ข้อบังคับ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๕

ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พ.ศ. ๒๕๕๕)
ข้อ ๑ ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อบังคับ
ฉบับนี้แทน นับตั้งแต่เก้าสิบวัน จากวันที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ
หมวดที่ ๑
ชื่อ ตรา สานักงาน
ข้อ ๒. ชื่อของสมาคม
สมาคมนี้ใช้ชื่อว่า “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“ THE ASSOCIATION OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL PATRONAGE” ใ ช้
อั ก ษรย่ อ ว่ า “อาษา” ใช้ อั ก ษรย่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “ASA” ค าว่ า “สมาคม” ต่ อ ไปใน
ข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์” ดังกล่าว
ข้อ ๓. ตราของสมาคม

๓.๑

ตราของสมาคมนี้เป็นรูปยอดเสาเม็ดทรงมัน ประดิษฐานกลางวงรี มีมหามงกุฎและ
เลข ๙ ทับบนหัวเสา ส่วนกลางเป็นรูปเครื่องมือวัดความลาดเอียง ประกอบด้วย
ฉากและลูกดิ่ง ส่วนบนของวงรอบมีอักษร จารึกนาม “สมาคม สถาปนิก สยาม”
ข้างเสาจารึกตัว เลขปีสถาปนาสมาคมนี้ว่า “๒๔” และ “๗๗” และส่วนล่างของ
วงรอบจารึกข้อความว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์”
๓.๒ การใช้ตราของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม
ข้อ ๔. สานักงานของสมาคม
สานักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔๘/๑ ซอยศูนย์วิจัย ๔ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
สานักงานสาขาตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๕๗ หมู่ที่ ๒ ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

-๑-

หมวดที่ ๒
วัตถุประสงค์
ข้อ ๕. สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๕.๑ มุ่งบาเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญงดงามทางสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ ในฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ
๕.๒ เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวลสมาชิก เพื่อดารงไว้ซึ่งเกียรติและ
ศักดิ์ศรี รวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิกและต่อสังคม
๕.๓ ให้ความรู้ คาปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม
๕.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า การวิจัย และการพัฒนา เพื่อ
ความก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
๕.๕ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์กร และสถาบัน ทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ เพื่อพัฒ นาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของ
สถาปนิก
๕.๖ ส่ งเสริ ม พัฒ นาและติดตามการปฏิบัติตามพันธะกรณีว่าด้ว ยการให้ บริการและ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
๕.๗ กาหนดและรับรองมาตรฐาน กฎ ระเบียบ เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม
๕.๘ สนับสนุนให้มีกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่
สมาคม และสมาชิก ร่วมกันกาหนดขึ้นอย่างเที่ยงธรรม
หมวดที่ ๓
สมาชิกบุคคลธรรมดา
ข้อ ๖. ประเภทสมาชิก
๖.๑ สมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ
(๑) สมาชิกสมทบ
(๒) สมาชิกภาคี
(๓) สมาชิกสามัญ
(๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์
๖.๒ การปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิก
กรรมการบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิกได้ในกรณี ดังนี้

-๒-

(๑)

สมาชิ ก ยื่ น แสดงความจ านง ในการปรั บ เปลี่ ย นประเภทสมาชิ ก ตาม
ระเบียบของสมาคม
(๒) สมาชิ ก มี คุ ณ สมบั ติ หรื อ คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ ข อง
ประเภทสมาชิกนั้นๆ
ข้อ ๗. คุณสมบัติและคุณวุฒิ
๗.๑ สมาชิกสมทบ
คุณสมบัติ
(๑) เป็ น ผู้ มีสั ญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานพานักอยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวร
มาแล้ว ไม่น้อยกว่าสอง ปี
(๒)
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(๓)
ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ในกรณีที่สมาคมเห็นว่า
อาจ น ามาซึ่งความเสื่ อ มเสี ยเกียรติศั กดิ์ แห่ งวิ ชาชี พ เว้นแต่ได้พ้ นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี นับแต่วันพ้นโทษ และสมาคมเห็นสมควรยกเว้น
(๔)
ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟื่อน
คุณวุฒิ
(๕)
เป็ น นั กศึกษาวิช าสถาปัตยกรรม อยู่ในสถานศึกษาที่ส มาคม หรือสภา
สถาปนิกรับรองวิทยฐานะแล้ว หรือ
(๖)
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม หรือ
(๗)
บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม หรือ
(๘)
บุคคลที่เป็นตัวแทนของสานักงานที่ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม
หรือสานักงานที่ให้บริการเกี่ยวเนื่องด้านสถาปัตยกรรม
๗.๒
สมาชิกภาคี
คุณสมบัติ
(๑) เช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ
คุณวุฒิ
(๒) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไปในสาขาวิ ช า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ตามที่สมาคมหรือสภาสถาปนิกรับรอง หรือ
(๓) เป็นผู้ได้รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ตามที่ ส มาคมหรื อ สภาสถาปนิ ก รั บรอง และต้ องปฏิ บั ติ ง านที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามประกาศสภาสถาปนิก
๗.๓
สมาชิกสามัญ
คุณสมบัติ

-๓-

(๑) เช่นเดียวกับสมาชิกภาคี
คุณวุฒิ
(๒) เป็นผู้ได้รับหรือเคยได้รับใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก
๗.๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์
ได้ แ ก่ บุ ค คลผู้ มี อุ ป การะคุ ณ เป็ น พิ เ ศษอย่ า งเด่ น ชั ด ต่ อ สมาคมหรื อ ต่ อ วิ ช าชี พ
สถาปั ต ยกรรม ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ห ารมี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ เ ชิ ญ เป็ น สมาชิ ก
กิตติมศักดิ์
ข้อ ๘. การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้แสดงความจานงพร้อมด้วยใบสมัคร ซึ่งมี
สมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่าสองนาย เมื่อผู้ที่นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและ
คุณวุฒิถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมแล้ว คณะกรรมการบริหารอาจจะพิจารณารับเข้าเป็น
สมาชิกหรือไม่ก็ได้
เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว ให้เลขาธิการสมาคมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
แก่ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกและประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ผู้ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาไม่รับเข้าเป็นสมาชิก อาจแสดงความจานงและสมัครได้อีก
เมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่คณะกรรมการบริหารมีมติไม่รับครั้งแรก
ข้อ ๙. วันเริ่มสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชาระค่าลงทะเบียนและค่าบารุงประจาปีของสมาคม
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยนายกสมาคมและนายทะเบี ย นเป็ น ผู้ ล งนามรั บ รอง หลั ง จากที่ ค ณะ
กรรมการบริหารอนุมัติแล้ว
ข้อ ๑๐. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการพักสมาชิกภาพ
๑๐.๑ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก
(๓) ลาออกโดยยื่ น หนั ง สื อ ลาออกต่ อ นายทะเบี ย น และนายทะเบี ย นได้
ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีข้อผูกพันใดกับสมาคมแล้ว
(๔) คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ขององค์
ประชุม ให้ออกหรือไล่ออกจากสมาชิกภาพ แต่สาหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ต้อง
เป็นมติเอกฉันท์ของที่ประชุมใหญ่
๑๐.๒ ผู้ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบารุงสมาคมคืน
๑๐.๓ ให้เลขาธิการสมาคมดาเนินการประกาศชื่อสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ให้ทราบโดย
ทั่วกัน

-๔-

๑๐.๔ การพักสมาชิกภาพ ในกรณีต่อไปนี้
(๑) สมาชิกที่ขาดชาระค่าบารุงสมาคมหรือหนี้สิ้นอื่นแก่สมาคม ให้เหรัญญิก
สมาคมมีหนังสือบอกกล่าวไปยังสถานที่อยู่ที่ปรากฎในทะเบียนของสมาคม
ถ้าสมาชิกผู้ นั้ นไม่ช าระภายในหกสิ บวันนับตั้งแต่วันที่ได้ส่ งหนังสื อบอก
กล่าวไป ให้เหรัญญิกสมาคมมีห นังสื อบอกกล่ าวเป็นครั้งที่ส องโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือส่งโดยมีหลักฐานรับหนังสือนั้น ภายใน
สามสิบวัน
(๒) สมาชิ ก ที่ ถู ก พิ จ ารณาว่ า ขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาพักสมาชิกภาพของสมาชิกตามกรณี (๑)
หรือ (๒) และให้เลขาธิการสมาคมแจ้งให้ผู้ถูกพักสมาชิกภาพทราบโดยเร็ว
ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิที่จะขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีก
ข้อ ๑๑. ทะเบียนสมาชิก
ให้นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติสมาชิกให้เป็นปัจจุบันเก็บไว้ ณ สานักงานของสมาคม
โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและนามสกุล
(๒) สัญชาติ
(๓) คุณวุฒิ
(๔) ที่อยู่ของสมาชิก
(๕) วันที่เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก
(๖) วันที่ต่ออายุหรือกลับเข้าเป็นสมาชิกครั้งล่าสุด
ข้อ ๑๒. สิทธิของสมาชิก
๑๒.๑ สมาชิกสมทบ
(๑) มี สิ ท ธิ ใ นการเสนอความคิ ด เห็ น ใดๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การด าเนิ น งานเพื่ อ
ความก้าวหน้าของสมาคม
(๒) มีสิทธิใช้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของสมาคม ตามประเภทของสมาชิกตามระเบียบ
ของสมาคมว่าด้วยการใช้ชื่อนั้นๆ รวมทั้งอักษรย่อด้วย
(๓) มีสิทธิได้รับบริการของสมาคมตามระเบียบของสมาคม
(๔) มีสิทธิในการขอเข้าใช้สถานที่ของสมาคม หรือที่สมาคมเกี่ยวข้อง
(๕) มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมใหญ่ การประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมอื่น
ใดที่สมาคมจัดขึ้นและประกาศหรื อแจ้งให้สมาชิกของสมาคมทุกคนทราบ
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่

-๕-

(๖)

มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสมาคมในการร่วมกิจกรรมทางสังคม การ
บาเพ็ญประโยชน์ หรือเป็นกรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทางานและ
ผู้แทนสมาคม
(๗)
มีสิทธิได้รับสิทธิ์และสวัสดิการในกองทุนสวัสดิการสมาชิก
๑๒.๒ สมาชิกภาคี
(๑) มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ และ
(๒) มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม ช่วยเหลือ ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
๑๒.๓ สมาชิกสามัญ
(๑) มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภาคี และ
(๒) มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
(๓)
มีสิทธิเข้าประชุมที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะ สาหรับสมาชิกสามัญ
(๔) มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนนายกสมาคม กรรมการบริหาร และ
กรรมการกองทุน
(๕) มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่
(๖) มีสิทธิได้รับบริการเฉพาะของสมาคมตามที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
๑๒.๔ สมาชิกกิตติมศักดิ์
มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ
ข้อ ๑๓. หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกจะต้องทาความเข้าใจหรือยอมรับหรือ ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม และ
มีหน้าที่ซึ่งควรปฏิบัติดังต่อไปนี้
(๑) ช่วยเหลือ ร่วมมือ และส่งเสริมงานของสมาคม
(๒) ร่วมประชุมและร่วมงานที่สมาคมจัดขึ้นอย่างอุทิศเวลา และด้วยความตั้งใจ
(๓) ติดต่อกับสมาคมอยู่เสมอ
(๔) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิก
(๕) ส าหรั บ สมาชิ ก ที่ ป ระกอบวิ ช าชี พ สถาปั ต ยกรรม มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแบบแผน
มารยาท และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ตามที่สมาคมกาหนด และตาม
กฎหมายบัญญัติ
(๖) สมาชิกกิตติมศักดิ์มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมตามวาระและโอกาสอัน
สมควร
ข้อ ๑๔. การพิจารณาความผิดสมาชิก
๑๔.๑ สมาชิ ก ย่ อ มได้ รั บ การพิ จ ารณา หากมี ค วามผิ ด สถานใดสถานหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้

-๖-

(๑)
(๒)

ผิดระเบียบข้อบังคับของสมาคม
ประพฤติตนหรือทาความเสื่อมเสียให้เกิดแก่ชื่อเสียงของตนหรือเสื่อมเสีย
ถึงสมาคม
(๓) ต้องคดีอาญาอันไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท และต้องถูกจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดของศาล
(๔) ทาความเสื่อมเสียทางการเงิน หรือเป็นหนี้สมาคมเกินเวลาอันสมควร
(๕) มีส่วนในการกระทาผิดร่วมกับสมาชิกนิติบุคคลที่ตนเป็นกรรมการบริหารนิติ
บุคคลนั้นๆ
๑๔.๒ การพิจารณาดาเนินการเมื่อสมาชิกกระทาความผิด มีอยู่ห้าระดับ
(๑) ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ประณามเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓)
ประกาศพักสมาชิกภาพ เป็นเวลาไม่เกินหนึ่ง ปี
(๔) ให้พ้นจากสมาชิกภาพ
(๕) ไล่ออกจากสมาชิกภาพ และประกาศความผิดให้ทราบทั่วกัน
๑๔.๓ การพักสมาชิกภาพ
(๑) กระทาความผิดตามข้อ ๑๔.๑
(๒) ขาดชาระค่าบารุงสมาชิกเกินสองงวด
หมวดที่ ๔
สมาชิกนิติบุคคล
ข้อ ๑๕. คุณสมบัติ
๑๕.๑ มีวัตถุป ระสงค์ใ นการประกอบวิช าชี พสถาปัต ยกรรมควบคุ ม ตามที่ ได้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
รายการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือในหนังสือบริคณห์สนธิ
๑๕.๒ ต้องมีผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นๆ อย่างน้อยหนึ่งคน เป็นสมาชิกประเภทสมาชิก
สามัญของสมาคม
ข้อ ๑๖. การเข้าเป็นสมาชิก
เช่นเดียวกับสมาชิกบุคคลธรรมดา
ข้อ ๑๗. การเริ่มสมาชิกภาพ
เช่นเดียวกับสมาชิกบุคคลธรรมดา
ข้อ ๑๘. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ มีผลเมื่อขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติ

-๗-

(๒)

ลาออกโดยมีผลเมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียน และนายทะเบียนตรวจสอบ
แล้วไม่มีข้อผูกพันใดกับสมาคม
(๓) คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุม ให้ออก
จากสมาชิกภาพ
(๔) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ขาดชาระค่าบารุงสมาชิกเกินสองงวดติดต่อกัน
ข้อ ๑๙. ทะเบียนสมาชิกนิติบุคคล
ให้นายทะเบียนจัดทาทะเบียนประวัติสมาชิกนิติบุคคลให้เป็นปัจจุบันเก็บไว้ ณ สานักงานของ
สมาคม โดยอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อของนิติบุคคล และสาเนาเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล
(๒) ชื่อผู้บริหารที่เป็นสมาชิกสามัญ
(๓) ที่อยู่ของนิติบุคคล
(๔) วันที่เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก
(๕) วันที่ต่ออายุหรือกลับเข้าเป็นสมาชิกครั้งล่าสุด
ข้อ ๒๐. สิทธิของสมาชิกนิติบุคคล
(๑) มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภาคี และ
(๒) มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ข้อมูลของนิติบุคคลนั้นๆ ที่ลงทะเบียนไว้กับสมาคม ให้กับ
หน่วยงานราชการ เอกชน บริษัท ห้างร้าน ในกรณีที่สมาคมได้รับการติดต่อ
(๓) มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ข่ า วสารและบริ ก ารเพิ่ ม เติ ม ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง กั บ การประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมตามที่คณะกรรมการบริหารกาหนด
(๔) มีสิทธิเข้าประชุมที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะสาหรับสมาชิกประเภทนิติบุคคล
(๕)
มีสิทธิให้สมาคมออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคลของสมาคม
(๖) มีสิทธิได้รับสิทธิและสวัสดิการในกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ ๒๑. หน้าที่ของสมาชิกนิติบุคคล
ให้นาข้อบังคับเรื่องหน้าที่ของสมาชิกบุคคลธรรมดาประเภทสมาชิกสามัญ มาใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๒. การพิจารณาความผิดของสมาชิกนิติบุคคล
ให้นาข้อบังคับเรื่องการพิจารณาความผิดของสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา มาใช้โดยอนุโลม
หมวดที่ ๕
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบารุงสมาคม
ข้อ ๒๓. ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก
ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ดังนี้

-๘-

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียน
สมาชิกบุคคลธรรมดา ๖๐๐ บาท
สมาชิกนิติบุคคล ๓,๐๐๐ บาท
กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ กลับเข้าเป็นสมาชิก ต้องชาระค่าลงทะเบียนเข้าเป็น
สมาชิก เช่นเดียวกับ ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่
(๕) การปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิก ไม่ต้องชาระค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกอีก
ข้อ ๒๔. ค่าบารุงสมาคม
ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดไว้ดังนี้
(๑) สมาชิกสมทบ ปีละ ๑,๘๐๐ บาท
(๒) สมาชิกสมทบประเภทนักศึกษา ปีละ ๗๕๐ บาท
(๓) สมาชิกภาคีปีละ ๑,๐๐๐ บาท
(๔) สมาชิกสามัญรายห้าปี ๖,๐๐๐ บาท
(๕) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องชาระค่าบารุงอย่างใดทั้งสิ้น
(๖) สมาชิกนิติบุคคล ต้องชาระค่าบารุงสมาคมเป็นรายสองปี ๑๒,๐๐๐ บาท
ข้อ ๒๕. ค่าบารุงพิเศษ
สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบารุงพิเศษจากสมาชิกสามัญได้ เป็นครั้งคราว ตามระเบียบของ
สมาคม
หมวดที่ ๖
การบริหารและการดาเนินงานของสมาคม
ข้อ ๒๖. คณะบุคคล
สมาคมนี้บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร มีนายกสมาคมเป็นประธานในการบริหาร
กิจการของสมาคม ทาหน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ่ของสมาคม
ข้อ ๒๗. นายกสมาคม
๒๗.๑ นายกสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสามัญ
๒๗.๒ นายกสมาคมมี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ล และบริ ห ารจั ด การสมาคม ให้ เ ป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของสมาคม และนโยบายที่นายกสมาคมได้แถลงต่อที่ประชุ มใหญ่
สามัญประจาปี
๒๗.๓ นายกสมาคม เป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน กรรมการบริหาร กรรมาธิการ อนุกรรมการ และ
คณะทางานต่างๆ

-๙-

๒๗.๔ นายกสมาคม ต้องรายงานผลการดาเนินงานให้สมาชิกทราบ เป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่น้อยกว่าปีละสองครั้ง
๒๗.๕ การดารงตาแหน่งของนายกสมาคมอาจสิ้นสุดลง ก่อนครบวาระ เมื่อ
(๑) ตาย หรื อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คน เสมื อ นไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิ การเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม
(๔) ถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๕) กรรมการบริหารสมาคมลาออกในคราวเดียวกันเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการบริหารทั้งหมด
๒๗.๖ เมื่ อ การด ารงต าแหน่ ง ของนายกสมาคมสิ้ น สุ ด ลง ก่ อ นครบวาระ ให้ ป ระธาน
กรรมการกองทุน ดาเนินการไปตามนี้
(๑) หากการดารงตาแหน่งของนายกสมาคมสิ้นสุดลง ก่อนครบวาระ ไม่ว่าเป็น
ระยะเวลาเท่าใดให้ประธานกรรมการกองทุนรักษาการนายกสมาคมชั่วคราว
และให้คณะกรรมการกองทุนดาเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือก “กรรมการ
กองทุ นที่ มาจากการเลื อกตั้ ง ” ท าหน้ าที่ นายกสมาคมรั กษาการ ภายใน
ระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวัน นับแต่วันที่การดารงตาแหน่งของนายกสมาคมสิ้นสุด
ลง
(๒) และให้นายกสมาคมรักษาการและคณะกรรมการกองทุนเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ดาเนินการให้มีการเลือกตั้งนายก
สมาคม ตามข้อบังคับการเลือกตั้งนายกสมาคม โดยให้ผู้ ที่ได้รับเลือกเป็น
นายกสมาคมนั้นทาหน้าที่นายกสมาคมจนครบวาระปกติของนายกสมาคมที่
สิ้นสุดการดารงตาแหน่งลงก่อนครบวาระ และให้ดารงตาแหน่งนายกสมาคม
ในสมัยถัดไปตามวาระปกติที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก
๒๗.๗ ให้ผู้ที่ทาหน้าที่นายกสมาคมรักษาการ มีอานาจและหน้าที่ในการบริหารงานสมาคม
เช่ น เดี ย วกั บ นายกสมาคมที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง และอาจพิ จ ารณามอบหมายให้
กรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมทาหน้าที่ต่อไป หรือแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ใหม่ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๒๘. คณะกรรมการบริหาร
๒๘.๑ องค์คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนายกสมาคม และสมาชิ กสามัญ ซึ่งนายก
สมาคมแต่งตั้ง ดังนี้
(๑) นายกสมาคม
(๒) อุปนายกไม่น้อยกว่าสองตาแหน่ง ไม่เกินหกตาแหน่ง

-๑๐-

(๓) เลขาธิการ
(๔) นายทะเบียน
(๕) เหรัญญิก
(๖) ปฏิคม
(๗) ประชาสัมพันธ์
(๘) กรรมการกลางไม่น้อยกว่าสามตาแหน่ง ไม่เกินหกตาแหน่ง
(๙) ประธานกรรมาธิการภูมิภาค ประจาภูมิภาคสามตาแหน่ง
๒๘.๒ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่บริหารงาน และมีอานาจออกระเบียบต่างๆ ในการ
บริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสมาคม และนโยบายที่นายกสมาคมได้แถลง
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
๒๘.๓ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
(๑) ให้คณะกรรมการบริหารประชุมเพื่อปรึกษาหารือกิจการของสมาคม ไม่
น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง โดยเลขาธิการสมาคมเป็นผู้ เชิญประชุ มตาม
ความเห็นชอบของนายกสมาคม
(๒) องค์ประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการบริหารเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการบริห ารทั้งหมด โดยให้ นายกสมาคมเป็นประธานในที่
ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่ ให้อุปนายกตามลาดับตาแหน่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม ถ้าทั้งนายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่ ให้ที่ประชุมเลือกตั้ง
ประธานขึ้นชั่วคราวในคราวประชุมนั้น
(๓) กรรมการบริ ห ารจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า คน มี สิ ท ธิ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม
คณะกรรมการบริหารเป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาข้อเสนอพิเศษใดๆ ก็ได้ ใน
กรณีนี้ให้นายกสมาคมจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริหารตามคา
ขอภายในกาหนดห้าวัน
(๔) การประชุมทุกครั้ง หากจาเป็นต้องมีการลงมติให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
(๕) รายงานการประชุมทุกครั้งต้องแล้วเสร็จภายในสิบห้าวัน
(๖) มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้ถือเป็นหลักปฏิบัติเพื่อดาเนินการ
สืบเนื่องต่อไป
ในกรณีที่มีมติในกิจการหรือภารกิจที่ผูกพันของสมาคมเกินกว่า ระยะเวลา
การบริหารของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสี่ปี นับแต่วันส่งมอบ
งานต่อนายกสมาคมคนถัดไป
เมื่อลงมติแล้วให้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ในวันส่งมอบงานต่อนายกสมาคมคน
ถัดไป เพื่อให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน

-๑๑-

หากมีกรณีส ร้างภาระผู กพันเกินกว่าสี่ ปี ต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมใหญ่
๒๘.๔ ในกรณีที่น ายกสมาคมไม่ อยู่ หรือไม่ส ามารถปฏิ บัติ ง านได้ ให้ อุปนายกที่ น ายก
สมาคม หรือคณะกรรมการบริหารมอบอานาจทาหน้าที่แทนนายกสมาคม
๒๘.๕ การดารงตาแหน่งของกรรมการบริหารอาจสิ้นสุดลง ก่อนครบวาระ โดย
(๑) ตาย หรื อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ นไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ
(๒) ลาออก
(๓ ) ขาดคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิ การเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม
(๔) ถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่
(๕) ถูกถอดถอนโดยนายกสมาคม
(๖) นายกสมาคมสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง
๒๘.๖ กรณีคณะกรรมการบริหารขาดจานวนลงโดยสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง ก่อนครบวาระ
นายกสมาคมอาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญเข้าดารงตาแหน่งแทน และให้อยู่ในตาแหน่ง
ตามวาระของคณะกรรมการบริหารชุดนั้น
๒๘.๗ กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทางาน และผู้แทนสมาคม
(๑) ให้ น ายกสมาคมแต่ ง ตั้ ง ยกเลิ ก ถอนถอน กรรมาธิ ก าร อนุ ก รรมการ
คณะทางาน และผู้แทนสมาคม
(๒) กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทางาน และผู้แทนสมาคมรับผิดชอบการ
ดาเนินงานตามที่นายกสมาคมหรือกรรมการบริหารมอบหมาย
(๓) การประชุมของกรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทางาน และผู้แทนสมาคม
อาจจัดประชุมเฉพาะประเภทหรือสาขา หรือร่วมกับกรรมการบริหารก็ได้
ตามความจาเป็น โดยถือหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
เป็นหลักปฏิบัติในการประชุม
(๔) ให้กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะทางาน และผู้แทนสมาคมอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระของนายกสมาคม
ข้อ ๒๙. คณะกรรมการกองทุน
๒๙.๑ คณะกรรมการกองทุน มีจานวนเจ็ดคน โดยให้ นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็น
กรรมการโดยตาแหน่ ง และกรรมการกองทุนอีกจานวนห้า คน มาจากการเลือกตั้ง
ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ มาจากอดีตกรรมการบริหารของสมาคมหรือสมาชิกสามัญที่มี
อดีตกรรมการบริหารสมาคมรับรองสองท่านต่อสมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง

-๑๒-

๒๙.๒ ให้กรรมการกองทุนเลือกประธานและเลขานุการจากกรรมการกองทุนที่มาจากการ
เลือกตั้ง และแจ้งรายชื่อให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคม ภายในกาหนดสามสิบวัน
นับจากวันที่ได้รับเลือกตั้ง เพื่อให้นายกสมาคมแจ้งให้สมาชิกทราบ
๒๙.๓ คณะกรรมการกองทุนมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) บริ หารและจั ดการกองทุ นสมาคม ให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุ น
สมาคม และกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาคม ต่อ
สมาชิก หรือต่อสังคมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
(๒) พิจารณาให้ข้อสังเกตต่อแผนการดาเนินงาน และงบประมาณประจาปีของ
คณะกรรมการบริหาร เพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
(๓) ในกรณีฉุกเฉินหรือมีเหตุอันจาเป็น คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนสมาคมให้แก่คณะกรรมการบริหารได้
(๔) จัดให้มีมูลนิธิเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิกของสมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคม
(๕) กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการดาเนินการบริหารกองทุนสมาคม วิธีการ
ดาเนินการบริหารกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม รวมทั้งกาหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์การให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก
(๖) ในกรณี ที่ น ายกสมาคมสิ้ น สุ ด การด ารงต าแหน่ ง ก่ อ นครบวาระให้
คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งนายกสมาคมรักษาการตามข้อบังคับสมาคม
และด าเนิ น การเลื อ กตั้ ง นายกสมาคมคนใหม่ โดยเป็ น คณะกรรมการ
เลือกตั้งและกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง
๒๙.๔ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน
(๑) คณะกรรมการกองทุน ต้องจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง และไม่
น้อยกว่าไตรมาสละหนึ่งครั้ง
(๒)
องค์ประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการกองทุนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน
จึงจะครบองค์ประชุม การลงมติเห็นชอบจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่าสี่เสียง
(๓) ให้นับคะแนนในการลงมติเพียงหนึ่งเสียง สาหรับกรรมการหนึ่งท่าน
๒๙.๕ คณะกรรมการกองทุน อาจว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือผู้ เชี่ยวชาญเพื่อให้
คาปรึกษาในการบริหารและจัดการกองทุนสมาคมรวมทั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคมได้
๒๙.๖ คณะกรรมการกองทุนต้องจัดทารายงานผลการดาเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปีทุกปี
๒๙.๗ การดารงตาแหน่งของกรรมการกองทุนอาจสิ้นสุดลง ก่อนครบวาระ โดย
(๑) ตาย หรื อ ศาลมี ค าสั่ ง ให้ เ ป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คน เสมื อ นไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ

-๑๓-

(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิ การเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม
(๔) ถูกถอดถอนโดยมติจากการประชุมใหญ่
๒๙.๘ เมื่อการดารงตาแหน่งของกรรมการกองทุนซึ่งมาจากการเลือกตั้ง สิ้นสุดลง ก่อนครบ
วาระให้กรรมการกองทุนที่ยังดารงตาแหน่งอยู่ เชิญผู้ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการกองทุนในสมัยเดียวกัน และมีคะแนนรองลงไปตามลาดับ ทาหน้าที่เป็น
กรรมการกองทุนแทน
๒๙.๙ หากการสิ้นสุดการดารงตาแหน่ง ก่อนครบวาระ ของกรรมการกองทุน เป็นเหตุให้
คณะกรรมการกองทุนจาเป็นต้องคัดเลือกประธานและเลขานุการใหม่ ให้กระทาได้
ตามข้อบังคับว่าด้วยการเลือกประธานกรรมการกองทุน
๒๙.๑๐ ให้กรรมการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้ทาหน้าที่นายกสมาคมรักษาการ ยังคง
ดารงตาแหน่งกรรมการกองทุนเช่นเดิม
ข้อ ๓๐. การเลือกตั้งนายกสมาคมหรือคณะกรรมการกองทุน
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมหรือกรรมการกองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการ
กองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๓๑. วาระการทางานของนายกสมาคม กรรมการบริหาร กรรมการกองทุน
๓๑.๑ นายกสมาคมและกรรมการบริ ห าร อยู่ ใ นต าแหน่ ง ได้ ว าระละสองปี และด ารง
ตาแหน่งเดิมต่อเนื่องได้ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม พร้อมทั้งผู้ที่จะทาหน้าที่เลขาธิการ และเหรัญญิก
ในคณะกรรมการบริหารสมัยถัดไป ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกับ
คณะกรรมการบริ ห ารชุดที่กาลั งปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยสามครั้ง และต้องร่ว ม
ประชุมกับคณะกรรมการกองทุนอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ก่อนรับมอบงานบริหารจาก
คณะกรรมการบริหารชุดที่กาลังปฏิบัติหน้าที่
ให้อดีตนายกสมาคม อดีตเลขาธิการ และอดีตเหรัญญิกในคณะกรรมการบริหาร
ชุ ด ที่ ห มดวาระการท างานลง เข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารกั บ คณะ
กรรมการบริหารชุดถัดไป โดยไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้คาปรึกษาในการบริหาร ภายในระยะเวลาอย่างน้อยเก้าสิบวัน นับจากวันที่
นายกสมาคมคนถัดไปเข้ารับตาแหน่ง
๓๑.๒ กรรมการกองทุน อยู่ในตาแหน่งได้วาระละสองปี และดารงตาแหน่งเดิมต่อเนื่องได้
ไม่เกินสามวาระ ติดต่อกัน โดยให้มีระยะเวลางานตามวาระเหลื่อมกับวาระของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมหนึ่งปี

-๑๔-

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนสมัยถัด ไปต้องเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ
กองทุนชุดที่กาลังปฏิบัติหน้าที่ ก่อนรับมอบงานจากคณะกรรมการกองทุนที่กาลัง
ปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง
การเข้ารับตาแหน่งกรรมการกองทุนให้นับหลังวันเข้าร่วมประชุมครั้งสุดท้ายของ
คณะกรรมการกองทุนชุดเดิมหมดวาระการดารงตาแหน่ง
๓๑.๓ ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ของสมาคมเห็ น ว่ า การด าเนิ น งานของนายกสมาคม หรื อ
กรรมการบริ ห าร หรื อกรรมการกองทุน ไม่เป็นที่พอใจและอาจทาให้ เกิด ความ
เสียหายแก่สมาชิกหรือสมาคม ให้สมาชิกสามัญลงนามกันไม่น้อยกว่าสองร้อยคน
เพื่อซักถามการดาเนินงานดังกล่าวได้โดยการเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ
หากเป็นการลงมติเพื่อถอดถอนนายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร หรือกรรมการ
กองทุน จะต้องมีสมาชิกสามัญเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสามัญที่
เข้าร่วมประชุมและต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิกสามัญที่ลงนามใน
เรื่องนั้น
๓๑.๔ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ คณะกรรมการกองทุ น ชุ ด ใหม่ ยั ง มิ ไ ด้ รั บ
มอบหมายการงานจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกองทุนชุดที่กาลัง
ปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกองทุนชุดที่กาลังปฏิบัติ
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานต่อไปจนกว่าจะมอบหมายงานแล้วเสร็จ
ทั้งนี้จะต้องมอบหมายการงานให้เสร็จสิ้นภายในสามสิบวัน นับจากวันที่หมดวาระ
ของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกองทุนที่บริหารงานอยู่เดิม
ข้อ ๓๒. อานาจในการดาเนินงานด้านการเงินของกรรมการบริหาร
๓๒.๑ อานาจการสั่งจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการทานิติกรรม
เงิ น งบประมาณประจ าปี ที่ ไ ด้ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี แ ล้ ว ให้
กรรมการบริหารสามารถทาการสั่งจ่ายได้ดังนี้
(๑)
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้เหรัญญิกเป็นผู้สั่งจ่าย
(๒) ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้นายกสมาคมเป็นผู้สั่งจ่าย
(๓) ครั้งหนึ่งเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น
ผู้อนุมัติแล้วนายกสมาคมเป็นผู้สั่งจ่าย
๓๒.๒ ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นผู้มีอานาจในการลงนามร่วมกันในการสั่งจ่ายเช็ค
จ่ายเงินของสมาคม สาหรับเงินบริหารสมาคม
๓๒.๓ เงินบริหารสมาคมให้ฝากไว้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ ที่เชื่อถือได้โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
๓๒.๔ ในกรณีเป็นเงินสดย่อยสาหรับใช้จ่ายในกิจการของสมาคม ให้ผู้จัดการสมาคมเป็นผู้
เก็บรักษาไว้ในความรับผิดชอบคราวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท

-๑๕-

๓๒.๕ ในกรณีเป็นเงินทดรองจ่าย ซึ่งเป็นไปตามวงเงินงบประมาณประจาปีที่ได้เสนอและ
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือผู้รับผิดชอบวงเงิน
งบประมาณดังกล่าว สามารถเบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณ และให้ทาการ
เบิกเงินทดรองจ่ายได้ โดยนายกสมาคมและเหรัญญิกเป็นผู้สั่งจ่าย
ให้ผู้รับผิดชอบวงเงินงบประมาณนั้น ทาบัญชีรายรับรายจ่าย ส่งให้กับเหรัญญิก เมื่อ
สิ้นสุดภารกิจ
๓๒.๖ ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากที่ประชุม ใหญ่ ให้กรรมการบริห าร
หรือคณะกรรมการบริหารตามแต่กรณีมีอานาจในการสั่งจ่ายเงินสาหรับการบริหาร
ส านั ก งานในแต่ ล ะเดื อ นได้ ไ ม่ เ กิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยสู ง สุ ด ต่ อ เดื อ นที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห าร
สานักงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้มีอานาจสั่งจ่ายในส่วนของรายจ่ายประจาที่จาเป็น
๓๒.๗ ให้ น ายกสมาคมร่ วมกับเหรัญญิกและประธานกรรมการกองทุน เป็นผู้ มีอานาจ
ร่วมกันทั้งสามคนในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงิน กรณีจาเป็นต้องมีการสั่งจ่ ายเงินจาก
เงินกองทุนสมาคม และเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
๓๒.๘ ให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีลงนามรับรองบัญชีงบดุลของสมาคม
๓๒.๙ คณะกรรมการบริหาร กาหนดระเบียบของสมาคมเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทาง
สาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรมของสมาคม
ข้อ ๓๓. ให้คณะกรรมการบริหารว่ าจ้างผู้จัดการสมาคม เพื่อบริหารสานักงานและช่วยเหลือในการ
ดาเนินงานของสมาคม
หมวดที่ ๗
เงินและทรัพย์สินของสมาคม
ข้อ ๓๔. เงินของสมาคมประกอบด้วย
๓๔.๑ เงินบริหารสมาคม
๓๔.๒ เงินกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๔.๓ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
ข้อ ๓๕. เงินบริหารสมาคม
๓๕.๑ เงินบริหารสมาคม หมายถึง เงินที่กรรมการบริหารใช้ในการบริหารสานักงานและ
กิ จ กรรมของสมาคม ตามงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ และให้ ห มายรวมถึ ง เงิ น
ผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและกิจกรรมของสมาคมด้วย
๓๕.๒ เงินสารองการบริหาร หมายถึง เงินที่คณะกรรมการบริหารอาจสารองไว้สาหรับการ
บริหารงานสมาคม ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามสิบของเงินงบประมาณประจาปี

-๑๖-

หากสารองไว้เกินร้อยละสามสิบของเงินงบประมาณประจาปี นายกสมาคมจะต้อง
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อขออนุมัติ
ทั้งนี้ การสารองนั้นต้องไม่เป็นผลให้เงินกองทุนสมาคมมีน้อยกว่าเงินบริหารสมาคม
๓๕.๓ ในแต่ละปีหากสมาคมมีรายได้จนทาให้เงินบริหารสมาคมมากกว่าเงินงบประมาณ
ประจ าปี และเงิ น ส ารองการบริ ห ารรวมกั น ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารโอนเงิน
ส่วนเกินนั้นเข้าเงินกองทุนสมาคม หรือเงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก โดยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
๓๕.๔ งบประมาณสาหรับการดาเนินงานหรือบริหารสมาคม
(๑) ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารเสนอแผนด าเนิ น งานประจ าปี พร้ อ มทั้ ง
งบประมาณ/แผนการเงิน เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ พร้อม
เสนองบดุล และงบการเงินสมาคมให้ที่ประชุมใหญ่รับรอง
ทั้งนี้ ให้ส่งแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ/ แผนการเงิน พร้อมทั้งงบ
ดุล และงบการเงินให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณาตั้งข้อสังเกตล่วงหน้า
ก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิ บวัน และแจ้งให้สมาชิกพิจ ารณา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
(๒) กรณีที่ป ระชุ มใหญ่ พิ จารณาแล้ ว มีม ติเ ห็ น ควรให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ทบทวนแผนดาเนินงานประจาปี และงบประมาณ/แผนการเงินที่เสนอไว้ ให้
คณะกรรมการบริ ห ารพิ จารณาปรับ ปรุง และน าเสนอต่ อ ที่ ประชุม ใหญ่
วิ ส ามั ญ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ ไ ด้ รั บ การทั ก ท้ ว ง ในการประชุ ม ใหญ่
ดังกล่าว
ถ้ า ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ค วามเห็ น ให้ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ ลด เลิ ก แผนงาน และ
งบประมาณ/แผนการเงินในเรื่องใดให้คณะกรรมการบริหารดาเนินการไป
ตามมติของที่ประชุมใหญ่
(๓) กรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องจัด ทา
โครงการหรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดนอกเหนือจากงบประมาณ/แผนการเงิน
ประจาปีที่ได้เสนอไว้แล้ว
คณะกรรมการบริหารอาจนาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมัติได้ และถือมติที่ประชุมใหญ่เป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๓๖. ทรัพย์สินของสมาคม
๓๖.๑ ทรัพย์สินของสมาคม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเลขาธิการ

-๑๗-

๓๖.๒ การจาหน่าย จัดหา หรือจัดการให้เกิดผลประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินของสมาคมที่เป็น
สังหาริมทรัพย์ ให้เป็นมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร โดยคะแนน
เสียงเห็นชอบต้องมีเกินกว่ากึ่งหนึ่ง
๓๖.๓ การจัดหา หรือจัดการให้เกิดผลประโยชน์ส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ต้องเป็น
มติเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสองร้อยคน ขององค์
มติ
ส่วนการจาหน่ายอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสองในสามขององค์
ประชุม ซึ่งจะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ต่ากว่าสองร้อยคน
ข้อ ๓๗. กองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๗.๑ ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” เรียกโดยย่อว่า “เงินกองทุนสมาคม”
๓๗.๒ เงินกองทุนสมาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาคมมีเงินทุนในการดาเนินกิจการของ
สมาคมได้อย่างถาวรและต่อเนื่อง
๓๗.๓ เงินกองทุนสมาคม มีที่มาจาก
(๑) เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุนสมาคม
(๒) เงินบริจาค
(๓) เงินที่ได้รั บการจั ดสรรจากคณะกรรมการบริหาร ตามที่กาหนดในข้อบั งคั บ
สมาคม
๓๗.๔ เงินกองทุนสมาคมให้อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการกองทุน โดยอาจฝากหรือ
ลงทุนดังนี้
(๑) เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้
(๒) พันธบัตรรัฐบาล
ข้อ ๓๘ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
๓๘.๑ ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก” มีเงินกองทุนไม่
เกินกว่าร้อยละสามสิบของเงินกองทุนสมาคม
๓๘.๒ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ
ต่อสมาชิกของสมาคม ตามที่คณะกรรมการกองทุน และที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือที่
ประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมให้ความเห็นชอบ
๓๘.๓ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก มีที่มาจาก
(๑) เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุนสมาคม ที่โอนเข้ ามาในเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิก
(๒) เงินบริจาค ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค

-๑๘-

(๓)

เงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการกองทุน
ตามที่กาหนดในข้อบังคับสมาคม
๓๘.๔ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิกให้อยู่ ในการจัดการของคณะกรรมการกองทุน โดยอาจ
ฝากหรือลงทุนดังนี้
(๑) เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้
(๒) พันธบัตรรัฐบาล
ข้อ ๓๙ การตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคม
๓๙.๑ ในกรณีที่มีสมาชิกร้องเรียนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและการใช้จ่าย
งบประมาณรวมทั้งการดาเนินงานของคณะกรรมการบริห ารสมาคม ให้ ส มาชิก
สามัญ ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน ลงชื่อร่วมกัน เพื่อให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญ เพื่อดาเนินการให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและคัดเลือกผู้ตรวจ
สอบการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการบริหารในส่วนที่
ร้องเรียนนั้น ภายในสามสิบวัน หลังจากได้รับเอกสารร้องเรียน
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนที่จะแต่งตั้งและผู้ ตรวจสอบที่คัดเลื อก จะต้องมาจาก
สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ และให้ที่ประชุมใหญ่
ลงมติรับรอง ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่และให้การยอมรับด้วย
๓๙.๒ เมื่อมีการร้องเรียน นายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารต้องยุติการดาเนินงาน
ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ดังกล่าว
หมวดที่ ๘
การประชุมใหญ่
ข้อ ๔๐. การประชุมใหญ่สามัญ
๔๐.๑ ให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเป็นการประชุมสมาชิกของสมาคมปีละหนึ่งครั้ง เรียกการ
ประชุมครั้งนี้ว่า การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
การประชุมใหญ่คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ
และให้ระบุครั้งที่ตามลาดับ เฉพาะปีนั้นๆ
ทั้งนี้ ให้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
โดยนั บ ถั ด จากวั น ลงประกาศในสื่ อ มวลชน หรื อ สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ วั น ที่
ไปรษณีย์ได้รับเอกสาร
๔๐.๒ ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีดังนี้

-๑๙-

(๑)

(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)

คณะกรรมการกองทุนแถลงกิจการในรอบปี พร้อมทั้งอธิบายข้อสั งเกต
แผนการดาเนินงานประจาปี และแผนการเงินประจาปี ที่คณะกรรมการ
บริหารเสนอ
ในวาระที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงคณะกรรมการกองทุ น ชุ ด ใหม่ ให้ แ นะน า
คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ พร้อมทั้งแจ้งภารกิจสืบเนื่องที่คณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม่จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป
นายกสมาคมแถลงกิจการในรอบปี และภารกิจสืบเนื่องที่นายกสมาคมคน
ใหม่จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป (ในวาระที่มีการเปลี่ยนนายกสมาคม)
เหรัญญิกเสนองบดุล ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมรับรองแล้ว ให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณา
นายกสมาคมแถลงนโยบาย และแนะนา กรรมการบริหาร (ในวาระที่มีการ
เปลี่ยนนายกสมาคม)
นายกสมาคมน าเสนอแผนการด าเนิ น งานประจ าปี และงบประมาณ/
แผนการเงินประจาปี ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
สมาชิกแสดงความคิดเห็น
เรื่องอื่นๆ

ข้อ ๔๑. การประชุมใหญ่วิสามัญ
การประชุมใหญ่วิสามัญจะจัดขึ้นได้เมื่อคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการกองทุน
เห็นสมควร หรือสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงนามร่วมกันร้องขอให้มีการพิจารณา
เรื่องใดเป็นพิเศษ โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิก
ทราบล่วงหน้า
เว้นแต่การประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องการถอดถอนนายกสมาคม กรรมการบริหาร
หรือกรรมการกองทุน ให้ดาเนินการตามข้อบังคับสมาคมที่กาหนดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ข้อ ๔๒. องค์ประชุม ประธาน มติของการประชุมใหญ่
๔๒.๑ การประชุมใหญ่ทุกครั้งต้องกาหนดสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อสมาชิกทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ และต้องมีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม
และดาเนินการประชุมได้
ถ้ามีสมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมและการประชุมใหญ่นั้นได้เรียกตามคาร้อง
ขอของสมาชิก ก็ให้งดการประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่สมาชิกมิได้เป็นผู้
ร้องขอ ให้คณะกรรมการของสมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีการ

-๒๐-

ประชุมขึ้นภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่
บังคับว่าจาต้องครบองค์ประชุม
๔๒.๒ ให้นายกสมาคมเป็นประธานของที่ประชุม ถ้านายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถ
ด าเนิ น การได้ ให้ อุ ป นายกเป็ น ประธานของที่ ป ระชุ ม และเลขาธิ ก ารหรื อ
กรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมเป็นผู้ดาเนินการประชุม
๔๒.๓ นอกจากจะได้บังคับไว้เป็นอย่างอื่น มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของ
สมาชิกสามัญเป็นเกณฑ์ หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
หมวดที่ ๙
การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ ๔๓. การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับทรัพย์สินของสมาคมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะกระทา
ได้ ต้องมีสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกสามัญร่วมเป็นองค์ประชุม
และจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมด
ของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม
ข้อ ๔๔. การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง
ไม่ต่ากว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ให้
นาเสนอเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมใหญ่ ห้ามนาเสนอเป็นเรื่องอื่นๆ หรือเป็นวาระจร
หมวดที่ ๑๐
การเลิกสมาคม
ข้อ ๔๕. การเลิกสมาคม จะกระทาได้ต่อเมื่อเป็นมติเห็ นชอบของที่ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นชอบไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งองค์
ประชุมต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด และห้าม
บรรจุเป็นเรื่องอื่นๆ หรือวาระจร
ข้อ ๔๖. การชาระบัญชีเพื่อเลิกสมาคม ให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อชาระบัญชีเสร็จแล้วทรัพย์สินที่
เหลือให้ตกเป็นสมบัติขององค์กรหรือสถาบันที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการสา
ธารณกุศลส่ ง เสริ มวิ ช าชี พ สถาปัต ยกรรมในประเทศไทย ทั้งนี้แล้ ว แต่ที่ ประชุ ม ใหญ่ จ ะ
เห็นสมควร

-๒๑-

หมวดที่ ๑๑
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๗. ให้สมาชิกภาคี และสมาชิกสามัญที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ คง
สมาชิกภาพตามประเภทเดิมต่อไป แม้ว่าจะมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิไม่เป็นไปตามข้อบังคับ
สมาคมฉบับนี้
ข้อ ๔๘. ให้สมาชิกที่ได้ชาระค่าบารุงสมาคมแบบตลอดชีพตามข้อบังคับสมาคมฉบับเดิม ไม่ต้องชาระ
ค่าบารุงสมาคมอีก ยกเว้นกรณีขาดจากสมาชิกภาพ และได้ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีกใน
ภายหลัง
ข้อ ๔๙. ให้ คณะกรรมการบริ ห ารและคณะกรรมการกองทุ นที่ด ารงต าแหน่ งอยู่ ในวันที่ ข้ อ บั ง คั บ
สมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ เป็นคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับ
สมาคมฉบับนี้ต่อไป
ข้อ ๕๐. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ และยัง
ดาเนินการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จ เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคมสถาปนิก
สยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการกองทุน พ.ศ.
๒๕๕๕ โดยอนุโลม และให้ดาเนินการเลือกตั้งตามกาหนดไว้ในข้อบังคับเดิม
ข้อ ๕๑. ให้คณะกรรมการบริหารดาเนินการเกี่ยวกับเงินของสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับสมาคมที่ว่า
ด้วย “อานาจในการดาเนินงานด้านการเงินของกรรมการบริหาร”ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบ
วัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้

-๒๒-

