ข้ อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
ว่ าด้ วย การเลือกตั้งนายกสมาคม หรือคณะกรรมการกองทุน
พ.ศ. ๒๕๕๕
ด้วยข้อบังคับสมาคมสถาปนิ กสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้กาํ หนดให้มีขอ้ บังคับ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งนายกสมาคม หรื อคณะกรรมการ
กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกสมาคม
การเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน
ข้อ ๑. ในข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งนายกสมาคม
หรื อคณะกรรมการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้
“สมาชิกผูม้ ีสิทธิออกเสี ยงเลือกตั้ง” หมายความว่า สมาชิกสามัญ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้ง
นายกสมาคม หรื อคณะกรรมการกองทุน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นผูท้ ี่คงสถานภาพเป็ น
สมาชิกสามัญในวันที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดจนถึงวันที่ลงคะแนนออกเสี ยงเลือกตั้ง
“ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม” หมายความถึง สมาชิ กสามัญ ที่คงสถานภาพเป็ น
สมาชิกสามัญในวันที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดจนถึงวันที่ลงคะแนนออกเสี ยงเลือกตั้ง
โดยมี คุณ สมบัติ ห รื อคุ ณ วุ ฒิต ามข้อ บัง คับ ของสมาคมในการดํา รงตํา แหน่ ง เป็ น นายก
สมาคม และลงสมัครรับเลือกตั้ง
“ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการกองทุน” หมายความถึง อดีตกรรมการบริ หารของสมาคม
หรื อ สมาชิ กสามัญที่มีอดี ตกรรมการบริ หารของสมาคมรั บรองสองท่าน ที่คงสถานภาพเป็ น
สมาชิกสามัญในวันที่คณะกรรมการเลือกตั้งกําหนดจนถึงวันที่ลงคะแนนออกเสี ยงเลือกตั้ง
โดยมีคุณสมบัติหรื อคุณวุฒิตามข้อบังคับของสมาคมในการดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
กองทุน และลงสมัครรับเลือกตั้ง
“คณะกรรมการเลือกตั้ง” หมายความถึง สมาชิกสามัญที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็ น ผูค้ วบคุม
และดําเนิ นการจัด หรื อจัดให้มีการเลือกตั้ง หรื อการสรรหานายกสมาคม และกรรมการ
กองทุน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒. “คณะกรรมการเลือกตั้ง” ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการคนหนึ่ ง และกรรมการอื่น
อีกสิ บเอ็ดคน รวมเป็ นจํานวนสิ บสองคน ซึ่ งคณะกรรมการบริ หารชุดที่กาํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่
คัดเลือกสมาชิกสามัญที่มิได้เป็ นกรรมการบริ หาร หรื อกรรมการกองทุนชุดที่กาํ ลังปฏิบตั ิ
หน้าที่จาก
(๑) สมาชิกสามัญจาก อดีตกรรมาธิการสมาคมสามคน
(๒) สมาชิกสามัญจากสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมต่างๆ สามคน

(๓)
(๔)

สมาชิกสามัญที่ทาํ งานภาคราชการ สามคน
สมาชิกที่ทาํ งานภาคเอกชน สามคน
และให้นายกสมาคมแต่งตั้ง เป็ นคณะกรรมการเฉพาะกิจสําหรับการเลือกตั้งนายก
สมาคม หรื อคณะกรรมการกองทุน ตามแต่กรณี เรี ยกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ
เลือกตั้ง” มีผจู ้ ดั การสมาคมเป็ นเลขานุการ เพื่อดําเนินการเลือกตั้ง ตามแต่กรณี
ข้อ ๓. หน้าที่คณะกรรมการเลือกตั้ง
(๑) ควบคุมและดําเนินการจัด หรื อจัดให้มีการเลือกตั้ง และลงคะแนนเลือกตั้ง รวมถึง
กํากับการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามข้อบังคับสมาคม
(๒) ออกประกาศกําหนดการทั้งหลายอันรวมถึงการนับคะแนนเลือกตั้ง อันจําเป็ นแก่
การเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคม
(๓) มีอาํ นาจสัง่ ให้มีการนับคะแนนใหม่ เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้วา่ มีการทุจริ ต
(๔) รายงานผลการเลือกตั้ง เพื่อให้นายกสมาคมประกาศผลอย่างเป็ นทางการ
ข้อ ๔. ขั้นตอนในการเลือกตั้งนายกสมาคม
(๑) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัคร ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม
อย่างน้อยสองร้อยเจ็ดสิ บวัน ก่อนนายกสมาคมที่กาํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่จะครบวาระ
และมีระยะเวลารับสมัครสามสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศรับสมัคร
(๒) หากมีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคมตั้งแต่สองคนขึ้นไป ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้ง ดําเนิ นการเลือกตั้งโดยให้สมาชิกสามัญทําการลงคะแนนเลือกตั้ง ภายใน
เวลาไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั หมดระยะเวลารับสมัคร
(๓) กรณี ที่ผสู ้ มัครเป็ นนายกสมาคมเพียงคนเดียว หรื อไม่มีผลู ้ งสมัครรับเลือกตั้งเป็ น
นายกสมาคม ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดําเนิ นการสรรหาผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ น
นายกสมาคม เพื่อให้มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งอย่างน้อยสามคน โดยให้ดาํ เนิ นการสรร
หาภายในเวลาไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั หมดระยะเวลารับสมัคร และให้สมาชิก
สามัญทําการลงคะแนนเลือกตั้งภายในเวลาไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้รับการ
สรรหา
(๔) ให้ถือว่าผูท้ ี่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุ ด เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม
(๕) ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคมมีคะแนนเลือกตั้งสู งสุ ดเท่ากัน ให้
คณะกรรมการเลื อ กตั้งดํา เนิ น การเลื อ กตั้ง ใหม่ ภายในเวลาไม่ เ กิ น สี่ สิบห้าวัน
นับตั้งแต่วนั นับคะแนนเลือกตั้งสิ้ นสุ ดลง
(๖) ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคมฯ ไม่อาจเข้ารับตําแหน่งนายกสมาคมฯ
ไม่ว่าด้วยกรณี ใด ให้คณะกรรมการเลือกตั้งดําเนินการเลือกตั้งใหม่ภายในเวลาไม่
เกินสี่ สิบห้าวัน นับตั้งแต่วนั ที่รับทราบ

(๗)

การเข้ารับดํารงตําแหน่ งนายกสมาคมฯ ให้นบั แต่วนั ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ครั้งที่หนึ่ง
ข้อ ๕ ขั้นตอนในการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุน
(๑) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศรับสมัคร ผูส้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการกองทุน
อย่างน้อยสองร้อยเจ็ดสิ บวัน ก่อนที่คณะกรรมการกองทุนชุดที่กาํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่จะ
ครบวาระ และมีระยะเวลารับสมัครสามสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศรับสมัคร
(๒) หากมีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการกองทุนตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ให้คณะกรรมการ
เลื อกตั้ง ดําเนิ นการเลื อกตั้งโดยให้สมาชิ กสามัญทําการลงคะแนนเลื อกตั้งภายใน
เวลาไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั หมดระยะเวลารับสมัคร
(๓) กรณี มีผูส้ มัครรั บเลื อกตั้งเป็ นกรรมการกองทุ นน้อยกว่าห้าคน ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งดําเนิ นการสรรหาผูท้ ี่สมัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการกองทุนเพื่อให้มีผสู ้ มัคร
รับเลือกตั้งอย่างน้อยเจ็ดคน โดยให้ดาํ เนิ นการสรรหาภายในเวลาไม่เกินสามสิ บวัน
นับแต่วนั หมดระยะเวลารับสมัคร และให้สมาชิ กสามัญทําการลงคะแนนเลื อกตั้ง
ภายในเวลาไม่เกินสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้รับการสรรหา
(๔) ให้ถือว่าผูท้ ี่ ได้รับคะแนนเลื อกตั้งโดยมี คะแนนสู งสุ ดห้าอันดับแรก เป็ นผูไ้ ด้รับ
เลือกตั้งเป็ นกรรมการกองทุน
(๕) ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้งเป็ นกรรมการกองทุนมีคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน จนมีผล
ให้ผูม้ ิ สิทธิ ได้รับเลื อกตั้งเป็ นกรรมการกองทุ นเกิ นกว่าห้าท่าน ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งดําเนิ นการเลือกตั้งใหม่ เฉพาะผูส้ มัครที่มีคะแนนเลือกตั้งเท่ากัน ภายในเวลา
ไม่เกินสี่ สิบห้าวัน นับตั้งแต่วนั นับคะแนนเลือกตั้งสิ้ นสุ ดลง
(๖) การเข้า รั บดํารงตําแหน่ งคณะกรรมการกองทุ น ให้นับแต่ วนั ประชุ มใหญ่ สามัญ
ประจําปี ครั้งที่หนึ่ง
ข้อ ๖. การนับคะแนนเลือกตั้ง และสักขีพยาน
ในการเลือกตั้งนายกสมาคม หรื อกรรมการกองทุน ตามแต่กรณี ให้กรรมการบริ หารที่กาํ ลัง
ปฏิบตั ิหน้าที่ไม่นอ้ ยกว่าสามคน เป็ นกรรมการนับคะแนน และให้มีสมาชิ กสามัญจํานวนไม่
น้อยกว่าห้าคน ซึ่ งไม่ได้ปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ หาร กรรมการกองทุน กรรมาธิ การ
หรื ออนุ กรรมการ ภายในกรรมการบริ หารชุดที่กาํ ลังปฏิบตั ิหน้าที่มาเป็ นสักขีพยาน โดยมี
คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็ นกรรมการกํากับการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ ๗. การประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคม หรื อคณะกรรมการกองทุน
ให้คณะกรรมกรรมการเลื อกตั้งแจ้งผลการเลื อกตั้งนายกสมาคม หรื อกรรมการกองทุนให้
นายกสมาคมทราบเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร เพื่อให้นายกสมาคมดําเนิ นการเพื่อประกาศผลผู ้
ได้รับเลือกตั้งเป็ นนายกสมาคม หรื อกรรมการกองทุน ไม่เกินสามวัน นับแต่การนับคะแนน
เลือกตั้ง

ข้อ ๘. การคัดค้านผลการเลือกตั้ง
ในกรณี ที่มีผคู ้ ดั ค้านการเลือกตั้ง ให้ผคู ้ ดั ค้านการเลือกตั้งพร้อมสมาชิกสามัญจํานวนร่ วมกัน
ไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บคน ทําหนังสื อคัดค้านการเลือกตั้ง ผลการเลือกตั้ง พร้อมหลักฐานอันควร
เชื่อได้ ภายในเวลาไม่เกินเจ็ดวันนับแต่วนั ประกาศผลการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง
(๑) ให้คณะกรรมการเลือกตั้งวินิจฉัยเรื่ องการคัดค้านการเลือกตั้งภายในเวลาสิ บห้าวัน
นับแต่วนั รับหนังสื อคัดค้านการเลือกตั้ง
(๒) คําวินิจฉัยการคัดค้านการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งถือเป็ นที่สุด
(๓) ในกรณี ที่คณะกรรมการเลื อกตั้งวินิจฉัยยกเลิ กผลการเลื อกตั้ง ให้คณะกรรมการ
เลือกตั้งทําหน้าที่เป็ นคณะกรรมการเลือกตั้งต่อไป และดําเนิ นการเลือกตั้งใหม่ตาม
ขั้นตอนของข้อบังคับฉบับนี้โดยอนุโลม

