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ข้อบังคบัสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
(พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 
ขอ้ ๑   ยกเลิกขอ้บงัคบัสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ. ๒๕๔๘ และใหใ้ชข้อ้บงัคบั

ฉบบัน้ีแทน นบัตั้งแต่เกา้สิบวนั จากวนัท่ีประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ 
 

หมวดที ่๑ 
ช่ือ  ตรา  สํานักงาน 

 
ขอ้ ๒.  ช่ือของสมาคม 
 สมาคมน้ีใชช่ื้อวา่ “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ”์ ใชช่ื้อเป็นภาษาองักฤษว่า 

“THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE”  
ใชอ้กัษรยอ่วา่ “อาษา” ใชอ้กัษรยอ่ภาษาองักฤษวา่ “ASA”  คาํวา่ “สมาคม” ต่อไปในขอ้บงัคบั
น้ีใหห้มายความถึง “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปภมัภ”์ ดงักล่าว 

ขอ้ ๓.  ตราของสมาคม 

 
 
๓.๑   ตราของสมาคมน้ีเป็นรูปยอดเสาเม็ดทรงมนั  ประดิษฐานกลางวงรี มีมหามงกุฎและ

เลข ๙ ทบับนหวัเสา  ส่วนกลางเป็นรูปเคร่ืองมือวดัความลาดเอียง ประกอบดว้ยฉาก
และลูกด่ิง ส่วนบนของวงรอบมีอกัษร จารึกนาม “สมาคม สถาปนิก สยาม” ขา้งเสา
จารึกตวัเลขปีสถาปนาสมาคมน้ีวา่ “๒๔” และ “๗๗” และส่วนล่างของวงรอบจารึก
ขอ้ความวา่ “ในพระบรมราชูปถมัภ”์ 

๓.๒   การใชต้ราของสมาคมใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสมาคม 
ขอ้ ๔.   สาํนกังานของสมาคม 

สํานกังานตั้งอยู่ ณ เลขท่ี ๒๔๘/๑  ถนนพระราม ๙ ซอย ๑๗  แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐   
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หมวดที ่๒  
วตัถุประสงค์ 

 
ขอ้ ๕.   สมาคมเป็นศูนยร์วมของผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  และผูท่ี้มีความสนใจในวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม  มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
๕.๑    มุ่งบาํเพญ็ประโยชน์ในการสร้างสรรคค์วามเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรมและ  
  ส่ิงแวดลอ้ม และรักษาอารยธรรมของชาติ  ในฐานะองคก์รทางวชิาชีพอิสระ 
๕.๒   เสริมสร้างความสมคัรสมานสามคัคีในหมู่มวลสมาชิก  เพ่ือดาํรงไวซ่ึ้งเกียรติและ

ศกัด์ิศรี  รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการประกอบวชิาชีพของสมาชิกและต่อสงัคม 

๕.๓     ใหค้วามรู้ คาํปรึกษาทางวชิาชีพ วชิาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสงัคม 
๕.๔     ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา คน้ควา้ การวิจยั และการพฒันา เพ่ือ

ความกา้วหนา้ในการประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
๕.๕    ให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐ  องค์กร และสถาบนั  ทั้งภายในประเทศและ

ภายนอกประเทศ  เพ่ือพฒันาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าท่ีของ
สถาปนิก 

๕.๖      ส่งเสริม พฒันาและติดตามการปฏิบัติตามพนัธะกรณีว่าด้วยการให้บริการและ
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๗  กาํหนดและรับรองมาตรฐาน  กฎ ระเบียบ เก่ียวกบัวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
๕.๘    สนบัสนุนใหมี้กองทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือใหส้มาชิกมีสิทธิไดรั้บสวสัดิการต่างๆ 

ท่ีสมาคม และสมาชิก ร่วมกนักาํหนดข้ึนอยา่งเท่ียงธรรม 
 

หมวดที ่๓  
สมาชิกบุคคลธรรมดา 

 
ขอ้ ๖.  ประเภทสมาชิก 

๖.๑   สมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ 
(๑) สมาชิกสมทบ 
(๒)  สมาชิกภาคี 
(๓)  สมาชิกสามญั 
(๔)  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
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๖.๒   การปรับเปล่ียนประเภทสมาชิก 
กรรมการบริหารพิจารณาปรับเปล่ียนประเภทสมาชิกไดใ้นกรณี ดงัน้ี 
(๑)   สมาชิกยื่นแสดงความจาํนง  ในการปรับเปล่ียนประเภทสมาชิกตาม

ระเบียบของสมาคม 
(๒)   สมาชิกมีคุณสมบติั หรือคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบติัหรือคุณวุฒิของ

ประเภทสมาชิกนั้นๆ 
ขอ้ ๗.   คุณสมบติัและคุณวฒิุ 

๗.๑   สมาชิกสมทบ 
  คุณสมบัติ 

(๑)   เป็นผูมี้สัญชาติไทยหรือมีถ่ินฐานพาํนกัอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
มาแลว้   ไม่นอ้ยกวา่สอง ปี 

(๒)  ไม่เป็นผูมี้ความประพฤติเส่ือมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(๓)   ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุด  ในกรณีท่ีสมาคมเห็น

ว่าอาจ นาํมาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพ  เวน้แต่ไดพ้น้โทษ
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สามปี  นบัแต่วนัพน้โทษ และสมาคมเห็นสมควรยกเวน้ 

(๔)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟ่ือน 
คุณวฒิุ 
(๕)  เป็นนักศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม  อยู่ในสถานศึกษาท่ีสมาคม หรือสภา

สถาปนิกรับรองวิทยฐานะแลว้ หรือ 
(๖)  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสถาปัตยกรรม หรือ 
(๗)  บุคคลทัว่ไปท่ีมีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ 
(๘)   บุคคลท่ีเป็นตวัแทนของสาํนกังานท่ีให้บริการวิชาชีพดา้นสถาปัตยกรรม

หรือสาํนกังานท่ีใหบ้ริการเก่ียวเน่ืองดา้นสถาปัตยกรรม 
 ๗.๒   สมาชิกภาคี 
             คุณสมบัติ 
             (๑)   เช่นเดียวกบัสมาชิกสมทบ  
                       คุณวฒิุ 

(๒)  เ ป็นผู ้สํา เ ร็จการศึกษาตั้ งแต่ระดับปริญญาตรี ข้ึนไปในสาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามท่ีสมาคมหรือสภาสถาปนิกรับรอง หรือ 

(๓)  เ ป็นผู ้ได้รับอนุปริญญา  ประกาศนียบัตร  หรือวุ ฒิบัตรในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ตามท่ีสมาคมหรือสภาสถาปนิกรับรอง และตอ้ง
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ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาท่ีกาํหนดไวต้ามประกาศสภาสถาปนิก      

              ๗.๓   สมาชิกสามญั 
           คุณสมบัติ 
          (๑)   เช่นเดียวกบัสมาชิกภาคี 
            

คุณวฒิุ 
(๒)   เป็นผูไ้ด้รับหรือเคยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม ตามพระราชบญัญติัสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลกั 
๗.๔   สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

  ได้แก่ บุคคลผูมี้อุปการะคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัดต่อสมาคมหรือต่อวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม ซ่ึงคณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิก
กิตติมศกัด์ิ 

ขอ้ ๘.   การเขา้เป็นสมาชิก 
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสมาคม ใหแ้สดงความจาํนงพร้อมดว้ยใบสมคัร  ซ่ึง
มีสมาชิกสามญัรับรองไม่น้อยกว่าสองนาย เม่ือผูท่ี้นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีคุณสมบติั
และคุณวุฒิถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของสมาคมแลว้ คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณา
รับเขา้เป็นสมาชิกหรือไม่กไ็ด ้
เม่ือคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติัแลว้  ให้เลขาธิการสมาคมแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรแก่ผูท่ี้ไดเ้ป็นสมาชิกและประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
ผูท่ี้คณะกรรมการบริหารพิจารณาไม่รับเขา้เป็นสมาชิก  อาจแสดงความจาํนงและสมคัรได้
อีกเม่ือพน้เวลาหน่ึงปีนบัจากวนัท่ีคณะกรรมการบริหารมีมติไม่รับคร้ังแรก 

ขอ้ ๙.   วนัเร่ิมสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพเร่ิมนับตั้ งแต่วนัท่ีผูส้มคัรได้ชาํระค่าลงทะเบียนและค่าบาํรุงประจาํปีของ
สมาคมเรียบร้อยแลว้ โดยนายกสมาคมและนายทะเบียนเป็นผูล้งนามรับรอง หลงัจากท่ี
คณะกรรมการบริหารอนุมติัแลว้ 

ขอ้ ๑๐.    การส้ินสุดสมาชิกภาพ และการพกัสมาชิกภาพ 
๑๐.๑   สมาชิกภาพยอ่มส้ินสุดลง ในกรณีต่อไปน้ี 

(๑)   ตาย 
(๒)   ขาดคุณสมบติัการเป็นสมาชิก 
(๓)   ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียน และนายทะเบียนได้

ตรวจสอบแลว้วา่ไม่มีขอ้ผกูพนัใดกบัสมาคมแลว้ 
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(๔)   คณะกรรมการบริหารลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีขององค์
ประชุม ให้ออกหรือไล่ออกจากสมาชิกภาพ  แต่สาํหรับสมาชิกกิตติมศกัด์ิ
ตอ้งเป็นมติเอกฉนัทข์องท่ีประชุมใหญ่ 

๑๐.๒ ผูท่ี้สมาชิกภาพส้ินสุดลง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบาํรุงสมาคมคืน 
๑๐.๓ ให้เลขาธิการสมาคมดาํเนินการประกาศช่ือสมาชิกท่ีส้ินสุดสมาชิกภาพ ให้ทราบ

โดยทัว่กนั 
๑๐.๔   การพกัสมาชิกภาพ ในกรณีต่อไปน้ี 

(๑)  สมาชิกท่ีขาดชาํระค่าบาํรุงสมาคมหรือหน้ีส้ินอ่ืนแก่สมาคม ให้เหรัญญิก
สมาคมมีหนังสือบอกกล่าวไปยงัสถานท่ีอยู่ท่ีปรากฎในทะเบียนของ
สมาคม  ถา้สมาชิกผูน้ั้ นไม่ชาํระภายในหกสิบวนันับตั้ งแต่วนัท่ีได้ส่ง
หนงัสือบอกกล่าวไป  ให้เหรัญญิกสมาคมมีหนงัสือบอกกล่าวเป็นคร้ังท่ี
สองโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือส่งโดยมีหลักฐานรับ
หนงัสือนั้น  ภายในสามสิบวนั  

(๒)  สมาชิกท่ีถูกพิจารณาว่าขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 
ใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาพกัสมาชิกภาพของสมาชิกตามกรณี (๑) 
หรือ (๒) และให้เลขาธิการสมาคมแจ้งให้ผูถู้กพกัสมาชิกภาพทราบ
โดยเร็ว  ทั้งน้ี  ไม่ตดัสิทธิท่ีจะขอกลบัเขา้เป็นสมาชิกอีก 

ขอ้ ๑๑. ทะเบียนสมาชิก 
 ให้นายทะเบียนจัดทาํทะเบียนประวติัสมาชิกให้เป็นปัจจุบนัเก็บไว  ้ณ สํานักงานของ

สมาคมโดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(๑) ช่ือและนามสกลุ 
(๒)   สญัชาติ 
(๓)   คุณวฒิุ 
(๔)   ท่ีอยูข่องสมาชิก 
(๕)   วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิกคร้ังแรก 
(๖)   วนัท่ีต่ออายหุรือกลบัเขา้เป็นสมาชิกคร้ังล่าสุด 

ขอ้ ๑๒. สิทธิของสมาชิก 
 ๑๒.๑   สมาชิกสมทบ 

(๑)   มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นใดๆ ท่ีเ ก่ียวกับการดําเนินงานเพื่อ
ความกา้วหนา้ของสมาคม 
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(๒)  มีสิทธิใช้ช่ือว่าเป็นสมาชิกของสมาคม ตามประเภทของสมาชิกตาม
ระเบียบของสมาคมวา่ดว้ยการใชช่ื้อนั้นๆ รวมทั้งอกัษรยอ่ดว้ย 

(๓)  มีสิทธิไดรั้บบริการของสมาคมตามระเบียบของสมาคม 
(๔)  มีสิทธิในการขอเขา้ใชส้ถานท่ีของสมาคม หรือท่ีสมาคมเก่ียวขอ้ง 
(๕)  มีสิทธิเขา้ร่วมการประชุมใหญ่  การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุม

อ่ืนใดท่ีสมาคมจดัข้ึนและประกาศหรือแจง้ให้สมาชิกของสมาคมทุกคน
ทราบ  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมใหญ่ 

(๖)  มีสิทธิไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูแ้ทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมทางสังคม  
การบาํเพ็ญประโยชน์ หรือเป็นกรรมาธิการ  อนุกรรมการ  คณะทาํงาน
และผูแ้ทนสมาคม 

(๗)  มีสิทธิไดรั้บสิทธ์ิและสวสัดิการในกองทุนสวสัดิการสมาชิก  
๑๒.๒   สมาชิกภาคี  

(๑)        มีสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกสมทบ และ 
(๒)     มีสิทธิไดรั้บการคุม้ครอง  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ  ในการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม 
๑๒.๓   สมาชิกสามญั 

(๑)  มีสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกภาคี และ 
(๒)      มีสิทธิไดรั้บเลือกตั้ง หรือไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
(๓)         มีสิทธิเขา้ประชุมท่ีสมาคมจดัข้ึนเฉพาะ สาํหรับสมาชิกสามญั 
(๔)    มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนนายกสมาคม  กรรมการบริหาร  

และกรรมการกองทุน 
(๕)        มีสิทธิออกเสียงลงมติในท่ีประชุมใหญ่ 
(๖)        มีสิทธิไดรั้บบริการเฉพาะของสมาคมตามท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด 

๑๒.๔   สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 
มีสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกสามญั 

ขอ้ ๑๓. หนา้ท่ีของสมาชิก 
สมาชิกจะตอ้งทาํความเขา้ใจหรือยอมรับหรือ ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคม  
และมีหนา้ท่ีซ่ึงควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
(๑)   ช่วยเหลือ  ร่วมมือ  และส่งเสริมงานของสมาคม 
(๒)   ร่วมประชุมและร่วมงานท่ีสมาคมจดัข้ึนอยา่งอุทิศเวลา และดว้ยความตั้งใจ 
(๓)   ติดต่อกบัสมาคมอยูเ่สมอ 
(๔)   มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพื่อนสมาชิก 



 ๗

(๕)   สําหรับสมาชิกท่ีประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มีหน้าท่ีปฏิบติัตามแบบแผน 
มารยาท และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ตามท่ีสมาคมกาํหนด และตาม
กฎหมายบญัญติั 

(๖)   สมาชิกกิตติมศกัด์ิมีหนา้ท่ีสนบัสนุนกิจกรรมของสมาคมตามวาระและโอกาสอนั
สมควร 

ขอ้ ๑๔.  การพิจารณาความผดิสมาชิก 
                ๑๔.๑   สมาชิกยอ่มไดรั้บการพิจารณา หากมีความผดิสถานใดสถานหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

(๑)   ผดิระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคม 
(๒)   ประพฤติตนหรือทาํความเส่ือมเสียใหเ้กิดแก่ช่ือเสียงของตนหรือเส่ือมเสีย

ถึงสมาคม 
(๓)   ตอ้งคดีอาญาอนัไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท และตอ้งถูกจาํคุก

โดยคาํพิพากษาถึงท่ีสุดของศาล 
(๔)   ทาํความเส่ือมเสียทางการเงิน หรือเป็นหน้ีสมาคมเกินเวลาอนัสมควร 
(๕)  มีส่วนในการกระทาํผดิร่วมกบัสมาชิกนิติบุคคลท่ีตนเป็นกรรมการบริหาร

นิติบุคคลนั้นๆ  
๑๔.๒   การพิจารณาดาํเนินการเม่ือสมาชิกกระทาํความผดิ มีอยูห่า้ระดบั 

(๑)   ตกัเตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(๒)  ประณามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
(๓)   ประกาศพกัสมาชิกภาพ เป็นเวลาไม่เกินหน่ึง ปี 
(๔)   ใหพ้น้จากสมาชิกภาพ  
(๕)   ไล่ออกจากสมาชิกภาพ และประกาศความผดิใหท้ราบทัว่กนั 

๑๔.๓  การพกัสมาชิกภาพ 
(๑)  กระทาํความผดิตามขอ้ ๑๔.๑  
(๒)  ขาดชาํระค่าบาํรุงสมาชิกเกินสองงวด 

 
หมวดที ่๔ 

สมาชิกนิติบุคคล 
 
ขอ้ ๑๕.  คุณสมบติั 

๑๕.๑  มีวตัถุประสงคใ์นการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามท่ีไดร้ะบุไวใ้น
รายการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือในหนงัสือบริคณห์สนธิ 



 ๘

๑๕.๒   ตอ้งมีผูบ้ริหารของนิติบุคคลนั้นๆ อยา่งนอ้ยหน่ึงคน เป็นสมาชิกประเภทสมาชิก
สามญัของสมาคม 

ขอ้ ๑๖.  การเขา้เป็นสมาชิก 
เช่นเดียวกบัสมาชิกบุคคลธรรมดา 

ขอ้ ๑๗.  การเร่ิมสมาชิกภาพ 
เช่นเดียวกบัสมาชิกบุคคลธรรมดา 

ขอ้ ๑๘.  การส้ินสุดสมาชิกภาพ มีผลเม่ือขาดคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี 
(๑)    ขาดคุณสมบติั 
(๒)  ลาออกโดยมีผลเม่ือยืน่หนงัสือลาออกต่อนายทะเบียน และนายทะเบียนตรวจสอบ

แลว้ไม่มีขอ้ผกูพนัใดกบัสมาคม 
(๓)   คณะกรรมการบริหารลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีขององคป์ระชุม ให้

ออกจากสมาชิกภาพ 
(๔)   ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๕)   ขาดชาํระค่าบาํรุงสมาชิกเกินสองงวดติดต่อกนั 

ขอ้ ๑๙. ทะเบียนสมาชิกนิติบุคคล 
ให้นายทะเบียนจดัทาํทะเบียนประวติัสมาชิกนิติบุคคลใหเ้ป็นปัจจุบนัเก็บไว ้ณ สาํนกังาน
ของสมาคม โดยอยา่งนอ้ยใหมี้รายการดงัต่อไปน้ี 
(๑)   ช่ือของนิติบุคคล และสาํเนาเอกสารหลกัฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล 
(๒)   ช่ือผูบ้ริหารท่ีเป็นสมาชิกสามญั 
(๓)   ท่ีอยูข่องนิติบุคคล 
(๔)   วนัท่ีเขา้เป็นสมาชิกคร้ังแรก 
(๕)   วนัท่ีต่ออายหุรือกลบัเขา้เป็นสมาชิกคร้ังล่าสุด 

ขอ้ ๒๐.  สิทธิของสมาชิกนิติบุคคล 
(๑)   มีสิทธิเช่นเดียวกบัสมาชิกภาคี และ 
(๒)   มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ขอ้มูลของนิติบุคคลนั้นๆ ท่ีลงทะเบียนไวก้ับสมาคม 

ใหก้บัหน่วยงานราชการ เอกชน บริษทั หา้งร้าน ในกรณีท่ีสมาคมไดรั้บการติดต่อ 
(๓)  มีสิทธิได้รับข่าวสารและบริการเพิ่มเติมท่ีเก่ียวเน่ือง กับการประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมตามท่ีคณะกรรมการบริหารกาํหนด 
(๔)   มีสิทธิเขา้ประชุมท่ีสมาคมจดัข้ึนเฉพาะสาํหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล 
(๕)   มีสิทธิให้สมาคมออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคลของ

สมาคม 
(๖)   มีสิทธิไดรั้บสิทธิและสวสัดิการในกองทุนสวสัดิการสมาชิก 



 ๙

ขอ้ ๒๑.  หนา้ท่ีของสมาชิกนิติบุคคล 
ให้นําขอ้บงัคบัเร่ืองหน้าท่ีของสมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทสมาชิกสามญั มาใช้โดย
อนุโลม 

ขอ้ ๒๒.  การพิจารณาความผดิของสมาชิกนิติบุคคล 
ให้นาํขอ้บงัคบัเร่ืองการพิจารณาความผิดของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา มาใช้โดย
อนุโลม 
 

หมวดที ่๕ 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบํารุงสมาคม 

 
ขอ้ ๒๓.  ค่าลงทะเบียนสมคัรเขา้เป็นสมาชิก 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสมาคม  แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
(๑)   สมาชิกกิตติมศกัด์ิไม่ตอ้งชาํระค่าลงทะเบียน 
(๒)   สมาชิกบุคคลธรรมดา ๖๐๐ บาท 
(๓)   สมาชิกนิติบุคคล ๓,๐๐๐ บาท 
(๔)   กรณีสมาชิกท่ีขาดสมาชิกภาพ กลบัเขา้เป็นสมาชิก ตอ้งชาํระค่าลงทะเบียนเขา้เป็น

สมาชิก เช่นเดียวกบั ผูท่ี้เขา้เป็นสมาชิกใหม่ 
(๕)   การปรับเปล่ียนประเภทสมาชิก ไม่ตอ้งชาํระค่าลงทะเบียนเขา้เป็นสมาชิกอีก 

ขอ้ ๒๔.  ค่าบาํรุงสมาคม 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสมาคม แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีกาํหนดไวด้งัน้ี 
(๑)   สมาชิกสมทบ ปีละ ๑,๘๐๐ บาท 
(๒)  สมาชิกสมทบประเภทนกัศึกษา ปีละ ๗๕๐ บาท   
(๓)   สมาชิกภาคีปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔)  สมาชิกสามญัรายหา้ปี ๖,๐๐๐ บาท 
(๕)   สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไม่ตอ้งชาํระค่าบาํรุงอยา่งใดทั้งส้ิน   
(๖)   สมาชิกนิติบุคคล ตอ้งชาํระค่าบาํรุงสมาคมเป็นรายสองปี ๑๒,๐๐๐ บาท 

ขอ้ ๒๕.  ค่าบาํรุงพิเศษ 
สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบาํรุงพิเศษจากสมาชิกสามญัได ้ เป็นคร้ังคราว  ตามระเบียบของ
สมาคม 

 
 
 



 ๑๐

หมวดที ่๖ 
การบริหารและการดาํเนินงานของสมาคม 

 
ขอ้ ๒๖.  คณะบุคคล 

สมาคมน้ีบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร มีนายกสมาคมเป็นประธานในการบริหาร
กิจการของสมาคม ทาํหนา้ท่ีเป็นผูแ้ทนสมาคมในการติดต่อบุคคลภายนอก และทาํหนา้ท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

ขอ้ ๒๗.  นายกสมาคม 
๒๗.๑ นายกสมาคมเป็นสมาชิกสามญั ท่ีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสามญั 
๒๗.๒ นายกสมาคมมีหน้าท่ีกํากับดูแล และบริหารจัดการสมาคม ให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคข์องสมาคม  และนโยบายท่ีนายกสมาคมไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี 

๒๗.๓   นายกสมาคม เป็นผูแ้ต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการบริหาร กรรมาธิการ อนุกรรมการ และ
คณะทาํงานต่างๆ 

๒๗.๔   นายกสมาคม ตอ้งรายงานผลการดาํเนินงานใหส้มาชิกทราบไม่นอ้ยกวา่ปีละสองคร้ัง 
ในการประชุมใหญ่ของสมาคม 

๒๗.๕    การดาํรงตาํแหน่งของนายกสมาคมอาจส้ินสุดลง ก่อนครบวาระ เม่ือ 
(๑)  ตาย หรือศาลมีคาํสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือคนสาบสูญ 
(๒)  ลาออก 
(๓)   ขาดคุณสมบติั หรือคุณวฒิุ การเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม 
(๔)   ถูกถอดถอนโดยมติของท่ีประชุมใหญ่ 
(๕)   กรรมการบริหารสมาคมลาออกในคราวเดียวกันเกินกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการบริหารทั้งหมด 
๒๗.๖   เม่ือการดาํรงตาํแหน่งของนายกสมาคมส้ินสุดลง ก่อนครบวาระ ให้ประธาน

กรรมการกองทุน ดาํเนินการไปตามน้ี 
(๑)  หากการดาํรงตาํแหน่งของนายกสมาคมส้ินสุดลง  ก่อนครบวาระ ไม่ว่าเป็น

ระยะเวลาเท่าใดให้ประธานกรรมการกองทุนรักษาการนายกสมาคม
ชัว่คราว และให้คณะกรรมการกองทุนดาํเนินการลงคะแนนเสียงคดัเลือก 
“กรรมการกองทุนท่ีมาจากการเลือกตั้ง” ทาํหนา้ท่ีนายกสมาคมรักษาการ 
ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวนั นับแต่วนัท่ีการดาํรงตาํแหน่งของนายก
สมาคมส้ินสุดลง 



 ๑๑

(๒)   และใหน้ายกสมาคมรักษาการและคณะกรรมการกองทุนเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  ดาํเนินการให้มีการเลือกตั้ง
นายกสมาคม  ตามขอ้บงัคบัการเลือกตั้งนายกสมาคม  โดยใหผู้ท่ี้ไดรั้บเลือก
เป็นนายกสมาคมนั้นทาํหน้าท่ีนายกสมาคมจนครบวาระปกติของนายก
สมาคมท่ีส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่งลงก่อนครบวาระ และให้ดาํรงตาํแหน่ง
นายกสมาคมในสมยัถดัไปตามวาระปกติท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากสมาชิก   

๒๗.๗ ให้ผูท่ี้ทาํหน้าท่ีนายกสมาคมรักษาการ มีอาํนาจและหน้าท่ีในการบริหารงาน
สมาคมเช่นเดียวกบันายกสมาคมท่ีไดรั้บเลือกตั้ง และอาจพิจารณามอบหมายให้
กรรมการบริหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูเ่ดิมทาํหนา้ท่ีต่อไป หรือแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ใหม่ไดต้ามความเหมาะสม 

ขอ้ ๒๘.  คณะกรรมการบริหาร 
๒๘.๑ องคค์ณะกรรมการบริหาร ประกอบดว้ยนายกสมาคม และสมาชิกสามญั ซ่ึงนายก

สมาคมแต่งตั้ง ดงัน้ี 
(๑)   นายกสมาคม 

  (๒)   อุปนายกไม่นอ้ยกวา่สองตาํแหน่ง ไม่เกินหกตาํแหน่ง 
(๓)   เลขาธิการ 
(๔)   นายทะเบียน 
(๕)   เหรัญญิก 
(๖)   ปฏิคม 
(๗)  ประชาสมัพนัธ์ 
(๘)  กรรมการกลางไม่นอ้ยกวา่สามตาํแหน่ง ไม่เกินหกตาํแหน่ง 
(๙)  ประธานกรรมาธิการภูมิภาค ประจาํภูมิภาคสามตาํแหน่ง 

๒๘.๒ คณะกรรมการบริหาร มีหนา้ท่ีบริหารงาน และมีอาํนาจออกระเบียบต่างๆ ในการ
บริหารเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของสมาคม  และนโยบายท่ีนายกสมาคมได้
แถลงต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

๒๘.๓ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
(๑)   ให้คณะกรรมการบริหารประชุมเพื่อปรึกษาหารือกิจการของสมาคม  ไม่

น้อยกว่าเดือนละหน่ึงคร้ัง  โดยเลขาธิการสมาคมเป็นผูเ้ชิญประชุมตาม
ความเห็นชอบของนายกสมาคม 

(๒)   องคป์ระชุมทุกคร้ังตอ้งมีกรรมการบริหารเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการบริหารทั้งหมด  โดยให้นายกสมาคมเป็นประธาน
ในท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกตามลาํดบัตาํแหน่งเป็น
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ประธานในท่ีประชุม ถา้ทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู ่ให้ท่ีประชุม
เลือกตั้งประธานข้ึนชัว่คราวในคราวประชุมนั้น 

(๓)   กรรมการบริหารจาํนวนไม่น้อยกว่าห้าคน  มีสิทธิขอให้เรียกประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาขอ้เสนอพิเศษใดๆ ก็ได ้ใน
กรณีน้ีให้นายกสมาคมจดัให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารตาม
คาํขอภายในกาํหนดหา้วนั 

(๔)   การประชุมทุกคร้ัง หากจาํเป็นตอ้งมีการลงมติใหถื้อเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

(๕)   รายงานการประชุมทุกคร้ังตอ้งแลว้เสร็จภายในสิบหา้วนั 
(๖)   มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อ

ดาํเนินการสืบเน่ืองต่อไป  
ในกรณีท่ีมีมติในกิจการหรือภารกิจท่ีผกูพนัของสมาคมเกินกวา่ระยะเวลา
การบริหารของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ี ตอ้งไม่เกินส่ีปี นับแต่วนัส่ง
มอบงานต่อนายกสมาคมคนถดัไป 
เม่ือลงมติแลว้ใหแ้จง้ต่อท่ีประชุมใหญ่ในวนัส่งมอบงานต่อนายกสมาคม
คนถดัไป  เพื่อใหส้มาชิกรับทราบโดยทัว่กนั  
หากมีกรณีสร้างภาระผูกพนัเกินกว่าส่ีปี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมใหญ่ 

๒๘.๔ ในกรณีท่ีนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้อุปนายกท่ีนายก
สมาคม หรือคณะกรรมการบริหารมอบอาํนาจทาํหนา้ท่ีแทนนายกสมาคม 

๒๘.๕ การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริหารอาจส้ินสุดลง ก่อนครบวาระ โดย 
(๑)  ตาย  หรือศาลมีคําสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือคนสาบสูญ 
(๒)   ลาออก 
(๓ )  ขาดคุณสมบติั หรือคุณวฒิุ การเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม 
(๔)   ถูกถอดถอนโดยมติของท่ีประชุมใหญ่  
(๕)   ถูกถอดถอนโดยนายกสมาคม 
(๖)   นายกสมาคมส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่ง 

๒๘.๖ กรณีคณะกรรมการบริหารขาดจาํนวนลงโดยส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่ง ก่อนครบ
วาระ นายกสมาคมอาจแต่งตั้งสมาชิกสามญัเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน และให้อยู่ใน
ตาํแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริหารชุดนั้น 

๒๘.๗ กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทาํงาน และผูแ้ทนสมาคม  
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(๑)  ให้นายกสมาคมแต่งตั้ ง ยกเลิก ถอนถอน กรรมาธิการ อนุกรรมการ 
คณะทาํงาน และผูแ้ทนสมาคม 

(๒) กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทาํงาน และผูแ้ทนสมาคมรับผิดชอบการ
ดาํเนินงานตามท่ีนายกสมาคมหรือกรรมการบริหารมอบหมาย 

(๓)  การประชุมของกรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทาํงาน และผูแ้ทนสมาคม 
อาจจดัประชุมเฉพาะประเภทหรือสาขา หรือร่วมกบักรรมการบริหารก็ได้
ตามความจาํเป็น โดยถือหลกัเกณฑก์ารประชุมของคณะกรรมการบริหาร  
เป็นหลกัปฏิบติัในการประชุม 

(๔)   ให้กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทํางาน และผูแ้ทนสมาคมอยู่ใน
ตาํแหน่งเท่ากบัวาระของนายกสมาคม 

ขอ้ ๒๙.  คณะกรรมการกองทุน 
๒๙.๑  คณะกรรมการกองทุน มีจาํนวนเจ็ดคน โดยให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็น

กรรมการโดยตาํแหน่ง  และกรรมการกองทุนอีกจาํนวนหา้คน มาจากการเลือกตั้ง 
ท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งฯ มาจากอดีตกรรมการบริหารของสมาคมหรือสมาชิกสามญั
ท่ีมีอดีตกรรมการบริหารสมาคมรับรองสองท่านต่อสมาชิกผูส้มคัรรับเลือกตั้ง 

๒๙.๒ ใหก้รรมการกองทุนเลือกประธานและเลขานุการจากกรรมการกองทุนท่ีมาจากการ
เลือกตั้ง และแจง้รายช่ือให้กบัคณะกรรมการบริหารสมาคม ภายในกาํหนดสามสิบ
วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเลือกตั้ง เพื่อใหน้ายกสมาคมแจง้ใหส้มาชิกทราบ   

๒๙.๓ คณะกรรมการกองทุนมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑)   บริหารและจดัการกองทุนสมาคม ให้เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องกองทุน

สมาคม และกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาคม 
ต่อสมาชิก หรือต่อสงัคมอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

(๒)  พิจารณาใหข้อ้สังเกตต่อแผนการดาํเนินงาน และงบประมาณประจาํปีของ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อนาํเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๓)   ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุอนัจาํเป็น คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณา
จดัสรรเงินจากกองทุนสมาคมใหแ้ก่คณะกรรมการบริหารได ้ 

                   (๔)  จดัใหมี้มูลนิธิเพื่อสวสัดิการแก่สมาชิกของสมาคมและเจา้หนา้ท่ีสมาคม                    
(๕)   กาํหนดระเบียบ  หลกัเกณฑ ์ วิธีการดาํเนินการบริหารกองทุนสมาคม วิธีการ

ดาํเนินการบริหารกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคม รวมทั้งกาํหนด ระเบียบ 
หลกัเกณฑก์ารใหบ้ริการสวสัดิการแก่สมาชิก   

(๖)  ในกรณีท่ีนายกสมาคมส้ินสุดการดํารงตําแหน่งก่อนครบวาระให้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งนายกสมาคมรักษาการตามขอ้บงัคบัสมาคม
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และดาํเนินการเลือกตั้ งนายกสมาคมคนใหม่ โดยเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้งและกรรมการนบัคะแนนเลือกตั้ง 

๒๙.๔ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๑)  คณะกรรมการกองทุน ตอ้งจดัใหมี้การประชุมไม่นอ้ยกว่าปีละส่ีคร้ัง และ

ไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละหน่ึงคร้ัง  
(๒)  องคป์ระชุมทุกคร้ังตอ้งมีกรรมการกองทุนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าห้า

คน  จึงจะครบองคป์ระชุม การลงมติเห็นชอบจะตอ้งมีเสียงไม่นอ้ยกว่าส่ี
เสียง 

(๓)   ใหน้บัคะแนนในการลงมติเพียงหน่ึงเสียง สาํหรับกรรมการหน่ึงท่าน 
๒๙.๕ คณะกรรมการกองทุน อาจว่าจา้งท่ีปรึกษาดา้นการเงิน หรือผูเ้ช่ียวชาญเพื่อให้

คาํปรึกษาในการบริหารและจัดการกองทุนสมาคมรวมทั้ งกองทุนสวสัดิการ
สมาชิกสมาคมได ้

๒๙.๖   คณะกรรมการกองทุนตอ้งจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั
ประจาํปีทุกปี 

๒๙.๗   การดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกองทุนอาจส้ินสุดลง ก่อนครบวาระ โดย 
(๑)   ตาย หรือศาลมีคาํสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้

ความสามารถหรือคนสาบสูญ 
             (๒)  ลาออก 
           (๓)  ขาดคุณสมบติั หรือคุณวฒิุ การเป็นสมาชิกสามญัของสมาคม  
               (๔)  ถูกถอดถอนโดยมติจากการประชุมใหญ่ 

๒๙.๘ เม่ือการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกองทุนซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง  ส้ินสุดลง ก่อน
ครบวาระใหก้รรมการกองทุนท่ียงัดาํรงตาํแหน่งอยู ่ เชิญผูท่ี้เคยลงสมคัรรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการกองทุนในสมยัเดียวกนั  และมีคะแนนรองลงไปตามลาํดบั  ทาํหนา้ท่ี
เป็นกรรมการกองทุนแทน 

๒๙.๙ หากการส้ินสุดการดาํรงตาํแหน่ง ก่อนครบวาระ ของกรรมการกองทุน เป็นเหตุให้
คณะกรรมการกองทุนจาํเป็นตอ้งคดัเลือกประธานและเลขานุการใหม่ ให้กระทาํ
ได ้ตามขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการเลือกประธานกรรมการกองทุน 

๒๙.๑๐ ให้กรรมการกองทุนท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้ทาํหนา้ท่ีนายกสมาคมรักษาการ ยงัคง
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการกองทุนเช่นเดิม 
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ขอ้ ๓๐.  การเลือกตั้งนายกสมาคมหรือคณะกรรมการกองทุน 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมหรือกรรมการกองทุน ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้ งนายกสมาคมและ
กรรมการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ้ ๓๑. วาระการทาํงานของนายกสมาคม  กรรมการบริหาร  กรรมการกองทุน 
๓๑.๑   นายกสมาคมและกรรมการบริหาร อยู่ในตาํแหน่งได้วาระละสองปี และดาํรง

ตาํแหน่งเดิมต่อเน่ืองไดไ้ม่เกินสามวาระติดต่อกนั 
ผูท่ี้ไดรั้บเลือกเป็นนายกสมาคม  พร้อมทั้งผูท่ี้จะทาํหนา้ท่ีเลขาธิการ  และเหรัญญิก
ในคณะกรรมการบริหารสมยัถดัไป  ตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกบั
คณะกรรมการบริหารชุดท่ีกาํลงัปฏิบติัหน้าท่ี อย่างน้อยสามคร้ัง  และตอ้งร่วม
ประชุมกบัคณะกรรมการกองทุนอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง  ก่อนรับมอบงานบริหารจาก
คณะกรรมการบริหารชุดท่ีกาํลงัปฏิบติัหนา้ท่ี 
ใหอ้ดีตนายกสมาคม  อดีตเลขาธิการ  และอดีตเหรัญญิกในคณะกรรมการบริหาร
ชุดท่ีหมดวาระการทาํงานลง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกับคณะ
กรรมการบริหารชุดถดัไป  โดยไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  เพื่อใหค้าํปรึกษาในการบริหาร  ภายในระยะเวลาอยา่งนอ้ยเกา้สิบวนั นบั
จากวนัท่ีนายกสมาคมคนถดัไปเขา้รับตาํแหน่ง 

๓๑.๒  กรรมการกองทุน อยูใ่นตาํแหน่งไดว้าระละสองปี และดาํรงตาํแหน่งเดิมต่อเน่ือง
ไดไ้ม่เกินสามวาระ ติดต่อกนั โดยใหมี้ระยะเวลางานตามวาระเหล่ือมกบัวาระของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมหน่ึงปี  
ผู ้ท่ี ได้รับ เ ลือกเป็นกรรมการกองทุนสมัยถัดไปต้องเข้า ร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการกองทุนชุดท่ีกาํลงัปฏิบติัหนา้ท่ี ก่อนรับมอบงานจากคณะกรรมการ
กองทุนท่ีกาํลงัปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ัง 
การเขา้รับตาํแหน่งกรรมการกองทุนให้นบัหลงัวนัเขา้ร่วมประชุมคร้ังสุดทา้ยของ
คณะกรรมการกองทุนชุดเดิมหมดวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

๓๑.๓  ในกรณีท่ีสมาชิกของสมาคมเห็นว่าการดําเนินงานของนายกสมาคม หรือ
กรรมการบริหาร หรือกรรมการกองทุน ไม่เป็นท่ีพอใจและอาจทาํให้เกิดความ
เสียหายแก่สมาชิกหรือสมาคม ใหส้มาชิกสามญัลงนามกนัไม่นอ้ยกว่าสองร้อยคน 
เพื่อซกัถามการดาํเนินงานดงักล่าวไดโ้ดยการเปิดประชุมใหญ่วิสามญั 
หากเป็นการลงมติเพื่อถอดถอนนายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร  หรือ
กรรมการกองทุน จะตอ้งมีสมาชิกสามญัเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของ



 ๑๖

สมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุมและตอ้งไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนสมาชิก
สามญัท่ีลงนามในเร่ืองนั้น 

๓๑.๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ยงัมิได้รับ
มอบหมายการงานจากคณะกรรมการบริหาร   หรือคณะกรรมการกองทุนชุดท่ีกาํลงั
ปฏิบติัหน้าท่ี  ให้คณะกรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการกองทุนชุดท่ีกาํลงั
ปฏิบติัหนา้ท่ีรับผดิชอบการบริหารงานต่อไปจนกวา่จะมอบหมายงานแลว้เสร็จ 
ทั้งน้ีจะตอ้งมอบหมายการงานให้เสร็จส้ินภายในสามสิบวนั  นับจากวนัท่ีหมด
วาระของคณะกรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการกองทุนท่ีบริหารงานอยูเ่ดิม 

ขอ้ ๓๒.  อาํนาจในการดาํเนินงานดา้นการเงินของกรรมการบริหาร  
   ๓๒.๑   อาํนาจการสัง่จ่ายเงิน  การเกบ็รักษาเงิน และการทาํนิติกรรม 

เงินงบประมาณประจาํปีท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปีแล้ว ให้
กรรมการบริหารสามารถทาํการสัง่จ่ายไดด้งัน้ี 
(๑)   คร้ังหน่ึงไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ใหเ้หรัญญิกเป็นผูส้ัง่จ่าย 
(๒)  คร้ังหน่ึงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหน้ายกสมาคมเป็นผูส้ัง่จ่าย 
(๓)  คร้ังหน่ึงเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น

ผูอ้นุมติัแลว้นายกสมาคมเป็นผูส้ัง่จ่าย 
๓๒.๒  ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นผูมี้อาํนาจในการลงนามร่วมกนัในการสั่งจ่าย

เช็คจ่ายเงินของสมาคม  สาํหรับเงินบริหารสมาคม 
๓๒.๓   เงินบริหารสมาคมให้ฝากไวท่ี้ธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ท่ีเช่ือถือไดโ้ดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 
๓๒.๔   ในกรณีเป็นเงินสดยอ่ยสาํหรับใชจ่้ายในกิจการของสมาคม ใหผู้จ้ดัการสมาคมเป็น

ผูเ้กบ็รักษาไวใ้นความรับผดิชอบคราวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
๓๒.๕   ในกรณีเป็นเงินทดรองจ่าย  ซ่ึงเป็นไปตามวงเงินงบประมาณประจาํปีท่ีไดเ้สนอ

และไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่แลว้  ใหผู้รั้บผดิชอบโครงการหรือผูรั้บผดิชอบ
วงเงินงบประมาณดงักล่าว สามารถเบิกจ่ายไดภ้ายในวงเงินงบประมาณ  และให้
ทาํการเบิกเงินทดรองจ่ายได ้โดยนายกสมาคมและเหรัญญิกเป็นผูส้ัง่จ่าย 
ให้ผูรั้บผิดชอบวงเงินงบประมาณนั้น ทาํบญัชีรายรับรายจ่าย ส่งให้กบัเหรัญญิก 
เม่ือส้ินสุดภารกิจ 

๓๒.๖   ในกรณีท่ียงัไม่ไดรั้บการอนุมติังบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่ ใหก้รรมการบริหาร 
หรือคณะกรรมการบริหารตามแต่กรณีมีอาํนาจในการสั่งจ่ายเงินสําหรับการ
บริหารสํานักงานในแต่ละเดือนได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อเดือนท่ีใช้ในการ



 ๑๗

บริหารสาํนกังานในปีท่ีผา่นมา ทั้งน้ี ใหมี้อาํนาจสั่งจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจาํ
ท่ีจาํเป็น 

๓๒.๗   ให้นายกสมาคมร่วมกบัเหรัญญิกและประธานกรรมการกองทุน  เป็นผูมี้อาํนาจ
ร่วมกนัทั้งสามคนในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงิน  กรณีจาํเป็นตอ้งมีการสั่งจ่ายเงินจาก
เงินกองทุนสมาคม และเงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก 

๓๒.๘   ใหมี้ผูต้รวจสอบบญัชีลงนามรับรองบญัชีงบดุลของสมาคม 
๓๒.๙  คณะกรรมการบริหาร  กาํหนดระเบียบของสมาคมเร่ืองค่าใชจ่้ายเพ่ือการเดินทาง

สาํหรับผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีในกิจกรรมของสมาคม 
ขอ้ ๓๓. ใหค้ณะกรรมการบริหารวา่จา้งผูจ้ดัการสมาคม  เพื่อบริหารสาํนกังานและช่วยเหลือในการ

ดาํเนินงานของสมาคม 
 

หมวดที ่๗ 
เงินและทรัพย์สินของสมาคม 

ขอ้ ๓๔. เงินของสมาคมประกอบดว้ย 
๓๔.๑  เงินบริหารสมาคม 
๓๔.๒   เงินกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์
๓๔.๓   เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก 

ขอ้ ๓๕. เงินบริหารสมาคม 

๓๕.๑   เงินบริหารสมาคม หมายถึง เงินท่ีกรรมการบริหารใชใ้นการบริหารสาํนกังานและ
กิจกรรมของสมาคม ตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมติั  และให้หมายรวมถึงเงิน
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการบริหารและกิจกรรมของสมาคมดว้ย 

๓๕.๒   เงินสาํรองการบริหาร หมายถึง เงินท่ีคณะกรรมการบริหารอาจสาํรองไวส้าํหรับ
การบริหารงานสมาคม  ซ่ึงตอ้งไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินงบประมาณประจาํปี 

หากสํารองไวเ้กินร้อยละสามสิบของเงินงบประมาณประจาํปี  นายกสมาคม
จะตอ้งเรียกประชุมใหญ่วิสามญั เพื่อขออนุมติั 

ทั้งน้ี การสาํรองนั้นตอ้งไม่เป็นผลใหเ้งินกองทุนสมาคมมีนอ้ยกวา่เงินบริหารสมาคม 

๓๕.๓   ในแต่ละปีหากสมาคมมีรายไดจ้นทาํใหเ้งินบริหารสมาคมมากกว่าเงินงบประมาณ
ประจาํปี  และเงินสํารองการบริหารรวมกนั ให้คณะกรรมการบริหารโอนเงิน
ส่วนเกินนั้นเขา้เงินกองทุนสมาคม หรือเงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก โดยให้แลว้
เสร็จภายในสามสิบวนั หลงัจากการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ีหน่ึง  



 ๑๘

๓๕.๔   งบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานหรือบริหารสมาคม 
(๑)   ให้คณะกรรมการบริหารเสนอแผนดําเนินงานประจําปี  พร้อมทั้ ง 

งบประมาณ/แผนการเงิน  เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ  พร้อม
เสนองบดุล และงบการเงินสมาคมใหท่ี้ประชุมใหญ่รับรอง  
ทั้งน้ี ให้ส่งแผนดาํเนินงานประจาํปีงบประมาณ/ แผนการเงิน พร้อมทั้ง
งบดุล และงบการเงินให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตั้ งขอ้สังเกต
ล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั และแจง้ให้สมาชิก
พิจารณาล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สิบหา้วนั 

(๒)   กรณีท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้มีมติเห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร
ทบทวนแผนดาํเนินงานประจาํปี และงบประมาณ/แผนการเงินท่ีเสนอไว ้
ใหค้ณะกรรมการบริหารพิจารณาปรับปรุงและนาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
วิสามญัภายในหกสิบวนั นับแต่ได้รับการทกัทว้ง ในการประชุมใหญ่
ดงักล่าว 
ถ้าท่ีประชุมใหญ่มีความเห็นให้เพิ่มเติม หรือ ลด เลิก แผนงาน และ
งบประมาณ/แผนการเงินในเร่ืองใดให้คณะกรรมการบริหารดาํเนินการ
ไปตามมติของท่ีประชุมใหญ่ 

(๓)  กรณีท่ีคณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่ามีความจาํเป็นจะตอ้งจดัทาํ
โครงการหรือตอ้งใชค่้าใชจ่้ายใดนอกเหนือจากงบประมาณ/แผนการเงิน
ประจาํปีท่ีไดเ้สนอไวแ้ลว้ 
คณะกรรมการบริหารอาจนําเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่  เพื่อให้ท่ีประชุม
ใหญ่พิจารณาอนุมติัได ้ และถือมติท่ีประชุมใหญ่เป็นท่ีส้ินสุด 

ขอ้ ๓๖. ทรัพยสิ์นของสมาคม 
๓๖.๑   ทรัพยสิ์นของสมาคม ใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของเลขาธิการ 
๓๖.๒  การจาํหน่าย จดัหา หรือจดัการใหเ้กิดผลประโยชน์ ซ่ึงทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเป็น

สังหาริมทรัพย์ ให้เป็นมติเห็นชอบของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร  โดย
คะแนนเสียงเห็นชอบตอ้งมีเกินกวา่ก่ึงหน่ึง 

๓๖.๓   การจดัหา หรือจดัการให้เกิดผลประโยชน์ส่วนท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย ์(ถา้มี) ตอ้ง
เป็นมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่  โดยตอ้งมีคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสองร้อยคน 
ขององคม์ติ  
ส่วนการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยจ์ะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสองในสามของ
องคป์ระชุม ซ่ึงจะตอ้งมีสมาชิกสามญัเขา้ร่วมประชุมไม่ตํ่ากวา่สองร้อยคน 
 



 ๑๙

ขอ้ ๓๗. กองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ ์
๓๗.๑  ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใชช่ื้อว่า “เงินกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปถมัภ”์ เรียกโดยยอ่วา่ “เงินกองทุนสมาคม”  
๓๗.๒  เงินกองทุนสมาคม มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหส้มาคมมีเงินทุนในการดาํเนินกิจการของ

สมาคมไดอ้ยา่งถาวรและต่อเน่ือง 
๓๗.๓   เงินกองทุนสมาคม มีท่ีมาจาก 

(๑)   เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินกองทุนสมาคม 
(๒)  เงินบริจาค 
(๓)  เงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจากคณะกรรมการบริหาร ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบั
สมาคม 

๓๗.๔   เงินกองทุนสมาคมใหอ้ยูใ่นความดูแลของคณะกรรมการกองทุน โดยอาจฝากหรือ
ลงทุนดงัน้ี 
(๑)  เงินฝากธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีเช่ือถือได ้
(๒) พนัธบตัรรัฐบาล  

ขอ้ ๓๘ เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก 
๓๘.๑  ใหส้มาคมมีเงินกองทุน โดยใชช่ื้อวา่ “เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก” มีเงินกองทุน

ไม่เกินกวา่ร้อยละสามสิบของเงินกองทุนสมาคม 
๓๘.๒  เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้การสนบัสนุนดา้นสวสัดิการ

ต่างๆ ต่อสมาชิกของสมาคม ตามท่ีคณะกรรมการกองทุน และท่ีประชุมใหญ่
สามญั หรือท่ีประชุมใหญ่วิสามญัของสมาคมใหค้วามเห็นชอบ 

๓๘.๓  เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิก มีท่ีมาจาก 
(๑)  เงินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากเงินกองทุนสมาคม ท่ีโอนเขา้มาในเงินกองทุน

สวสัดิการสมาชิก 
(๒)  เงินบริจาค ตามวตัถุประสงคข์องผูบ้ริจาค 
(๓)  เงินท่ีได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการ

กองทุน ตามท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัสมาคม 
๓๘.๔ เงินกองทุนสวสัดิการสมาชิกให้อยู่ในการจดัการของคณะกรรมการกองทุน โดย

อาจฝากหรือลงทุนดงัน้ี 
(๑)   เงินฝากธนาคาร หรือสถาบนัการเงินท่ีเช่ือถือได ้
(๒)  พนัธบตัรรัฐบาล  
 
 



 ๒๐

ขอ้ ๓๙ การตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
๓๙.๑ ในกรณีท่ีมีสมาชิกร้องเรียนเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารงานและการใช้

จ่ายงบประมาณรวมทั้ งการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม ให้
สมาชิกสามญั ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน ลงช่ือร่วมกนั เพื่อให้นายกสมาคมเรียก
ประชุมใหญ่วิสามญั เพื่อดาํเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ
คัดเลือกผู ้ตรวจสอบการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ
กรรมการบริหารในส่วนท่ีร้องเรียนนั้น ภายในสามสิบวนั หลงัจากไดรั้บเอกสาร
ร้องเรียน 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสอบสวนท่ีจะแต่งตั้งและผูต้รวจสอบท่ีคดัเลือก จะตอ้งมาจาก
สมาชิกสามญัไม่นอ้ยกว่าสามคน โดยให้เสนอช่ือต่อท่ีประชุมใหญ่ และใหท่ี้ประชุม
ใหญ่ลงมติรับรอง ทั้งน้ี ผูถู้กเสนอช่ือจะตอ้งอยู่ในท่ีประชุมใหญ่และให้การยอมรับ
ดว้ย 

๓๙.๒  เม่ือมีการร้องเรียน นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารตอ้งยติุการดาํเนินงาน
ใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการร้องเรียน ดงักล่าว 

 
หมวดที ่๘  

การประชุมใหญ่ 
 
ขอ้ ๔๐. การประชุมใหญ่สามญั 

๔๐.๑  ใหมี้การประชุมใหญ่เพื่อเป็นการประชุมสมาชิกของสมาคมปีละสองคร้ัง 
การประชุมใหญ่คร้ังแรกของแต่ละปีระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
เรียกการประชุมคร้ังน้ีวา่ การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ีหน่ึง 
การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ีสองของแต่ละปี ใหห่้างจากการประชุมใหญ่
สามญัประจาํปีคร้ังท่ีหน่ึง ไม่นอ้ยกว่าหกเดือน และไม่เกินเจ็ดเดือน โดยเรียกการ
ประชุมคร้ังหลงัน้ีวา่ การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ีสอง 
การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามญั 
และใหร้ะบุคร้ังท่ีตามลาํดบั เฉพาะปีนั้นๆ  
ทั้งน้ี ให้แจง้ระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่าสิบห้า
วนั โดยนบัถดัจากวนัลงประกาศในส่ือมวลชน หรือส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือ วนัท่ี
ไปรษณียไ์ดรั้บเอกสาร 

๔๐.๒   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ีหน่ึง  เป็นดงัน้ี 



 ๒๑

(๑)  คณะกรรมการกองทุนแถลงกิจการในรอบปี พร้อมทั้งอธิบายขอ้สังเกต
แผนการดาํเนินงานประจาํปี และแผนการเงินประจาํปี ท่ีคณะกรรมการ
บริหารเสนอ 
ในวาระท่ีมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ ให้แนะนํา
คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ พร้อมทั้งแจง้ภารกิจสืบเน่ืองท่ีคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม่จะตอ้งรับหนา้ท่ีปฏิบติัต่อไป 

(๒)  นายกสมาคมแถลงกิจการในรอบปี  และภารกิจสืบเน่ืองท่ีนายกสมาคม
คนใหม่จะต้องรับหน้าท่ีปฏิบัติต่อไป (ในวาระท่ีมีการเปล่ียนนายก
สมาคม) 

(๓)  เหรัญญิกเสนองบดุล  ซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีสมาคมรับรองแลว้ ให้ท่ี
ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๔) นายกสมาคมแถลงนโยบาย และแนะนาํ กรรมการบริหาร (ในวาระท่ีมี
การเปล่ียนนายกสมาคม) 

(๕)  นายกสมาคมนาํเสนอแผนการดาํเนินงานประจาํปี และงบประมาณ/
แผนการเงินประจาํปี ใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๖)  เลือกตั้งผูต้รวจสอบบญัชี 
(๗) สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
(๘)  เร่ืองอ่ืนๆ 

๔๐.๓ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปีคร้ังท่ีสอง  เป็นดงัน้ี 
(๑)  ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารไดเ้สนอแผนการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงั

เพิ่มเติม ให้คณะกรรมการกองทุนอธิบายขอ้สังเกตแผนการดาํเนินงาน
คร่ึงปีหลงั และแผนการเงินคร่ึงปีหลงันั้น (ถา้มี) 

(๒)  นายกสมาคมแถลงกิจการในรอบคร่ึงปี 
(๓)  เหรัญญิกเสนองบการเงินคร่ึงปี 
(๔)  นายกสมาคมนาํเสนอแผนการดาํเนินงานคร่ึงปีหลงัเพิ่มเติม (ถา้มี) ให้ท่ี

ประชุมใหญ่พิจารณา                    
(๕)  สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
(๖)  เร่ืองอ่ืนๆ 

ขอ้ ๔๑. การประชุมใหญ่วิสามญั 
การประชุมใหญ่วิสามญัจะจดัข้ึนไดเ้ม่ือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงนามร่วมกันร้องขอให้มีการ



 ๒๒

พิจารณาเร่ืองใดเป็นพิเศษ  โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้งแจง้ระเบียบวาระการประชุม
ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ 
เ ว ้นแ ต่การประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่ อพิ จารณา เ ร่ืองการถอดถอนนายกสมาคม  
กรรมการบริหาร หรือกรรมการกองทุน ให้ดาํเนินการตามขอ้บงัคบัสมาคมท่ีกาํหนด
เก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว 

ขอ้ ๔๒.  องคป์ระชุม  ประธาน  มติของการประชุมใหญ่ 
๔๒.๑ การประชุมใหญ่ทุกคร้ังตอ้งกาํหนดสถานท่ีประชุมท่ีสะดวกต่อสมาชิกทัว่ไป

สามารถเขา้ถึงได ้และตอ้งมีสมาชิกเขา้ประชุมไม่นอ้ยกว่าสามร้อยคน จึงจะเป็น
องคป์ระชุมและดาํเนินการประชุมได ้ ถา้มีสมาชิกเขา้ประชุมไม่ครบองคป์ระชุม
ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกคร้ังหน่ึง โดยจัดให้มีการ
ประชุมข้ึนภายใน ๑๔ วนั นับแต่วนัท่ีประชุมคร้ังแรก การประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่
บงัคบัวา่จาํตอ้งครบองคป์ระชุม   

๔๒.๒   ใหน้ายกสมาคมเป็นประธานของท่ีประชุม  ถา้นายกสมาคมไม่อยูห่รือไม่สามารถ
ดําเนินการได้  ให้อุปนายกเป็นประธานของท่ีประชุม  และเลขาธิการหรือ
กรรมการบริหารท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานท่ีประชุมเป็นผูด้าํเนินการประชุม 

๔๒.๓   นอกจากจะไดบ้งัคบัไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  มติของท่ีประชุมใหญ่ใหถื้อเสียงขา้งมากของ
สมาชิกสามญัเป็นเกณฑ์  หากคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออก
เสียงหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 
หมวดที ่๙  

การยกเลกิ หรือแก้ไขข้อบังคบั 
 
ขอ้ ๔๓. การยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้บงัคบั เก่ียวกบัทรัพยสิ์นของสมาคมท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยจ์ะ

กระทาํได ้ตอ้งมีสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจาํนวนสมาชิกสามญัร่วมเป็นองค์
ประชุม และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าสองในสามของจาํนวน
เสียงทั้งหมดของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ขอ้ ๔๔. การยกเลิก หรือแกไ้ขขอ้บงัคบัจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ดว้ยคะแนน
เสียงไม่ตํ่ากวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งน้ี 
ใหน้าํเสนอเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมใหญ่ หา้มนาํเสนอเป็นเร่ืองอ่ืนๆ หรือเป็นวาระจร 

 
 



 ๒๓

 
หมวดที ่๑๐ 

การเลกิสมาคม 
 
ขอ้ ๔๕. การเลิกสมาคม จะกระทาํไดต่้อเม่ือเป็นมติเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ่ ดว้ยคะแนนเสียง

เห็นชอบไม่ตํ่ากวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามญัท่ีเขา้ร่วมประชุม ซ่ึง
องคป์ระชุมตอ้งเป็นสมาชิกสามญัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในห้าของจาํนวนสมาชิกสามญัทั้งหมด 
และหา้มบรรจุเป็นเร่ืองอ่ืนๆ หรือวาระจร 

ขอ้ ๔๖. การชาํระบญัชีเพื่อเลิกสมาคม  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย เม่ือชาํระบญัชีเสร็จแลว้ทรัพยสิ์นท่ี
เหลือให้ตกเป็นสมบติัขององคก์รหรือสถาบนัท่ีเป็นนิติบุคคล ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์ก่ียวกบั
การสาธารณกศุลส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมในประเทศไทย  ทั้งน้ีแลว้แต่ท่ีประชุมใหญ่
จะเห็นสมควร 

 
หมวดที ่๑๑  
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ ๔๗. ให้สมาชิกภาคี และสมาชิกสามญัท่ีเป็นสมาชิกอยูก่่อนขอ้บงัคบัสมาคมฉบบัน้ีประกาศใช ้ 

คงสมาชิกภาพตามประเภทเดิมต่อไป  แมว้่าจะมีคุณสมบติัหรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัสมาคมฉบบัน้ี 

ขอ้ ๔๘. ให้สมาชิกท่ีไดช้าํระค่าบาํรุงสมาคมแบบตลอดชีพตามขอ้บงัคบัสมาคมฉบบัเดิม  ไม่ตอ้ง
ชาํระค่าบาํรุงสมาคมอีก  ยกเวน้กรณีขาดจากสมาชิกภาพ และไดข้อกลบัเขา้เป็นสมาชิกอีก
ในภายหลงั 

ขอ้ ๔๙. ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนท่ีดาํรงตาํแหน่งอยู่ในวนัท่ีขอ้บงัคบั
สมาคมฉบับน้ีประกาศใช้ เป็นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนตาม
ขอ้บงัคบัสมาคมฉบบัน้ีต่อไป 

ขอ้ ๕๐.  ใหค้ณะกรรมการเลือกตั้งท่ีไดรั้บการแต่งตั้งก่อนขอ้บงัคบัสมาคมฉบบัน้ีประกาศใช ้  และ
ยงัดําเนินการเลือกตั้ งไม่แล้วเสร็จ  เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ งตามข้อบังคับสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้ งนายกสมาคมและกรรมการ
กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม  และให้ดาํเนินการเลือกตั้งตามกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
เดิม 



 ๒๔

ขอ้ ๕๑.  ให้คณะกรรมการบริหารดาํเนินการเก่ียวกบัเงินของสมาคมเป็นไปตามขอ้บงัคบัสมาคม
ท่ีว่าดว้ย “อาํนาจในการดาํเนินงานดา้นการเงินของกรรมการบริหาร”ให้แลว้เสร็จภายใน
เกา้สิบวนั นบัตั้งแต่วนัท่ีขอ้บงัคบัสมาคมฉบบัน้ีประกาศใช ้


