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มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรม 
งานออกแบบ 

 

งานออกแบบ   หมายถึง การใหคําปรึกษา การกําหนดรายละเอียดโครงการ การศึกษาขอมูล การวางแผน 
การกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดแนวคิดในการออกแบบ การกําหนดการใชพืน้ที่ภายนอกอาคารที่
สัมพันธกับสภาพแวดลอม รวมทั้งองคประกอบภูมิทัศน และวางแนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

งานออกแบบ เปนหนึ่งในชนิดงานใหบริการวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
กําหนดวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ และรางกฎกระทรวงฯ พ.ศ..... (ดูภาคผนวกขอ ๑) 

ในการใหบริการฯภูมิสถาปนิกมีหนาที่จัดทําขอเสนองานใหบริการฯหรอืสัญญาจางออกแบบฯ โดยระบุ
รายละเอียดใหครบถวนชัดเจน เพื่อเสนอใหผูใชบริการพิจารณาเห็นชอบ โดยอาจมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1 ขอมูลโครงการ 

1.1 ขอมูลสังเขปของคูสัญญา (ภูมิสถาปนิก และผูใชบริการ) 

1.2 ชนิดของงานใหบริการ (ดูภาคผนวกขอ ๑) 

1.3 ประเภทของโครงการ (ดูภาคผนวกขอ ๒) 

1.4 พื้นที่โครงการ และสวนประกอบของโครงการ (อาจมีผังประกอบ) 

1.5 กําหนดงบประมาณคากอสรางโครงการเบื้องตน 

2 ขอบเขตการใหบริการ 

2.1 งานศึกษาโครงการเบื้องตน หรือขั้นตอนกอนการออกแบบ (Pre-design Stage) 

2.1.1 งานสํารวจพื้นที่โดยคราว (Site Inventory) และเก็บขอมูลโครงการ (Data 
collection) 

2.1.2 งานเก็บขอมูลความตองการดานการใชสอย (Project requirements)  

2.1.3 ศึกษาและวิเคราะห (Study and Analysis) ไดแก ขอมูลในพื้นที่และความตองการ
ดานประโยชนใชสอย เพื่อหาความเปนไปไดและขอสรุป 

2.1.4 จัดทําขอสรุปกอนการออกแบบ 

- แบบแสดงโอกาสในการพัฒนา (Opportunity study) และ/หรือ 

- รายงานขอสรุปฯ (Study report) และรายละเอียดโครงการ (Design 
program) 

- จัดทําขอกําหนดโครงการ วัตถุประสงค และเงื่อนไขของโครงการ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญ หรือมีความซบัซอนมาก เชน การศึกษาความเปนไป
ได หรือ การศกึษาเพื่อหาแนวทางพัฒนาโครงการที่มีผลกระทบสูง เปนตน ใหแยกงานใน
ขั้นตอนนี้ออกจากงานออกแบบฯเปน “งานศึกษาโครงการฯ” โดยเฉพาะ (ดูภาคผนวกขอ 
๑) เพื่อศึกษาโครงการอยางรายละเอียด 

2.2 งานออกแบบ Hardscape ไดแก งานออกแบบสิ่งกอสรางที่อาจเปนสวนยอยใน
สวนประกอบของโครงการ เชน 

2.2.1 ทางสัญจร เชน พื้นทางเดิน ถนน ลาน ที่จอดรถ ฯลฯ 

2.2.2 ส่ิงปลูกสราง เชน ศาลา ซุมไมเลื้อย ซุมประตู ศาลพระภูมิ สะพาน รั้วและประตูรั้ว 
สระน้ํา น้ําพุ น้ําตกสระวายน้ํา (ไมรวมงานออกแบบรายละเอียดวิศวกรรม) 

2.2.3 องคประกอบภูมิทัศน (Site furniture) : กําหนดตําแหนง รูปแบบ เชน มานั่ง 
กําแพงกันดิน กระบะตนไม ประติมากรรม และแนวความคิดของประดับสวน ปาย
ตางๆ ฯลฯ 
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2.3 งานออกแบบ Softscape หรืองานออกแบบตนไม (Planting design) : กําหนดตําแหนง  
ชนิด  ขนาด  คุณสมบัติ ไดแก 

2.3.1 วัสดุพืชพรรณ  

2.3.2 รายละเอียดการปลูก 

2.4 งานออกแบบระบบสาธารณูปโภค ภูมิสถาปนิกจะออกแบบเฉพาะแนวความคิดของงาน
ระบบสาธารณูปโภคเทานั้น ไมรวมรายละเอียดทางวิศวกรรม เชน  

2.4.1 ระบบและรายละเอียดงานระบายน้ํา  

2.4.2 ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร : ตําแหนงและรายละเอียดของดวงโคม/อุปกรณ   

2.4.3 ระบบรดน้ําตนไม ฯลฯ 

2.5 ประมาณการคากอสราง (Preliminary Cost estimate) ภูมิสถาปนิกมีหนาที่ทําการคํานวณ
และประมาณการราคาคากอสรางของโครงการฯ เพื่อสอบทานงบประมาณที่กําหนดไว เพื่อ
ปรับใหตรงตามวัตถุประสงคของผูใชบริการ ในขั้นตอนออกแบบฯและขั้นตอน 

3 ขั้นตอนการทํางาน : กําหนดรายละเอียดของงานในแตละขั้นตอน ระยะเวลาทํางาน การสงงาน 
รวมถึงขั้นตอนการพิจารณาตัดสินใจของผูใชบริการ ภูมิสถาปนิกอาจทํา “ตารางเวลาการทํางาน Work 
scheadule” ประกอบในเอกสารฯดวยเพื่อความชัดเจน โดยอาจมีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ขั้นตอนการเสนอรายละเอียดการใหบริการฯ (Design Services Proposal) 

3.2 ขั้นตอนศึกษาโครงการเบื้องตน (Pre-design Stage) ดูขอ 2.1 

3.3 ขั้นตอนการออกแบบ (Preliminary Design) อาจประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

3.3.1 แบบแสดงแนวความคิด (Conceptual Design) 

3.3.2 แบบขั้นพัฒนา (Design Development) 

3.3.3 แบบขั้นสุดทาย (Final Design) 

3.4 ขั้นตอนการทําแบบกอสราง (Construction Drawings) เพื่อนําไปใชทําการกอสรางงาน
ภูมิสถาปตยกรรม โดยประกอบดวยเนื้อหาตามความตองการของโครงการอยางครบถวน 
พรอมทั้งเอกสารประกอบตางๆ ไดแก 

3.4.1 รายการประกอบแบบ (Specification) 

3.4.2 รายการประมาณราคาคากอสรางฯ (Construction Cost estimate) 

3.4.3 แบบรายการเสนอราคา (Bidding blank form) 

3.5 ขั้นตอนการใหบริการระหวางงานกอสรางฯ  

3.5.1 งานใหคําปรึกษาในขั้นตอนงานกอสรางฯ 

3.5.2 งานใหคําปรึกษาในการคัดเลือกผูรับเหมา 

3.5.3 การตรวจงานและใหคําปรึกษาในระหวางงานกอสราง 

3.5.4 งานใหคําปรึกษาในการตรวจรับงวดงาน และการสงมอบงาน 

ภูมิสถาปนิกตองระบรุะยะเวลาในการทํางานแตละขั้นตอนใหชัดเจน และควรระบุรายละเอียด
ของงานที่จะนําเสนอในแตละขั้นตอนดวย เชน ประเภทของสื่อ (Media) จํานวนแผน ขนาด
ของแผน มาตรสวน (ถาจําเปน) จํานวนสําเนาที่จะสงใหผูใชบริการดวย 
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4 คาบริการวิชาชีพออกแบบภูมิสถาปตยกรรม 

4.1 การคิดคํานวณคาบริการฯออกแบบ อาจคิดคํานวณไดหลายวิธี เชน 

4.1.1 การคํานวณโดยคิดจากอัตราคากอสรางฯ ตาม “ตารางอัตราคาบริการออกแบบ
เปนรอยละจากคากอสราง” (ดูภาคผนวกขอ ๔) ที่เสนอแนะโดยสมาคมภูมิ
สถาปนิกประเทศไทย พศ.๒๕๕๓ 

4.1.2 การคํานวณโดยคิดจากคาแรงงานและคาใชจายของสํานักงาน/ภูมิสถาปนิก ตาม 
“ตารางอัตราคาบรกิารวิชาชีพแบบคํานวนจากเวลาทํางาน” (ดูภาคผนวกขอ 
๓) ที่เสนอแนะโดยสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย พศ.๒๕๕๓ 

4.1.3 การคํานวณโดยคิดจากประเภทของงานและขนาดที่ดิน (ในขณะนี้สมาคมภูมิ
สถาปนิกประเทศไทย อยูระหวางทําการศกึษา กค.๒๕๕๓)  

4.1.4 การเสนอคาบริการแบบเหมารวม (Lum-sum) เพื่อความสะดวกในการทํางาน ภูมิ
สถาปนิกอาจเสนอคาบริการฯแบบเหมารวม โดยใชตัวเลขที่คํานวณมาจากวิธีการ
ขางตนกําหนดเปนคาบริการตายตัว ใหสัมพันธกับขอเสนองานใหบริการฯ หรือ
สัญญาจางออกแบบฯที่ตกลงไวกับผูใชบริการ และหากมีการเพิ่มหรือลดปริมาณ
งานจากที่ตกลงไว ใหภูมิสถาปนิกปรับคาบริการฯใหเปนไปตามสัดสวน 

4.2 กําหนดวิธีการเบิกคาบริการฯออกแบบ ที่อาจกําหนดขั้นตอนใหสอดคลองกับการทํางานฯ มี
ตัวอยางดังตอนี้ 

งวดการเบิกคาบริการ คาบริการฯ 

งวดที่ 1 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูใชบริการใหดําเนินการตามขอตกลงการ
ใหบริการฯ หรือสัญญาจางออกแบบฯ 10% 

งวดที่ 2 เมื่อไดเสนอ แบบรางแสดงแนวความคิด 10% 

งวดที่ 3 เมื่อไดเสนอ แบบรางขั้นพัฒนา 20% 

งวดที่ 4 เมื่อไดเสนอ แบบรางขั้นสุดทาย 25% 

งวดที่ 5 เมื่อไดเสนอแบบกอสรางและเอกสารประกอบฯ 25% 

งวดที่ 6 ภายหลังสงงานในขั้นตอนแบบกอสรางฯแลวเปนเวลา 4 เดือน  5% 

งวดที่ 7 เมื่องานกอสรางภูมิสถาปตยกรรมเสร็จสมบูรณ 5% 

ภูมิสถาปนิกอาจทําขอตกลงกับผูใชบริการแตกตางไปจากนี้ไดตามความเหมาะสม 

5 รายการที่ไมครอบคลุมในการใหบริการและคาบริการฯ 

5.1 งานสํารวจพื้นที่โครงการอยางละเอียด (Site surveying) 

5.2 งานออกแบบรายละเอียดงานสถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมทุกระบบ 

5.3 งานจัดทํารูปทัศนียภาพ (Perspective) และรูปหุนจําลอง (Model) เพื่อการขาย 

5.4 คาใชจายในการเดินทาง และที่พัก ในกรณีที่จําเปน 

5.5 ภาษีมูลคาเพิม่ (V.A.T.) 

5.6 อื่นๆที่มิไดระบุในรายการขางตน 

หมายเหตุ มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพภูมิสถาปตยกรรมขางตน เปนแนวทางในการทําขอตกลงฯ หรือ
สัญญาจางออกแบบฯกับผูวาจาง มิใชขอบังคับหรือขอกําหนดที่ตองปฏิบัติ
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ภาคผนวก 

ขอ ๑ 
ชนิดของงาน ตามที่ระบุในกฎกระทรวงกําหนดวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ มีดังนี้ 

ขอ ๓  งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแตละสาขา มีดังตอไปนี้ 

(๑) งานศึกษาโครงการ หมายถึง การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การกําหนดความตองการและ
ขอจํากัดเปนโครงการยอ การจัดทําสาระความตองการสําหรับการออกแบบโครงรางของโครงการ การ
จัดทําแผนงาน และการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับโครงการ 

(๒) งานออกแบบ หมายถึง การกําหนดรายละเอียดโครงการ การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบและ
วางผัง การพัฒนารูปแบบ การจัดทําแบบและเอกสารการกอสราง การกําหนดรูปแบบและรายการวัสดุ
กอสราง การประมาณราคาคากอสราง และการตรวจสอบรูปแบบระหวางการกอสรางในงาน
สถาปตยกรรมทั้งที่กอสรางใหม ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย บูรณะ ฟนฟู หรืออนุรักษ 

(๓) งานบริหารและอํานวยการกอสราง หมายถึง การบริหารจัดการและจัดทําแผนการบริหารโครงการ การ
กําหนดหลักเกณฑโครงการ การคํานวณราคาและควบคุมคากอสราง การควบคุมการกอสราง ดดัแปลง 
ซอมแซม รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือส่ิงกอสรางใหเปนไปตามรูปแบบรายการและสัญญา การ
วินิจฉัยแผนงานและวิธีการกอสราง การรับรองผลการทดสอบวัสดุและอุปกรณที่ใชในโครงการ และให
หมายความรวมถึงการวางแผนการดําเนินงาน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการทรัพยสินอาคารใน
งานสถาปตยกรรมทั้งที่กอสรางใหม ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย บูรณะ ฟนฟู หรืออนุรักษ 

(๔) งานตรวจสอบ หมายถึง การสํารวจ การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ รวมท้ังการหาขอมูลและสถิติ
ตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบรูปแบบ อุปกรณประกอบของอาคาร ระบบสุขอนามัย
หรือส่ิงแวดลอม ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ระบบบริหารจัดการ เพื่อความปลอดภัยในอาคารหรือ
ส่ิงกอสราง งานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในอาคารในดานสถาปตยกรรมควบคุม 
รวมทั้งงานระบบอาคารที่เกี่ยวของ และการออกเอกสารรับรองผลการตรวจสอบ 

(๕) งานใหคําปรึกษา หมายถึง การใหขอเสนอแนะหรือการตรวจสอบ เพื่อใหคําปรึกษาในงานตาม (๑) (๒) 
(๓) หรือ (๔) 

หมายเหตุ  ชนิดของงาน ตามที่ระบุในราง “กฎกระทรวงกําหนดวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม พ.ศ. ......” 
เสนอกระทรวงมหาดไทยโดยสภาสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๕๒ ปจจุบันยังไมประกาศใช จึงไมไดแสดงไวในนี้ 

ขอ ๒ 
ประเภทของโครงการ กําหนดตามความซับซอนของงาน แยกเปน ๓ ประเภทดังนี้ 

งานประเภท 1  งานไมซับซอน 
 พื้นที่คายพักแรม 
 โครงการจัดสรรระดับลาง 
 งานภูมิทัศนถนน 
 บริเวณโรงงาน ,โรงเก็บพัสดุ 
 สวนเกษตร 
 สวนสาธารณะชานเมือง 

งานประเภท 2  งานฯปานกลาง 
 โครงการจัดสรร 
 สถานีขนสง /ทาอากาศยาน  
 นิคมอุตสาหกรรม 
 ยานพานิชกรรม 
 บริเวณราน /สวนอาหาร 
 ศาสนสถาน โบราณสถาน 
 โรงพยาบาล 
 โรงแรม 
 สถาบันการศึกษา  
 สโมสร ศูนยกีฬา /สันทนาการ
 สวนสาธารณะ 
 อาคารสํานักงาน  
 อาคารสาธารณะ 

งานประเภท 3 งานซับซอนมาก 
 โครงการคอนโดมิเนียม 
 งานปรับปรุงภูมิทัศน 
 งานออกแบบตนไม 
 งานภูมิทัศนบานพักอาศัย 
 ทางเขาโครงการ 
 บริเวณที่จอดรถ 
 งานภูมิทัศนบาน/รร.ตาก
อากาศ   

 ภูมิทัศนในอาคาร /สวน
หลังคา 

 สวนน้ํา /สวนสนุก 
 สวนสัตว 
 สวนสาธารณะในเมือง 
 สนามกอลฟ 
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ขอ ๓ 
ตารางอัตราคาบริการวิชาชีพแบบคํานวนจากเวลาทํางาน  

ที่คิดตามเวลาการทํางานจริงของภูมิสถาปนิก และบุคลากรที่มีสวนรวมรับผิดชอบโครงการ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้ 

 

  
บุคลากร ประสบการณ เงินเดือน Man/Month Man/Hour Man/Day 

  (>ป) บาท/เดือน x2.5  x3.0 x3.0  

1 ภูมิสถาปนิกอาวุโส 20 120,000 300,000 2,300 18,400 

2 ภูมิสถาปนิก 10 70,000 175,000 1,300 10,400 

3 ภูมิสถาปนิก 5 40,000 100,000 800 6,400 

4 ภูมิสถาปนิกผูชวย 2 25,000 62,500 500 4,000 

5 ภูมิสถาปนิกฝกหัด 0 15,000 37,500 300 2,400 

6 นักออกแบบฯ /
ชางเทคนิคอาวุโส 10 50,000 125,000 900 7,200 

7 นักออกแบบฯ /
ชางเทคนิค 5 25,000 62,500 500 4,000 

8 นักออกแบบฯ /
ชางเทคนิคผูชวย 2 15,000 37,500 300 2,400 

หมายเหตุ 

๑   เวลาทํางานปกติ =   8 ชั่วโมง / วัน หรือ 160 ชั่วโมง / เดือนโดยไมรวมคาใชจายตรง 

๒   อัตราดังกลาวขางตนรวม เงินเดือน คาทํางานลวงเวลา คาสวัสดิการพนักงาน โบนัส และคาใชจาย
พื้นฐานของสํานักงาน เปนแนวทางตามขอมูลพื้นฐานในตลาดการจางงานออกแบบฯ ที่อาจปรับตาม
มาตรฐานเงินเดือน /คาใชจาย ของแตละสํานักงาน 

๓  อัตราดังกลาวขางตนไมรวม คาใชจายตรงตางๆ (Direct expense)ไดแก 
 คาใชจายในการเดินทาง และที่พัก ในกรณีจําเปน (รวมทั้งการดูงานตางสถานที่) 
 คาพิมพแบบ และการจัดสงระยะทางไกล 
 คาจัดทํารูปทัศนียภาพ (Perspective) และรูปหุนจําลอง (Model) เพื่อการขาย 
 งานสวนที่เพิ่มจากที่ตกลงไวในขอตกลงการวาจางฯ 
 กําไร และภาษี 

 


