบอนุญาตของผู้รับรองผลงำนให้ชัดเจนพร้อมด้วยส าเนา

ใบอนุญาตฯ หรือบัตรข้าราชการ (ดูค าแนะน าการขอรับใบอนุญาตฯ ข้อ 6.) 
 
หมำยเหตุ 
(1) เอกสารตามข้อ 4.1 - 4.4 ให้จัดท าเป็นรูปเล่มพร้อมผลงานทุกๆ ผลงานและจัดท าสรุปรายการเอกสารตามแบบ สภส. 5 ข้อ 

6.7  แนบมาพร้อมกันด้วย  
(2) แบบผังบริเวณ  แปลนรูปด้าน  รูปตัด ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม A3 โดยแนบ รูปถ่ายของอาคาร ส าเนา ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

และ/หรือ ส าเนาหนังสือสัญญาว่าจ้าง มาพร้อมกัน (ขนาดกระดาษตามสมควร) 

(3) แบบ สภส.5, แบบ สภส.5 -1, แบบ สภส.5-2 และเอกสารหลักฐานผลงานตามข้อ 4.1-4.4 ให้จัดท าเป็น อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ 
PDF 



แบบ สภส. 5-2 (2554) 

 

ประวัติกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

 
ล าดับ 

วัน / เดือน / ปี 
ช่วงเวลาที ่

ประกอบวิชาชีพ 
สถานท่ีท างานและต าแหน่ง 

 
ลักษณะงานท่ีท า 

    

ค ำแนะน ำ:  ให้ผู้ยื่นค าขอกรอกประวัตกิารประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมทุกแห่งที่ประจ าอยู่ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตฯจนถึงปัจจุบันโดยล าดับและ
ต้องพิมพ์เท่านั้น 


