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ข้อบังคับสภาสถาปนิ ก
ว่าด้วยการประชุมของทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิ ก
พ.ศ. 2544
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8(6)(ญ) และมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 อัน
เป็ นพระราชบัญญัตทิ มีี บทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับ มาตรา
39 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
สภาสถาปนิกโดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งสภาสถาปนิก ออกข้อบังคับว่าด้วยการประชุมของทีประชุมใหญ่สภา
สถาปนิก ไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1

ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยการประชุมของทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544”

ข้อ 2

ข้อบังคับนีให้ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันทีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสภาสถาปนิก
“ทีประชุม” หมายความว่า ทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
“ประธาน” หมายความว่า ประธานในทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
หมวด 1
บททัวไป
ข้อ 4 คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปี ละหนึงครัง โดยปกติให้จดั ภายในหนึงร้อยยีสิบ
วันนับแต่วนั สินปี ปฏิทนิ
ข้อ 5 คณะกรรมการจะจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญเมือใดก็ได้ตามทีจําเป็ น
เมือมีสมาชิกสามัญจํานวนรวมกันไม่น้อยกว่าห้าสิบคน เข้าชือร้องขอเป็ นหนังสือให้มีการประชุมใหญ่ วิสามัญ
คณะกรรมการต้อ งดํา เนิ น การเพือจัด ให้มีก ารประชุ ม ใหญ่ วิส ามัญ ภายในสามสิบ วัน นับ แต่ ว ัน ทีได้ร ับ คํา ร้อ งขอ เว้น แต่
คณะกรรมการเห็นว่าเรืองทีขอให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญเพือพิจารณานันเป็ นเรืองทีไม่เกียวกับสภาสถาปนิกหรือไม่มเี หตุอนั
สมควรทีจะได้รบั การพิจารณาโดยทีประชุมใหญ่ของสภาสถาปนิก
หนังสือร้องขอตามวรรคสองให้ระบุโดยชัดแจ้งว่า ประสงค์ให้เรียกประชุมเพือพิจารณาเรืองใด และด้วยเหตุผลอัน
สมควรอย่างใด
ข้อ 6 ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญ ตามทีได้รบั การร้องขอตามข้อ 5 วรรคสอง
คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลของการไม่จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญดังกล่าวโดยชัดแจ้งไปยังสมาชิกห้าสิบลําดับแรกใน
รายชือสมาชิกสามัญทีเข้าชือร้องขอ ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั คําร้องขอ ในกรณีเช่นนีสมาชิกผูร้ ่วมเข้าชือร้องขอนัน
ทังหมด มีสทิ ธิร่วมเข้าชือคัดค้านการไม่จดั การประชุมใหญ่วสิ ามัญนันต่อสภานายกพิเศษได้
คําวินิจฉัยของสภานายกพิเศษให้เป็ นทีสุด และในกรณีทสภานายกพิ
ี
เศษมีคาํ วินิจฉัยเห็นชอบด้วยกับคําคัดค้านตาม
วรรคหนึง ให้คณะกรรมการดําเนินการเพือจัดให้มกี ารประชุมใหญ่วสิ ามัญภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําวินิจฉัยจาก
สภานายกพิเศษ
ข้อ 7
ร่วมประชุม

ในการประชุมตามข้อ 4 หรือ ข้อ 5 สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิทุกคนมีสทิ ธิเข้า
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พระราชบัญญัตสิ ถาปนิก
หมวด 2
วิ ธีการประชุม

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมีหนังสือนัดประชุม แจ้งวัน เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุมไปยังสมาชิกโดย
ทางใดทางหนึง ดังต่อไปนี
(1) ไปรษณีย์
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ให้สมาชิกยืนคําบอกกล่าวแสดงความประสงค์ต่อสภาสถาปนิกว่าจะรับหนังสือนัดประชุม แจ้งวัน เวลา สถานที และ
ระเบียบวาระการประชุม ตามวรรคหนึงโดยวิธีการใดวิธีการหนึง และสมาชิกต้องแจ้งทีอยู่จดั ส่งทางไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศัพท์ หรือทีอยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไว้ดว้ ย
เมือสมาชิกได้รบั หนังสือดังกล่าวข้างต้น โดยวิธกี ารทีสมาชิกแจ้งความประสงค์ไว้แล้วให้ถือว่าสมาชิกได้รบั แจ้ง
หนังสือนัดประชุมและระเบียบวาระการประชุมโดยชอบแล้ว
ให้สภาสถาปนิกประกาศ วัน เวลา สถานที และระเบียบวาระการประชุมใหญ่ในระบบสารสนเทศของสภาสถาปนิก
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ข้อ 8/1 การแจ้งและประกาศตามข้อ 8 ต้องกระทําก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยนับวันตามใบรับเงิน
หรือตามตราประทับของไปรษณียต์ น้ ทาง หรือวันทีส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กรณีมวี าระเพือพิจารณาร่างกฎกระทรวง หรือร่างข้อบังคับสภาสถาปนิกให้แนบเอกสารดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน
กับหนังสือแจ้งตามข้อ 8 ส่วนเอกสารประกอบการประชุมใหญ่อนอาจทํ
ื
าเฉพาะในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้
ในกรณีทีมีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมในรูปข้อมูลอิเ ล็กทรอนิก ส์ คณะกรรมการต้องเผยแพร่ข้อ มูล
ดังกล่าวในระบบสารสนเทศของสภาสถาปนิกล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบวัน และต้องเปิ ดให้สมาชิกสามารถ
ทําสําเนาข้อมูลนันผ่านระบบสารสนเทศของสภาสถาปนิกได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
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ข้อ 9 ให้สมาชิกทีมาประชุมแสดงบัตรสมาชิกสภาสถาปนิ ก หรือใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุม หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอืนทีมีรปู ถ่ายของบุคคลผูน้ นติ
ั ดอยู่ดว้ ย ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
และให้ลงชือก่อนเข้าประชุมทุกครัง
เมือมีสญ
ั ญาณให้เข้าประชุม ให้สมาชิกเข้านังในทีทีกําหนดไว้ เมือมีสมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุมแล้ว (สมาชิก
สามัญจํานวนไม่น้อยกว่าหนึงร้อยคน) ให้ประธานดําเนินการประชุมได้
ข้อ 10 เมือเกินกําหนดประชุมหนึงชัวโมง หากสมาชิกยังไม่ครบองค์ประชุมและการประชุมนันได้เรียกตามคําร้อง
ขอของสมาชิก ก็ให้งดประชุม แต่ถ้าเป็ นการประชุมทีสมาชิกมิได้เป็ นผู้ร้องขอ ให้เลือนการประชุมนันออกไป โดยให้คณะ
กรรมการเรียกประชุมอีกครังภายในสีสิบห้าวัน
ข้อ 11 ให้ประธานเลือกเลขานุการหนึงคนหรือหลายคนเป็ นผูจ้ ดรายงานการประชุม
ข้อ 12 ให้ทประชุ
ี
มพิจารณาเฉพาะเรืองทีมีอยู่ในระเบียบวาระการประชุม และต้องดําเนินการตามลําดับระเบียบ
วาระการประชุมทีจัดไว้ เว้นแต่ทประชุ
ี มจะลงมติเป็ นอย่างอืน
การพิจารณาเรืองอืนทีมีสมาชิกเสนอในทีประชุม ให้กระทําได้ภายหลังจากทีประชุมพิจารณาเรืองทีมีอยู่ในระเบียบ
วาระการประชุมเสร็จแล้ว
ข้อ 13 สมาชิก ผู้ใ ดประสงค์จ ะกล่ า วถ้ อ ยคํ า ต่ อ ทีประชุ ม ให้ย กมือ ขึนพ้น ศีร ษะ เมือประธานอนุ ญ าตแล้ว จึง
ดําเนินการได้
ข้อ 14 ถ้าคณะกรรมการขอแถลงหรือชีแจงเรืองใดต่อทีประชุม ให้ประธานพิจารณาอนุญาต
1
2

ข้อ 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561 และให้ใช้ความใหม่ดงั ทีพิมพ์ไว้แล้ว
ข้อ 8/1 เพิมโดย ข้อบังคับสภาสถาปนิกฯ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
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ข้อ 15 ประธานมีอํานาจปรึกษาทีประชุมในปั ญหาใด ๆ หรือสังพักการประชุม หรือเลือนการประชุม หรือปิ ด
ประชุมได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเพือเก็บรักษาไว้เป็ นหลักฐาน และให้มกี ารรับรองรายงาน
การประชุมในการประชุมคราวต่อไป
หมวด 3
การลงมติ
ข้อ 17 ในกรณีทจะต้
ี องมีมติ ให้ประธานขอให้ทประชุ
ี มลงมติ
ข้อ 18 เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านันทีมีสทิ ธิในการออกเสียงลงคะแนนในทีประชุม
ข้อ 19 การออกเสียงลงคะแนน ให้ประธานจะสังให้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธที เห็
ี นสมควร
ข้อ 20 การออกเสีย งลงมติข องทีประชุ มให้ถือตามเสียงข้างมาก สมาชิก สามัญคนหนึ งให้มีเสีย งหนึ งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิมอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
มติของทีประชุมในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาสถาปนิก ให้ถอื เสียงข้างมากตามวรรคหนึงและเสียงข้าง
มากนันต้องไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนสมาชิกสามัญทีเข้าประชุม
ประกาศ ณ วันที 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544
ปรีดิ บุรณศิริ
นายกสภาสถาปนิก

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพิเศษ 19ง วันที 4 มีนาคม 2545

ข้อบังคับสภาสถาปนิ กว่าด้วยการประชุมของทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิ ก (ฉบับที 2) พ.ศ. 2551
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 14ง วันที 28 มกราคม 2552
ข้อบังคับสภาสถาปนิ กว่าด้วยการประชุมของทีประชุมใหญ่สภาสถาปนิ ก (ฉบับที 3) พ.ศ. 2561
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 299ง วันที 26 พฤศจิกายน 2561
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