
ข้อบังคับสภาสถาปนิก 
ว่าดว้ยการเลือกและการเลอืกตั้งกรรมการสภาสถาปนกิ   

พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาสถาปนิก  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ค)  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
สภาสถาปนิกโดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญสภาสถาปนิก  ประจ าปี  ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  
และโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับสภาสถาปนิก  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้ง
กรรมการสภาสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๖๓” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบังคับสภาสถาปนิก  ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ 

สภาสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
“สาขา”  หมายความว่า  สาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๑ 
การเลือกตัง้กรรมการสภาสถาปนิก 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการสภาสถาปนิก  ซึ่งเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญสองประเภท  
ประกอบด้วย 

(๑) ประเภทที่หนึ่ง  เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่มิได้ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญา  จ านวนสิบคน 

(๒) ประเภทที่สอง  เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญที่ด ารงต าแหน่งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
ระดับปริญญา  จ านวนห้าคน 

ข้อ ๖ ในการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกตามข้อ  ๕  ให้ก าหนดสัดส่วนของกรรมการ
จากแต่ละสาขา  ดังต่อไปนี้ 

ขั้นแรก  ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับคะแนนมากที่สุดของแต่ละสาขา  สาขาละหนึ่งคน  
เป็นผู้ทีไ่ด้รับการเลือกเป็นกรรมการ  หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ขั้นที่สอง  จ านวนกรรมการที่ เหลือให้คิดจากคะแนนของผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งหมด 
ที่ยังเหลืออยู่  โดยคิดคะแนนจากมากไปหาน้อยจนครบ  หากต าแหน่งสุดท้ายมีคะแนนเท่ากัน 
ให้ใช้วิธีจับสลาก 

ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกก าหนดสัดส่วนจ านวนกรรมการจากสาขาต่าง  ๆ  ตามวิธีข้างต้น  
และประกาศพร้อมการประกาศก าหนดวันเลือกตั้งตามข้อ  ๘ 

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีปัญหาการใช้ข้อบังคับนี้ให้น ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย   
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที ่ ๒ 
การเตรียมการเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ ๘ ให้นายกสภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาสถาปนิกประกาศ 
ให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก  และจะต้องประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน 

ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกเลือกคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการเลือกตั้งขึ้นเรียกว่า  
“คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง”  ประกอบด้วยผู้อ านวยการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหนึ่งคน  
และกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกสภาสถาปนิกในแต่ละสาขา  สาขาละสองคน 

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกสามัญ  และจะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการสภาสถาปนิกในการเลือกตั้งครั้งนั้น 

ให้นายกสภาสถาปนิกแต่งตั้งและประกาศรายชื่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งตามวรรคสอง 
ขึ้นคณะหนึ่ง  โดยประกาศให้สมาชิกสภาสถาปนิกทราบก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่
ตามที่เห็นสมควร  เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยความถูกต้องเรียบร้อย 

คณะกรรมการ  อนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
จะต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิกในการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วย 

ส่วนที ่ ๓ 
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ  ๑๐ เมื่อได้มีประกาศก าหนดการเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศบัญชีรายชื่อสมาชิกสามัญของสภาสถาปนิกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งโดยแยกตามล าดับอักษร  ก่อนก าหนดการเลือกตั้งหกสิบวัน  และปิดประกาศบัญชีรายชื่อ
สมาชิกสามัญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไว้  ณ  ส านักงานสภาสถาปนิกจ านวนอย่างน้อยหนึ่งชุด  เพ่ือให้สมาชิก 
ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ข้อ  ๑๑ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าตนไม่มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ยื่นค าร้อง  
ขอเพ่ิมชื่อต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งก่อนวันเริ่มระยะเวลาลงคะแนนไม่น้อยกว่าสิบวัน  ให้ผู้อ านวยก าร 
เลือกตั้งตรวจสอบหลักฐาน  ถ้าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ร้องมีสิทธิเลือกตั้ง  ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งเพ่ิมชื่อ  
ผู้ร้องลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและส่งบัตรเลือกตั้งให้ผู้ร้องโดยเร็วและให้ถือว่าค าวินิจฉัย  
ของผู้อ านวยการเลือกตั้งเป็นที่สุด 

ส่วนที ่ ๔ 
การสมคัรรบัเลือกตั้ง 

 
 

ข้อ  ๑๒ ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประกาศก าหนดวันสมัครรับเลือกตั้ง  วิธีการเลือกตั้ง   
และสถานที่รับสมัครที่เหมาะสมก่อนวันเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน 

ให้ปิดประกาศดังกล่าว  ณ  ส านักงานสภาสถาปนิกและส่งหนังสือเวียนแจ้งให้สมาชิกผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งทราบโดยทั่วกัน 

ข้อ  ๑๓ ระยะเวลาการรับสมัครต้องก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันและไม่เกินสิบห้าวัน 
โดยก าหนดให้วันสุดท้ายของระยะเวลารับสมัครไว้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวัน 

ข้อ  ๑๔ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนิกต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาสถาปนกิยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่
คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนด  โดยระบุประเภทและสาขาของกรรมการตามข้อ  ๖   
ต่อผู้อ านวยการเลือกตั้งภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้  พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมระดับสามัญสถาปนิกซึ่งได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปีนับถึงวันสิ้นสุด  
การรับสมัคร  หรือส าเนาใบอนุญาตระดับวุฒิสถาปนิก  ในสาขาที่ตนประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง   
และรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือวิกผมที่ได้ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน  ขนาดหนึ่งนิ้ว  จ านวนสิบรูป  
และขนาด  ๔  นิ้ว  x  ๖  นิ้ว  อีกจ านวนสามรูป 

ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ  ๕  (๑)  ประเภทที่หนึ่ง  หากผู้สมัครเป็นบุคลากร 
ที่ท างานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา  จะต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นคณาจารย์ 
ในสถาบันนั้นจากสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดประกอบด้วย 

ส าหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการตามข้อ  ๕  (๒)  ประเภทที่สอง  จะต้องมีหนังสือ
รับรองว่าด ารงต าแหน่งเป็นคณาจารย์ในสาขาใดจากสถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัดประกอบด้วย 

เมื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งได้สมัครรับเลือกตั้งแล้วห้ามถอนการสมัครรับเลือกตั้ง 
ข้อ  ๑๕ ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  

ให้เสร็จสิ้นภายในสามวันนับแต่วันปิดการรับสมัคร 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๑๘๖    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๖๓



ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใด  
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  ให้สั่งไม่รับสมัครและแจ้งการไม่รับสมัคร
พร้อมเหตุผลในการไม่รับสมัครให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งนั้นทราบโดยไม่ชักช้า 

เมื่อเห็นว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  (๑)  หรือ  (๒)   
และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้งพร้อมก าหนดหมายเลขประจ าตัวและปิดประกาศไว้  ณ  ส านักงานสภาสถาปนิก 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดไม่มีชื่อในประกาศตามวรรคสาม  ให้มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกภายในสามวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ  และให้คณะกรรมการสภาสถาปนิก
ประชุมพิจารณาค าร้องคัดค้านแล้วแจ้งต่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งโดยเร็ว  หากผู้คัดค้าน  
มีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศเพิ่มชื่อภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่รับค าร้องคัดค้าน  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาสถาปนิกให้เป็นที่สุด 

ข้อ  ๑๖ ในกรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งในประเภทใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเท่ากับหรือน้อยกว่า
จ านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ส าหรับประเภทนั้น  ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งขยายระยะเวลา
การรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งในประเภทนั้นออกไปอีกครั้งละไม่เกินสิบห้าวันเพ่ือให้มีผู้สมัคร 
รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมากกว่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ส าหรับประเภทนั้น 

ข้อ  ๑๗ การก าหนดเครื่องหมายประจ าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ให้ประกอบด้วย  ชื่อ  ชื่อสกุล  
และเลขหมายประจ าตัว  โดยก าหนดเรียงตามล าดับที่มาสมัคร  หากมาพร้อมกันก็ให้จับสลาก 

ข้อ  ๑๘ เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลารับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว
ให้ผู้อ านวยการเลือกตัง้จัดท าบญัชีรายชื่อผู้สมัครรบัเลือกตั้งแยกเป็นประเภท  และสาขาตามมาตรา  ๒๔  
(๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ประกาศไว้  ณ  ส านักงานสภาสถาปนิก
หนึ่งฉบับ  เก็บไว้ตรวจสอบหนึ่งฉบับ  และส าเนาแจ้งให้สมาชิกผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบก่อนวันเลือกตั้ง  
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ  ๑๙ ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งเปิดโอกาสให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนได้แสดงวิสัยทัศน์ตามวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งก าหนด  และให้คณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งเผยแพร่การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบ 

ส่วนที ่ ๕ 
การด าเนนิการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ  ๒๐ ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งจัดให้มีบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกตามมาตรา  ๒๔  
(๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ตามแบบที่คณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งก าหนด 

้หนา   ๓๘
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แบบบัตรเลือกตั้งให้ประกอบด้วยบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกตามมาตรา  ๒๔  (๑)  
และบัตรเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกตามมาตรา  ๒๔  (๒)  ในบัตรเลือกตั้งแต่ละส่วนให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งสามารถแสดงความไม่ประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกได้ 

การเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิก  ให้ด าเนินการโดยวิธีลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ 
ข้อ  ๒๑ ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  ด าเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนพร้อมเอกสารแนะน าวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง  และซองส าหรับส่งกลับที่จ่าหน้าตู้ไปรษณีย์ 
ที่ก าหนดไว้ไปให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ณ  ที่อยู่ปัจจุบัน  ซึ่งบุคคลดังกล่าวให้ไว้ต่อส านักงานสภาสถาปนิก  
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  รวมทั้งแจ้งก าหนดวันและเวลาเปิดตู้ไปรษณีย์ไปด้วย 

กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ได้รับบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์  และคณะกรรมการอ านวยการ
เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้งที่ส่งไปรษณีย์ไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งคืนมา  ณ  ส านักงานสภาสถาปนิกแล้ว  
คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งมีอ านาจอนุญาตให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาร้อง ขอผู้นั้นให้ได้รับ 
บัตรเลือกตั้งส ารองได้  โดยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 

ข้อ  ๒๒ เมื่อรับบัตรเลือกตั้งแล้ว  ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
ในบัตรเลือกตั้งนั้นด้วยตนเองไม่เกินจ านวนของกรรมการสภาสถาปนิกที่จ ะพึงมีได้แต่ละประเภท   
และต้องลงลายมือชื่อของตนก ากับไว้ในบัตรเลือกตั้งด้วย  พร้อมแนบเอกสารส าเนาบัตรสมาชิกสามัญ  
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินการสมัครสมาชิกสามัญสภาสถาปนิก  หรือส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินการต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแนบมากับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งด้วย  
แล้วใส่ซองปิดผนึกส่งกลับไปยังตู้ไปรษณีย์ที่ก าหนดไว้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ในการส่ง 

ข้อ  ๒๓ ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งจัดเช่าตู้ไปรษณีย์ไว้ส าหรับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ส่งบัตรเลือกตั้ง
กลับมาให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 

ในการรับบัตรเลือกตั้งจากตู้ไปรษณีย์  ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  มีหน้าที่ควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์และน าบัตรเลือกตั้ง
จากตู้ไปรษณีย์ไปส่งมอบให้แก่คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้งก่อนเวลา  
๑๐.๐๐  น.  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง 

ข้อ  ๒๔ บัตรเลือกตั้ง  ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นบัตรเสีย 
(๑) บัตรเลือกตั้งที่ไม่ใช่บัตรที่สภาสถาปนิกจัดท าขึ้นและส่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(๒) บัตรเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งระบุเลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละสาขา  หรือแต่ละประเภท

เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น 
(๓) บัตรเลือกตั้งซึ่งผู้ใช้สิทธิมิได้ลงลายมือชื่อในบัตร 

้หนา   ๓๙
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(๔) บัตรเลือกตั้งที่คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งประกาศยกเลิกก่อนก าหนดเวลา
ลงคะแนนเลือกตั้ง 

(๕) บัตรเลือกตั้งที่ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งส่งกลับมาถึง  ณ  ที่รับเมื่อพ้นเวลาที่คณะอนุกรรมการ
ควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์ท าการเปิดตู้ไปรษณีย์ตามวัน  เวลาที่ก าหนด 

(๖) บัตรเลือกตั้งทุกบัตรของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ใช้สิทธิมากกว่าหนึ่งบัตร 
(๗) บัตรเลือกตั้งที่ไม่ได้แนบส าเนา  ตามข้อ  ๒๒  ให้ถือเป็นบัตรเสีย 
กรณีอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งให้เป็นดุลพินิจของคณะอนุกรรมการตรวจนับ

คะแนนเป็นผู้วินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด 

ส่วนที ่ ๖ 
การตรวจนับคะแนนเลือกตัง้  และการรวมคะแนน 

 
 

ข้อ  ๒๕ ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน 
มีจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  มีหน้าที่ตรวจรับบัตรเลือกตั้งจากคณะอนุกรรมการควบคุมการเปิดตู้ไปรษณีย์  
โดยลงชื่อผู้ส่งมอบและผู้ตรวจรับไว้เป็นหลักฐาน  และน าซองบัตรเลือกตั้งมาตรวจนับคะแนนและรวมคะแนน  
ณ  สถานที่ที่ก าหนดไว้โดยไม่ชักช้า 

การนับคะแนนในวันนับคะแนนเลือกตั้ง  เมื่อเริ่มด าเนินการแล้วให้ด าเนินการต่อเนื่อง 
ไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจะจัดให้มีตัวแทนผู้สมัครและตัวแทนจากสมาคมวิชาชีพ  
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นหนังสือจากผู้สมัครหรือสมาคมวิชาชีพให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับ  
และรวมคะแนนด้วยก็ได้  โดยให้ตัวแทนผู้สมัครและตัวแทนสมาคมวิชาชีพอยู่ในที่ซึ่งคณะกรรมการ
อ านวยการเลือกตั้งจัดไว้ให้เท่านั้น  ทั้งห้ามไม่ให้จับต้องบัตรเลือกตั้งหรือกระท าการใด ๆ   อันเป็นอุปสรรค 
แก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง 

ถ้าตัวแทนคนใดคนหนึ่งกระท าการอันเป็นอุปสรรคแก่การตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้ง
ตามวรรคสาม  และอนุกรรมการตรวจนับคะแนนได้ตักเตือนแล้วยังขัดขืน  คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน
มีอ านาจสั่งให้ตัวแทนดังกล่าวนั้นออกไปเสียจากสถานที่ตรวจนับและรวมคะแนนเลือกตั้งได้ 

ข้อ  ๒๖ ในกรณีที่จะต้องท าการจับสลากตามข้อ  ๖  ให้ประธานอนุกรรมการตรวจนับคะแนน
หรือผู้ที่ประธานอนุกรรมการตรวจนับคะแนนมอบหมายเป็นผู้จับสลาก  โดยให้กระท าทันทีต่อหน้า
อนุกรรมการตรวจนับคะแนนและสักขีพยาน  ณ  สถานที่นับคะแนนเลือกตั้งตามวิธีการที่ประธาน
อนุกรรมการตรวจนับคะแนนก าหนด  ณ  ที่นั้น 

ในการจับสลาก  ให้มีจ านวนสลากทั้งหมดเท่ากับจ านวนผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน  แต่ละสลากมีชื่อ
และนามสกุลของผู้สมัครแต่ละคนที่มีคะแนนเท่ากัน  และเป็นการจับสลากผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นกรรมการ 

้หนา   ๔๐
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ข้อ  ๒๗ เมื่อได้ตรวจนับและรวมคะแนนเสร็จแล้ว  ให้คณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนน  
จัดท ารายงานแสดงผลการตรวจนับคะแนนพร้อมหีบบัตรเลือกตัง้ที่ใส่บัตรเลือกตั้งที่ตรวจนบัคะแนนแลว้
รวมทั้งบัตรเสียส่งมอบต่อคณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้ง 

ข้อ  ๒๘ ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประกาศผลการตรวจนับคะแนนตามล าดับคะแนนทุกราย
และประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  พร้อมรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง  ณ  ส านักงาน 
สภาสถาปนิก  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว 

ข้อ  ๒๙ ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้รับการเลือกตั้ง  ต้องรายงานตัวต่อผู้อ านวยการเลือกตัง้ภายใน
เจ็ดวันท าการ  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  ผู้ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์และให้เลื่อนผู้สมัคร 
ที่ได้คะแนนล าดับถัดไปของแต่ละสาขาหรือแต่ละประเภทขึ้นแทน  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
และได้แจ้งให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายในระยะเวลาดังกล่าว  ทั้งนี้  
ต้องมารายงานตัวภายในสิบห้าวันท าการ  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

กรณีมีผู้ไม่มารายงานตัวและเลื่อนผู้สมัครที่ได้คะแนนล าดับถัดไปขึ้นแทน  หรือกรณีมีผู้ยื่น  
ค าร้องคัดค้านผลการเลือกตัง้และค าวนิิจฉยัของคณะกรรมการสภาสถาปนิกมีผลท าให้มกีารเลื่อนผู้สมคัร
ที่ได้คะแนนล าดับถัดไปขึ้นแทน  ให้ผู้อ านวยการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  
พร้อมรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง  ณ  ส านักงานสภาสถาปนิก  พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การเลื่อนขึ้นแทนทราบโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๓๐ เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว  คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งจะท าลายบัตรเลือกตั้ง
และเอกสารต่าง ๆ  นั้นได้  ต่อเมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง  ตามข้อ  ๓๑  แล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

ในกรณีที่มีการคัดค้านการเลือกตั้ง  ให้คณะกรรมการอ านวยการเลือกตั้งเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งนั้นไว้
จนกว่าคณะกรรมการสภาสถาปนิกจะมีค าวินิจฉัยตามข้อ  ๓๑ 

ส่วนที ่ ๗ 
การคดัค้านการเลือกตัง้ 

 
 

ข้อ  ๓๑ เมื่อผู้อ านวยการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ  ให้ยื่นค าร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อ
คณะกรรมการสภาสถาปนิกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

ค าร้องคัดค้านให้ท าเป็นหนังสือ  ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และอย่างน้อยต้องมี 
(๑) วัน  เดือน  ปี 
(๒) ชื่อ  ที่อยู่ของผู้คัดค้าน 
(๓) ชื่อ  ที่อยู่ของผู้ถูกคัดค้าน  (ถ้ามี) 
(๔) ระบุข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ที่คัดค้านว่ามีการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบ  และรายละเอียด

เกี่ยวกับวัน  เวลา  และสถานที่ที่เกิดการกระท านั้น 
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(๕) ลงลายมือชื่อผู้คัดค้าน 
ค าร้องคัดค้านที่ได้ยื่นไว้แล้ว  เมื่อพ้นระยะเวลายื่นค าร้องคัดค้าน  ผู้คัดค้านจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมไม่ได้ 
ในกรณีคณะกรรมการสภาสถาปนิกไม่รับค าร้องคัดค้านนั้น  ให้จ าหน่ายเรื่องและแจ้งให้  

ผู้คัดค้านทราบต่อไป 
ในกรณีคณะกรรมการสภาสถาปนิกมีค าสั่งรับค าร้องคัดค้านนั้น  ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิก

พิจารณาและวินิจฉัยค าร้องคัดค้านนั้น  แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องทราบภายในสามสิบวัน  นับแต่วันยื่นค าร้อง
คัดค้านค าวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาสถาปนิกให้ถือเป็นที่สุด 

หมวด  ๒ 
การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกแทนต าแหน่งทีว่่าง 

 
 

ข้อ  ๓๒ เมื่อต าแหน่งกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงก่อนครบวาระ  ถ้าวาระของกรรมการ
เหลืออยู่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกเลือกสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๔  
(๑)  หรือ  (๒)  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  แล้วแต่กรณี   
เป็นกรรมการสภาสถาปนิกแทนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกนั้นว่างลง  
หากวาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวัน  ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกพิจารณาว่าจะให้มี  
การเลือกกรรมการสภาสถาปนิกแทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่ก็ได้ 

ในกรณีต าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกตามวรรคหนึ่งว่างลงรวมกันเกินกึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการสภาสถาปนิกซึ่งได้รับเลือกตั้งทั้งหมด  และวาระของกรรมการสภาสถาปนิกเหลืออยู่ตั้งแต่  
เก้าสิบวันขึ้นไป  ให้จัดให้มีการประชุมใหญเ่พื่อเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกขึน้แทนต าแหน่งกรรมการ
สภาสถาปนิกที่ว่าง 

ข้อ  ๓๓ การเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกแทนต าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิก 
ที่ว่างลงให้เป็นการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการสภาสถาปนิกขึ้นแทนที่ตามสัดส่วนที่มาของต าแหน่ง
กรรมการสภาสถาปนิกผู้ซึ่งตนแทนนั้น  ตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖ 

ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกหรือเลือกตั้งด ารงต าแหน่งกรรมการสภาสถาปนิกเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ 
ของผู้ซึ่งตนแทน 

ข้อ  ๓๔ ในการเลือกตั้งตามข้อ  ๓๒  วรรคสอง  สมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ  ๓๒  วรรคหนึง่  
อาจแสดงความประสงค์จะสมัครเป็นกรรมการสภาสถาปนิกหรือเสนอชื่อสมาชิกผู้ที่ เหมาะสม 
และมีคุณสมบัติตามข้อ  ๓๒  วรรคหนึ่งก็ได้  โดยจะต้องมีสมาชิกให้การรับรองไม่น้อยกว่าสิบคน 

การเลือกตั้งให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมใหญ่ก าหนด  และให้น าบทบัญญัติมาตรา  ๑๘   
แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการประชุมของที่ประชุมใหญ่
สภาสถาปนิก  หมวดว่าด้วยการลงมติมาใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ  ๓๕ ให้หัวหน้าส านักงานสภาสถาปนิกตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับเลือกตามข้อ  ๓๔  
ให้เสร็จสิ้นภายในสามวัน  นับแต่วันที่มีการเลือกหรือการเลือกตั้ง 

ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า  ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามมาตรา  ๒๔  (๑)  
หรือ  (๒)  และมาตรา  ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ให้เลื่อนผู้ได้รับคะแนนสูงสุด
ในล าดับถัดไปขึ้นแทน 

ข้อ  ๓๖ ให้นายกสภาสถาปนิกประกาศผลการเลือกตั้งตามข้อ  ๓๔  ภายในสิบห้าวันนับจาก
วันเลือกตั้ง  ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยมิชอบให้ยื่น 
ค าร้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสภาสถาปนิกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  
ให้คณะกรรมการสภาสถาปนิกวินิจฉัยค าร้องตามข้อ  ๓๑  โดยอนุโลม 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  15  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลอากาศตรี หม่อมหลวงประกติติ  เกษมสันต ์
นายกสภาสถาปนิก 
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