
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ........... พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ร่าง) ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ........... 

 
 

 ตามท่ีในการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 รอบท่ี 2 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่

ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น เพื่อพิจารณา

เสนอการแก้ไขข้อบังคับสมาคมใน 4 ประเด็น ที่เกี่ยวกับชื่อกองทุนสวัสดิการสมาชิก การเพ่ิมและการด าเนินงานของ

กรรมาธิการสถาปนิกภูมิภาค สมาชิกภาพของสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และการเลือกตั้งกรรมการกองทุน

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เพ่ือให้มีการปรับปรุงพัฒนา ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ให้เป็นไปตามสถานการ

ปัจจุบัน   

โดยคณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ประชุมกันและมีมติให้เสนอการแก้ไขข้อบังคับ

สมาคมสถาปนิกสยาม พ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ 
 

1.  เปลี่ยนชื่อเรียกข้อบังคับใหม่ โดยให้เรียกว่า ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ 

บรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. …….. 

2.   แก้ไข ข้อ ๑. ดังนี้ 

- ให้เปลี่ยนค าว่า “พ.ศ.๒๕๔๘” เป็น “พ.ศ.๒๕๕๕”  

- ให้เปลี่ยนค าว่า “นับตั้งแต่เก้าสิบวัน จากวันที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ” เป็น “เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน 

นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากนายทะเบียน”  

3. แก้ไข ข้อ ๕.๘ ให้เปลี่ยนค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” โดยแก้ไขเป็น  

ดังนี้   

 “ข้อ ๕ (๕.๘)  สนับสนุนให้มเีงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม เพ่ือให้สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่ 

   สมาคม และสมาชิก ร่วมกันก าหนดขึ้นอย่างเที่ยงธรรม” 

4. แก้ไข ข้อ ๘. การเข้าเป็นสมาชิก ให้เปลี่ยนค าว่า “ซ่ึงมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่าสองนาย” เป็น “ซ่ึงมี

สมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งนาย”  

5. แก้ไขเรื่องทะเบียนสมาชิก ข้อ ๑๑ (๑) โดยให้เพ่ิมเติมค าว่า “เลขบัตรประชาชน  และเลขประจ าตัวสมาชิก” 

โดยแก้ไขเป็น ดังนี้  

 “ข้อ ๑๑. (๑) ชื่อและนามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขประจ าตัวสมาชิก” 

6. แก้ไขเรื่องสมาชิกสมทบ ข้อ ๑๒ (๗) ให้เปลี่ยนค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิก

สยาม” โดยแก้ไขเป็น ดังนี้ 

  “ข้อ ๑๒ (๗)  มีสิทธิได้รับสิทธิและสวัสดิการในเงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 



7.  แก้ไขเรื่องสมาชิกภาคี ข้อ ๑๒.๒ (๓) ให้เพ่ิมค าว่า “มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร” โดยแก้ไขเป็น 

ดังนี้ 

 “ข้อ ๑๒.๒ (๓)  มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร”  

8.  แก้ไขเรื่องสิทธิของสมาชิกนิติบุคคล ในข้อ ๒๐ (๖) เปลี่ยนค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงิน

มูลนิธิสถาปนิกสยาม” โดยแก้ไขเป็น ดังนี้ 

“ข้อ ๒๐ (๖)  มีสิทธิได้รับสิทธิและสวัสดิการในเงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 

9. แก้ไขเรื่องคณะกรรมการบริหาร ใน ข้อ ๒๘.๑ ให้เพ่ิมเติมค าว่า “สมาชิกภาคี” และข้อ ๒๘.๑ (๙) ให้เปลี่ยน

ค าว่า “ประธานกรรมาธิการภูมิภาค ประจ าภูมิภาคสามต าแหน่ง” โดยแก้ไขเป็น ดังนี้ 

 “ข้อ ๒๘.๑ องค์คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนายกสมาคม สมาชิกสามัญ และสมาชิก 

   ภาคี ซึ่งนายกสมาคมแต่งตั้ง ดังนี้” 

 “ข้อ ๒๘.๑ (๙) กรรมการภูมิภาคมาจากประธานกรรมาธิการภูมิภาค ที่สมาคมรับรองไม่เกินสี่ต าแหน่ง” 

10.  แก้ไขเรื่องคณะกรรมการบริหาร ใน ข้อ ๒๘.๘ โดยแก้ไขเป็น ดังนี้ 

  “ข้อ ๒๘.๘ กรรมาธิการภูมิภาค เป็นฝ่ายบริหารในระดับภูมิภาคท่ีได้ตั้งขึ้นโดยสมาคม  

   รับรองให้เป็นภูมิภาคภายใต้สมาคม โดยประกอบด้วย 

   (๑)   ประธานกรรมาธิการภูมิภาค 

    (๒)  รองประธานกรรมาธิการ  ไม่เกินหกต าแหน่ง 

    (๓) เลขานุการกรรมาธิการ 

    (๔)  กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน 

   (๕)   กรรมาธิการฝ่ายการเงิน 

    (๖) กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม 

    (๗)  กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

   (๘)   กรรมาธิการกลาง ไม่เกินหกต าแหน่ง”   

11.  แก้ไขค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” ในข้อ ๒๙.๓ (๑), ข้อ ๒๙.๓ (๕) ,  

 ข้อ ๒๙.๕, ข้อ ๓๒.๗, ข้อ ๓๔.๓, ข้อ ๓๕.๓, ข้อ ๓๘, ข้อ ๓๘.๑, ข้อ ๓๘.๒, ข้อ ๓๘.๓, ข้อ ๓๘.๓ (๑),  

ข้อ ๓๘.๔ โดยแก้ไขเป็น ดังนี้ 

 “ข้อ ๒๙.๓ (๑) บริหารและจัดการกองทุนสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสมาคม  

   และเงินมูลนิธิสถาปนิกสยามเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสมาคม ต่อสมาชิก หรือต่อสังคม 

   อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ” 

“ข้อ ๒๙.๓ (๕) ก าหนดระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการด าเนินการบริหารกองทุนสมาคม วิธีการด าเนินการบริหาร

  เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม รวมทั้งก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์การให้บริการสวัสดิการแก่ 

สมาชิก” 



 “ข้อ ๒๙.๕  คณะกรรมการกองทุน อาจว่าจ้างที่ปรึกษาด้านการเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค า 

   ปรึกษาในการบริหารและจัดการกองทุนสมาคมรวมทั้งเงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม ได”้ 

 “ข้อ ๓๒.๗ ให้นายกสมาคมร่วมกับเหรัญญิกและประธานกรรมการกองทุน  เป็นผู้มีอ านาจร่วม  

   กันทั้งสามคนในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงิน  กรณีจ าเป็นต้องมีการสั่งจ่ายเงินจากเงิน  

   กองทุนสมาคมและเงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 

 “ข้อ ๓๔.๓ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 

 “ข้อ ๓๕.๓ ในแต่ละปีหากสมาคมมีรายได้จนท าให้เงินบริหารสมาคมมากกว่าเงินงบประมาณ 

   ประจ าปีและเงินส ารองการบริหารรวมกัน ให้คณะกรรมการบริหารโอนเงินส่วนเกิน 

   นั้นเข้าเงินกองทุนสมาคม หรือ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม โดยให้แล้วเสร็จภายใน 

   สามสิบวัน หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง” 

 “ข้อ ๓๘ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 

๓๘.๑ ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” มีเงินกองทุนไม่

เกินกว่าร้อยละสามสิบของเงินกองทุนสมาคม 

๓๘.๒ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ 

ต่อสมาชิกของสมาคม ตามที่คณะกรรมการกองทุน และที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือ

ทีป่ระชุมใหญ่วิสามัญของสมาคมให้ความเห็นชอบ 

๓๘.๓ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม มีที่มาจาก 

(๑) เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุนสมาคม ที่โอนเข้ามาใน  เงินมูลนิธิ

สถาปนิกสยาม 

... 

๓๘.๔ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม ให้อยู่ในการจัดการของคณะกรรมการกองทุน โดยอาจ

ฝากหรือลงทุน ดังนี้” 

 

เหตุผลในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อให้การบริหารจัดการของสมาคมมีประสิทธิภาพในการ

เอื้อประโยชน์ต่อสังคม และสมาชิกของสมาคม ให้กว้างขวางและชัดเจน และเพื่อให้คณะกรรมการกองทุน ได้มี

อ านาจหน้าที่ในการจัดการเงินกองทุนของสมาคม เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิกสมาคมให้

กระจายไปโดยเท่าเทียมกันของมวลสมาชิก จึงได้ปรับแก้และให้อ านาจกรรมการกองทุน ได้รับความสะดวกใน

การบริหารเงินกองทุนให้มากยิ่งขึ้น 
 

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทาง Website ของสมาคม 
ตามลิงค์  https://asa.or.th/about-us-th/code-of-conduct-th/  

https://asa.or.th/about-us-th/code-of-conduct-th/


๑ 
 

ตารางเปรียบเทียบแสดง การแก้ไขข้อบังคับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ การแก้ไขและเหตุผลในการแก้ไข 
ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(พ.ศ. ๒๕๕๕) 
ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(พ.ศ. .......) 
- เปลี่ยน พ.ศ. เป็น “.......” 
- ที่เหลือ “คงเดิม” 
- เปลี่ยน พ.ศ. เป็น “๒๕๖๓” 

ข้อ ๑. ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  
พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน นับตั้งแต่เก้าสิบ
วัน จากวันที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ 

ข้อ ๑. ยกเลิกข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน เมื่อพ้นก าหนด
สามสิบวัน นับแต่วันทีไ่ด้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจาก
นายทะเบียน 

- เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ ภายหลังจากการจด
ทะเบียน จึงเปลี่ยนค าว่า “พ.ศ.๒๕๔๘” 
เป็น”พ.ศ.๒๕๕๕” และ ค าว่า “นับตั้งแต่เก้า
สิบวัน จากวันที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบ” 
เป็น “เมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากนาย
ทะเบียน” 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ  ตรา  ส านักงาน 

หมวดที่ ๑ 
ชื่อ  ตรา  ส านักงาน 

“คงเดิม” 

ข้อ ๒. ชื่อของสมาคม 
สมาคมนี้ ใช้ชื่อว่า “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE ASSOCIATION 
OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL 
PATRONAGE”  ใช้ อั กษรย่อว่ า  “อาษา”  ใช้ อั กษรย่ อ
ภาษาอังกฤษว่า “ASA”  ค าว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับ
นี้ให้หมายความถึง “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ดังกล่าว 

ข้อ ๒. ชื่อของสมาคม 
สมาคมนี้ ใช้ชื่อว่า “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE ASSOCIATION 
OF SIAMESE ARCHITECTS UNDER ROYAL 
PATRONAGE”  ใช้ อั กษรย่อว่ า  “อาษา”  ใช้ อั กษรย่ อ
ภาษาอังกฤษว่า “ASA”  ค าว่า “สมาคม” ต่อไปในข้อบังคับ
นี้ให้หมายความถึง “สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์” ดังกล่าว 

“คงเดิม” 



๒ 
 

ข้อ ๓. ตราของสมาคม 

 
๓.๑   ตราของสมาคมนี้ เป็นรูปยอดเสาเม็ดทรงมัน  

ประดิษฐานกลางวงรี มีมหามงกุฎและเลข ๙ ทับ
บนหัวเสา  ส่วนกลางเป็นรูปเครื่องมือวัดความลาด
เอียง ประกอบด้วยฉากและลูกดิ ่ง ส ่วนบนของ
วงรอบมีอ ักษร จารึกนาม “สมาคม สถาปนิก 
สยาม” ข้างเสาจารึกตัวเลขปีสถาปนาสมาคมนี้ว่า 
“๒๔” และ “๗๗” และส่วนล่างของวงรอบจารึก
ข้อความว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

๓.๒   การใช้ตราของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบของ
สมาคม 

ข้อ ๓. ตราของสมาคม 

 
๓.๑   ตราของสมาคมนี้ เป็นรูปยอดเสาเม็ดทรงมัน  

ประดิษฐานกลางวงรี มีมหามงกุฎและเลข ๙ ทับ
บนหัวเสา  ส่วนกลางเป็นรูปเครื่องมือวัดความลาด
เอียง ประกอบด้วยฉากและลูกดิ ่ง ส ่วนบนของ
วงรอบมีอ ักษร จารึกนาม “สมาคม สถาปนิก 
สยาม” ข้างเสาจารึกตัวเลขปีสถาปนาสมาคมนี้ว่า 
“๒๔” และ “๗๗” และส่วนล่างของวงรอบจารึก
ข้อความว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์” 

๓.๒   การใช้ตราของสมาคมให้เป็นไปตามระเบียบของ
สมาคม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔. ส านักงานของสมาคม 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔๘/๑   ซอยศูนย์วิจัย ๔   
แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
ส านักงานสาขาตั้งอยู่ ณ เลขท่ี ๒๕๗ หมู่ที่ ๒ ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อ ๔. ส านักงานของสมาคม 
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๒๔๘/๑   ซอยศูนย์วิจัย ๔   
แขวงบางกะปิ   เขตห้วยขวาง  กรุงเทพมหานคร   
ส านักงานสาขาตั้งอยู่ ณ เลขท่ี ๒๕๗ หมู่ที่ ๒ ต าบลดอนแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 

“คงเดิม” 
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หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

หมวดที่ ๒ 
วัตถุประสงค์ 

“คงเดิม” 

ข้อ ๕. สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม  มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
๕.๑    มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญ

งดงามทางสถาปัตยกรรมและ  
  สิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ  ใน

ฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ 
๕.๒   เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวล

สมาชิก  เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี  รวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็น อันหนึ่ ง อัน เดียวกัน   ใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ
ของสมาชิกและต่อสังคม 

๕.๓    ให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิ
ประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม 

๕.๔     ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า 
การวิจัย และการพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๕    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กร และ
สถาบัน  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และ
หน้าที่ของสถาปนิก 

ข้อ ๕. สมาคมเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
และผู้ที่มีความสนใจในวิชาชีพสถาปัตยกรรม  มีวัตถุประสงค์
ดังนี้ 
๕.๑    มุ่งบ าเพ็ญประโยชน์ในการสร้างสรรค์ความเจริญ

งดงามทางสถาปัตยกรรมและ  
  สิ่งแวดล้อม และรักษาอารยธรรมของชาติ  ใน

ฐานะองค์กรทางวิชาชีพอิสระ 
๕.๒   เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่มวล

สมาชิก  เพ่ือด ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี  รวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็น อันหนึ่ งอัน เดียวกัน   ใน
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพ
ของสมาชิกและต่อสังคม 

๕.๓    ให้ความรู้ ค าปรึกษาทางวิชาชีพ วิชาการ และสิทธิ
ประโยชน์ แก่สมาชิกและสังคม 

๕.๔     ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ การศึกษา ค้นคว้า 
การวิจัย และการพัฒนา เพ่ือความก้าวหน้าในการ
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๕    ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กร และ
สถาบัน  ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
เพ่ือพัฒนาและเผยแพร่ อุดมการณ์ บทบาท และ
หน้าที่ของสถาปนิก 

 
- เนื่องจากปัจจุบันได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ

สถาปนิกสยามขึ้นแล้ว และเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิกได้มีการโอนเป็นเงินมูลนิธิ
สถาปนิกสยาม ดังนั้น เพ่ือแก้ปัญหาความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนต่อกองทุนสวัสดิการ
สมาชิกและเพ่ือด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน จึง
เสนอให้มีการเปลี่ยน ค าว่า “กองทุน
สวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิก
สยาม” ในทุกข้อๆแห่งข้อบังคับนี้ โดยในข้อ
นี้ แก้ไขใน ข้อ ๕.๘ 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
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๕.๖      ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการปฏิบัติตามพันธะ
กรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๗  ก าหนดและรับรองมาตรฐาน   กฎ  ระเบี ยบ 
เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๘    สนับสนุนให้มีกองทุนสวัสดิการสมาชิก เพ่ือให้
สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคม และ
สมาชิก ร่วมกันก าหนดขึ้นอย่างเที่ยงธรรม 

๕.๖      ส่งเสริม พัฒนาและติดตามการปฏิบัติตามพันธะ
กรณีว่าด้วยการให้บริการและจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๗  ก าหนดและรับรองมาตรฐาน   กฎ  ระเบี ยบ 
เกี่ยวกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

๕.๘    สนับสนุนให้มี เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม เพ่ือให้
สมาชิกมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ที่สมาคม และ
สมาชิก ร่วมกันก าหนดขึ้นอย่างเที่ยงธรรม 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิกบุคคลธรรมดา 

หมวดที่ ๓ 
สมาชิกบุคคลธรรมดา 

“คงเดิม” 

ข้อ ๖. ประเภทสมาชิก 
๖.๑   สมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ 

(๑) สมาชิกสมทบ 
(๒)  สมาชิกภาค ี
(๓)  สมาชิกสามัญ 
(๔)  สมาชิกกิตติมศักดิ์  

๖.๒   การปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิก 
กรรมการบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภท
สมาชิกได้ในกรณี ดังนี้ 
(๑)  สมาชิกยื่นแสดงความจ านง  ในการ

ปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิกตามระเบียบ
ของสมาคม 

(๒)   สมาชิกมีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิไม่ตรงตาม

ข้อ ๖. ประเภทสมาชิก 
๖.๑   สมาชิกบุคคลธรรมดาของสมาคมมี ๔ ประเภท คือ 

(๑) สมาชิกสมทบ 
(๒)  สมาชิกภาคี 
(๓)  สมาชิกสามัญ 
(๔)  สมาชิกกิตติมศักดิ์  

๖.๒   การปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิก 
กรรมการบริหารพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภท
สมาชิกได้ในกรณี ดังนี้ 
(๑)  สมาชิกยื่นแสดงความจ านง  ในการ

ปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิกตามระเบียบ
ของสมาคม 

(๒)   สมาชิกมีคุณสมบัติ หรือคุณวุฒิไม่ตรงตาม

“คงเดิม” 
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คุณสมบัติหรือคุณวุฒิของประเภทสมาชิก
นั้นๆ 

คุณสมบัติหรือคุณวุฒิของประเภทสมาชิก
นั้นๆ 

ข้อ ๗. คุณสมบัติและคุณวุฒิ 
๗.๑   สมาชิกสมทบ 

  คุณสมบัติ 
(๑)   เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานพ านักอยู่

ในประเทศไทยเป็นการถาวรมาแล้ว   ไม่
น้อยกว่าสอง ปี 

(๒)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันดี 

(๓)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุด  ในกรณีท่ีสมาคมเห็นว่าอาจ น ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
นับแต่วันพ้นโทษ และสมาคมเห็นสมควร
ยกเว้น 

(๔)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน 
คุณวุฒิ 
(๕)  เป็นนักศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม  อยู่ใน

สถานศึกษาที่สมาคม หรือสภาสถาปนิก
รับรองวิทยฐานะแล้ว หรือ 

(๖)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรม หรือ 

ข้อ ๗. คุณสมบัติและคุณวุฒิ 
๗.๑   สมาชิกสมทบ 

  คุณสมบัติ 
(๑)   เป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือมีถิ่นฐานพ านักอยู่

ในประเทศไทยเป็นการถาวรมาแล้ว   ไม่
น้อยกว่าสอง ปี 

(๒)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือ
บกพร่องในศีลธรรมอันด ี

(๓)   ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุด  ในกรณีท่ีสมาคมเห็นว่าอาจ น ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ  
เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี  
นับแต่วันพ้นโทษ และสมาคมเห็นสมควร
ยกเว้น 

(๔)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟ่ันเฟือน 
คุณวุฒิ 
(๕)  เป็นนักศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม  อยู่ใน

สถานศึกษาที่สมาคม หรือสภาสถาปนิก
รับรองวิทยฐานะแล้ว หรือ 

(๖)  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงาน
สถาปัตยกรรม หรือ 

“คงเดมิ” 
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(๗)  บุคคลทั่ ว ไปที่ มีความสนใจในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม หรือ 

(๘)   บุคคลที่ เป็ นตั วแทนของส านั กงานที่
ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือ
ส านั กงานที่ ให้บริการเกี่ ยวเนื่ องด้ าน
สถาปัตยกรรม 

 ๗.๒   สมาชิกภาคี 
             คุณสมบัติ 
             (๑)   เช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ  
                     คุณวุฒิ 

(๒)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตามที่สมาคมหรือสภาสถาปนิกรับรอง 
หรือ 

(๓)  เป็นผู้ได้รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิ บั ตรในวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์  ตามที่สมาคมหรือสภาสถาปนิก
รับรอง และต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามประกาศสภา
สถาปนิก      

        ๗.๓   สมาชิกสามัญ 
           คุณสมบัติ 

(๗)  บุคคลทั่ วไปที่มีความสนใจในวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม หรือ 

(๘)   บุคคลที่ เป็ นตั วแทนของส านั กงานที่
ให้บริการวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมหรือ
ส านั กงานที่ ให้บริการเกี่ ยวเนื่ องด้ าน
สถาปัตยกรรม 

 ๗.๒   สมาชิกภาคี 
             คุณสมบัติ 
             (๑)   เช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ  
                     คุณวุฒิ 

(๒)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญา
ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ตามที่สมาคมหรือสภาสถาปนิกรับรอง 
หรือ 

(๓)  เป็นผู้ได้รับอนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
หรือวุฒิ บั ตรในวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ศาสตร์  ตามที่สมาคมหรือสภาสถาปนิก
รับรอง และต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามประกาศสภา
สถาปนิก      

        ๗.๓   สมาชิกสามัญ 
           คุณสมบัติ 
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          (๑)   เช่นเดียวกับสมาชิกภาคี             
คุณวุฒิ 
(๒)   เป็ นผู้ ได้ รับหรือ เคยได้ รับ ใบอนุญ าต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกในสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก 

๗.๔   สมาชิกกิตติมศักดิ ์
  ได้แก่ บุคคลผู้มีอุปการคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัด

ต่อสมาคมหรือต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

          (๑)   เช่นเดียวกับสมาชิกภาคี             
คุณวุฒิ 
(๒)   เป็ นผู้ ได้ รับหรือ เคยได้ รับ ใบอนุญ าต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกในสาขา
สถาปัตยกรรมหลัก 

๗.๔   สมาชิกกิตติมศักดิ์ 
  ได้แก่ บุคคลผู้มีอุปการคุณเป็นพิเศษอย่างเด่นชัด

ต่อสมาคมหรือต่อวิชาชีพสถาปั ตยกรรม ซึ่ ง
คณะกรรมการบริหารมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

ข้อ ๘. การเข้าเป็นสมาชิก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้แสดงความ
จ านงพร้อมด้วยใบสมัคร ซึ่งมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า
สองนาย เมื่อผู้ที่นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและ
คุณวุฒิถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมแล้ว คณะกรรมการ
บริหารอาจจะพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เลขาธิการ
สมาคมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ผู้ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาไม่รับเข้าเป็นสมาชิก  อาจ
แสดงความจ านงและสมัครได้อีกเมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับจาก
วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติไม่รับครั้งแรก 

ข้อ ๘. การเข้าเป็นสมาชิก 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้แสดงความ
จ านงพร้อมด้วยใบสมัคร ซึ่งมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่ง
นาย เมื่อผู้ที่นายทะเบียนตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติและคุณวุฒิ
ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมแล้ว คณะกรรมการบริหาร
อาจจะพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้ 
เมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแล้ว  ให้เลขาธิการ
สมาคมแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ที่ได้เป็นสมาชิกและ
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ผู้ที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาไม่รับเข้าเป็นสมาชิก  อาจ
แสดงความจ านงและสมัครได้อีกเมื่อพ้นเวลาหนึ่งปีนับจาก
วันที่คณะกรรมการบริหารมีมติไม่รับครั้งแรก 

- เพ่ือให้ขจัดอุปสรรคส าหรับผู้ประสงค์การเข้า
เป็นสมาชิกได้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมได้ 
คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับสมาคม จึง
เสนอให้เปลี่ยนแปลง ข้อ ๘.  ให้ใช้ค าว่า 
“ซึ่งมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งนาย”  

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
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ข้อ ๙. วันเริ่มสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระค่าลงทะเบียน
และค่าบ ารุงประจ าปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว  โดยนายก
สมาคมและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนามรับรอง หลังจากที่คณะ
กรรมการบริหารอนุมัติแล้ว 

ข้อ ๙. วันเริ่มสมาชิกภาพ 
สมาชิกภาพเริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ช าระค่าลงทะเบียน
และค่าบ ารุงประจ าปีของสมาคมเรียบร้อยแล้ว  โดยนายก
สมาคมและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนามรับรอง หลังจากที่คณะ
กรรมการบริหารอนุมัติแล้ว 

“คงเดิม” 

ข้อ ๑๐. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการพักสมาชิกภาพ 
๑๐.๑   สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑)   ตาย 
(๒)   ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก 
(๓)   ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนาย

ทะเบียน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบ
แล้วว่าไม่มีข้อผูกพันใดกับสมาคมแล้ว 

(๔)   คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุม 
ให้ออกหรือไล่ออกจากสมาชิกภาพ  แต่
ส าหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ต้องเป็นมติเอก
ฉันท์ของที่ประชุมใหญ่ 

๑๐.๒ ผู้ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบ ารุง
สมาคมคืน 

๑๐.๓ ให้เลขาธิการสมาคมด าเนินการประกาศชื่อสมาชิก
ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๑๐.๔   การพักสมาชิกภาพ ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑)  สมาชิกที่ขาดช าระค่าบ ารุงสมาคมหรือหนี้

ข้อ ๑๐. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ และการพักสมาชิกภาพ 
๑๐.๑   สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลง ในกรณีต่อไปนี้ 

(๑)   ตาย 
(๒)   ขาดคุณสมบัติการเป็นสมาชิก 
(๓)   ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนาย

ทะเบียน และนายทะเบียนได้ตรวจสอบ
แล้วว่าไม่มีข้อผูกพันใดกับสมาคมแล้ว 

(๔)   คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ขององค์ประชุม 
ให้ออกหรือไล่ออกจากสมาชิกภาพ  แต่
ส าหรับสมาชิกกิตติมศักดิ์ต้องเป็นมติเอก
ฉันท์ของที่ประชุมใหญ่ 

๑๐.๒ ผู้ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดลง ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าบ ารุง
สมาคมคืน 

๑๐.๓ ให้เลขาธิการสมาคมด าเนินการประกาศชื่อสมาชิก
ที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ ให้ทราบโดยทั่วกัน 

๑๐.๔   การพักสมาชิกภาพ ในกรณีต่อไปนี้ 
(๑)  สมาชิกที่ขาดช าระค่าบ ารุงสมาคมหรือหนี้

“คงเดิม” 
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สิ้นอ่ืนแก่สมาคม ให้เหรัญญิกสมาคมมี
หนั งสื อบอกกล่ าวไปยั งสถานที่ อยู่ ที่
ปรากฏในทะเบียนของสมาคม  ถ้าสมาชิก
ผู้นั้นไม่ช าระภายในหกสิบวันนับตั้งแต่
วั นที่ ได้ ส่ งหนั งสื อบ อกกล่ าว ไป   ให้
เหรัญญิกสมาคมมีหนังสือบอกกล่าวเป็น
ครั้งที่สองโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือส่งโดยมีหลักฐานรับหนังสือ
นั้น  ภายในสามสิบวัน  

(๒)  สมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าขาดจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาพัก
สมาชิกภาพของสมาชิกตามกรณี (๑) หรือ 
(๒) และให้เลขาธิการสมาคมแจ้งให้ผู้ถูก
พักสมาชิกภาพทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  ไม่ตัด
สิทธิที่จะขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีก 

สิ้นอ่ืนแก่สมาคม ให้เหรัญญิกสมาคมมี
หนั งสื อบอกกล่ าวไปยั งสถานที่ อยู่ ที่
ปรากฏในทะเบียนของสมาคม  ถ้าสมาชิก
ผู้นั้นไม่ช าระภายในหกสิบวันนับตั้งแต่
วั นที่ ได้ ส่ งหนั งสื อบ อกกล่ าว ไป   ให้
เหรัญญิกสมาคมมีหนังสือบอกกล่าวเป็น
ครั้งที่สองโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือส่งโดยมีหลักฐานรับหนังสือ
นั้น  ภายในสามสิบวัน  

(๒)  สมาชิกที่ถูกพิจารณาว่าขาดจรรยาบรรณ
ในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาพัก
สมาชิกภาพของสมาชิกตามกรณี (๑) หรือ 
(๒) และให้เลขาธิการสมาคมแจ้งให้ผู้ถูก
พักสมาชิกภาพทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  ไม่ตัด
สิทธิที่จะขอกลับเข้าเป็นสมาชิกอีก 

ข้อ ๑๑. ทะเบียนสมาชิก 
 ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

เก็บไว้ ณ ส านักงานของสมาคมโดยอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและนามสกุล 
(๒)   สัญชาติ 
(๓)   คุณวุฒิ 

ข้อ ๑๑. ทะเบียนสมาชิก 
 ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

เก็บไว้ ณ ส านักงานของสมาคมโดยอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อและนามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขประจ าตัว

สมาชิก 
(๒)   สัญชาติ 

- เ พ่ื อ ให้ เกิ ด ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล ส ม าชิ ก ที่ มี
รายละเอียดเพ่ื อสามารถตรวจสอบได้ 
คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับสมาคม จึง
เสนอให้แก้ไข ข้อ ๑๑ (๑) โดยเพ่ิมค าว่า 
“เลขบัตรประชาชน เลขประจ าตัวสมาชิก” 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
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(๔)   ที่อยู่ของสมาชิก 
(๕)   วันที่เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก 
(๖)   วันที่ต่ออายุหรือกลับเข้าเป็นสมาชิกครั้งล่าสุด 

(๓)   คุณวุฒิ 
(๔)   ที่อยู่ของสมาชิก 
(๕)   วันที่เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก 
(๖)   วันที่ต่ออายุหรือกลับเข้าเป็นสมาชิกครั้งล่าสุด 

ข้อ ๑๒. สิทธิของสมาชิก 
 ๑๒.๑   สมาชิกสมทบ 

(๑)   มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้า
ของสมาคม 

(๒)  มีสิทธิใช้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของสมาคม ตาม
ประเภทของสมาชิกตามระเบียบของ
สมาคมว่าด้วยการใช้ชื่อนั้นๆ รวมทั้งอักษร
ย่อด้วย 

(๓)  มีสิทธิได้รับบริการของสมาคมตามระเบียบ
ของสมาคม 

(๔)  มีสิทธิในการขอเข้าใช้สถานที่ของสมาคม 
หรือที่สมาคมเก่ียวข้อง 

(๕)  มีสิทธิ เข้ าร่วมการประชุมใหญ่   การ
ประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมอ่ืนใด
ที่สมาคมจัดขึ้นและประกาศหรือแจ้งให้
สมาชิกของสมาคมทุกคนทราบ  แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 

(๖)  มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสมาคม

ข้อ ๑๒. สิทธิของสมาชิก 
 ๑๒.๑   สมาชิกสมทบ 

(๑)   มีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นใดๆ ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานเพ่ือความก้าวหน้า
ของสมาคม 

(๒)  มีสิทธิใช้ชื่อว่าเป็นสมาชิกของสมาคม ตาม
ประเภทของสมาชิกตามระเบียบของ
สมาคมว่าด้วยการใช้ชื่อนั้นๆ รวมทั้งอักษร
ย่อด้วย 

(๓)  มี สิ ท ธิ ได้ รั บ บ ริก ารของสมาคมตาม
ระเบียบของสมาคม 

(๔)  มีสิทธิในการขอเข้าใช้สถานที่ของสมาคม 
หรือที่สมาคมเก่ียวข้อง 

(๕)  มีสิทธิ เข้ าร่วมการประชุมใหญ่   การ
ประชุมทางวิชาการ หรือการประชุมอ่ืนใด
ที่สมาคมจัดขึ้นและประกาศหรือแจ้งให้
สมาชิกของสมาคมทุกคนทราบ  แต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 

(๖)  มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนของสมาคม

- เหตุผลเดียวกับข้อ ๕ เปลี่ยน ค าว่า “กองทุน
สวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิก
สยาม” ในข้อ ๑๒.๑ (๗) 

- เพ่ือให้สมาชิกภาคีได้มีโอกาสมาร่วมท างาน
สนับสนุนสมาคม จึงเสนอให้เพ่ิม ข้อ ๑๒.๒ 
(๓) ว่า “(๓) มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร” 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
 



๑๑ 
 

ในการร่วมกิจกรรมทางสังคม  การบ าเพ็ญ
ป ร ะ โย ช น์  ห รื อ เป็ น ก ร ร ม า ธิ ก า ร 
อนุกรรมการ  คณะท างานและผู้แทน
สมาคม 

(๗) มีสิทธิได้รับสิทธิ์และสวัสดิการในกองทุน
สวัสดิการสมาชิก 

๑๒.๒   สมาชิกภาคี  
(๑)        มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ และ 
(๒)     มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง  ส่งเสริม  

ช่วยเหลือ  ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

๑๒.๓   สมาชิกสามัญ 
(๑)  มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภาคี และ 
(๒)      มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริหาร 
(๓)       มีสิทธิเข้าประชุมที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะ 

ส าหรับสมาชิกสามัญ 
(๔)    มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ งหรือถอดถอน

นายกสมาคม  กรรมการบริหาร  และ
กรรมการกองทุน 

(๕)       มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
(๖)      มีสิทธิได้รับบริการเฉพาะของสมาคมตามที่

คณะกรรมการบริหารก าหนด 

ในการร่วมกิจกรรมทางสังคม  การบ าเพ็ญ
ป ร ะ โย ช น์  ห รื อ เป็ น ก ร ร ม า ธิ ก า ร 
อนุกรรมการ คณะท างานและผู้ แทน
สมาคม 

(๗)  มีสิทธิได้รับสิทธิและสวัสดิการในเงิน
มูลนิธิสถาปนิกสยาม 

๑๒.๒   สมาชิกภาคี  
(๑)        มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสมทบ และ 
(๒)     มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง  ส่งเสริม  

ช่วยเหลือ  ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม 

(๓) มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร 
๑๒.๓   สมาชิกสามัญ 

(๑)  มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภาคี และ 
(๒)      มีสิทธิได้รับเลือกตั้ง หรือได้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริหาร 
(๓)       มีสิทธิเข้าประชุมที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะ 

ส าหรับสมาชิกสามัญ 
(๔)    มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ งหรือถอดถอน

นายกสมาคม  กรรมการบริหาร  และ
กรรมการกองทุน 

(๕)       มีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ 
(๖)      มีสิทธิได้รับบริการเฉพาะของสมาคมตามที่



๑๒ 
 

๑๒.๔   สมาชิกกิตติมศักดิ ์
มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ 

คณะกรรมการบริหารก าหนด 
๑๒.๔   สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ 
ข้อ ๑๓. หน้าที่ของสมาชิก 

สมาชิกจะต้องท าความเข้าใจหรือยอมรับหรือ ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคม  และมีหน้าที่ซึ่งควรปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
(๑)   ช่วยเหลือ  ร่วมมือ  และส่งเสริมงานของสมาคม 
(๒)   ร่วมประชุมและร่วมงานที่สมาคมจัดขึ้นอย่างอุทิศ

เวลา และด้วยความตั้งใจ 
(๓)   ติดต่อกับสมาคมอยู่เสมอ 
(๔)   มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิก 
(๕)   ส าหรับสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มี

หน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแบ บ แผน  ม ารยาท  และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ตามที่สมาคม
ก าหนด และตามกฎหมายบัญญัติ 

(๖)   สมาชิกกิตติมศักดิ์มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมตามวาระและโอกาสอันสมควร 

ข้อ ๑๓. หน้าที่ของสมาชิก 
สมาชิกจะต้องท าความเข้าใจหรือยอมรับหรือ ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับของสมาคม  และมีหน้าที่ซึ่งควรปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 
(๑)   ช่วยเหลือ  ร่วมมือ  และส่งเสริมงานของสมาคม 
(๒)   ร่วมประชุมและร่วมงานที่สมาคมจัดขึ้นอย่างอุทิศ

เวลา และด้วยความตั้งใจ 
(๓)   ติดต่อกับสมาคมอยู่เสมอ 
(๔)   มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนสมาชิก 
(๕)   ส าหรับสมาชิกที่ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม มี

หน้ าที่ ป ฏิ บั ติ ต ามแบ บ แผน  ม ารยาท  และ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ตามที่สมาคม
ก าหนด และตามกฎหมายบัญญัติ 

(๖)   สมาชิกกิตติมศักดิ์มีหน้าที่สนับสนุนกิจกรรมของ
สมาคมตามวาระและโอกาสอันสมควร 

“คงเดิม” 

ข้อ ๑๔.  การพิจารณาความผิดสมาชิก 
๑๔.๑   สมาชิกย่อมได้รับการพิจารณา หากมี

ความผิดสถานใดสถานหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)   ผิดระเบียบข้อบังคับของสมาคม 
(๒)   ประพฤติตนหรือท าความเสื่อมเสียให้เกิด

ข้อ ๑๔.  การพิจารณาความผิดสมาชิก 
๑๔.๑   สมาชิกย่อมได้รับการพิจารณา หากมี

ความผิดสถานใดสถานหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
(๑)   ผิดระเบียบข้อบังคับของสมาคม 
(๒)   ประพฤติตนหรือท าความเสื่อมเสียให้เกิด

“คงเดิม” 



๑๓ 
 

แก่ชื่อเสียงของตนหรือเสื่อมเสียถึงสมาคม 
(๓)   ต้องคดีอาญาอันไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรือ

ฐานประมาท และต้องถูกจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดของศาล 

(๔)   ท าความเสื่อมเสียทางการเงิน หรือเป็นหนี้
สมาคมเกินเวลาอันสมควร 

(๕)  มีส่วนในการกระท าผิดร่วมกับสมาชิกนิติ
บุคคลที่ตนเป็นกรรมการบริหารนิติบุคคล
นั้นๆ 

๑๔.๒   การพิจารณาด าเนินการเมื่อสมาชิกกระท าความผิด 
มีอยู่ห้าระดับ 
(๑)   ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒)  ประณามเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓)  ประกาศพักสมาชิกภาพ เป็นเวลาไม่เกิน

หนึ่ง ปี 
(๔)   ให้พ้นจากสมาชิกภาพ  
(๕)   ไล่ออกจากสมาชิกภาพ และประกาศ

ความผิดให้ทราบทั่วกัน 
๑๔.๓  การพักสมาชิกภาพ 

(๑)  กระท าความผิดตามข้อ ๑๔.๑  
(๒)  ขาดช าระค่าบ ารุงสมาชิกเกินสองงวด 

แก่ชื่อเสียงของตนหรือเสื่อมเสียถึงสมาคม 
(๓)   ต้องคดีอาญาอันไม่ใช่ความผิดลหุโทษหรือ

ฐานประมาท และต้องถูกจ าคุกโดยค า
พิพากษาถึงที่สุดของศาล 

(๔)   ท าความเสื่อมเสียทางการเงิน หรือเป็นหนี้
สมาคมเกินเวลาอันสมควร 

(๕)  มีส่วนในการกระท าผิดร่วมกับสมาชิกนิติ
บุคคลที่ตนเป็นกรรมการบริหารนิติบุคคล
นั้นๆ 

๑๔.๒   การพิจารณาด าเนินการเมื่อสมาชิกกระท าความผิด 
มีอยู่ห้าระดับ 
(๑)   ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๒)  ประณามเป็นลายลักษณ์อักษร 
(๓)  ประกาศพักสมาชิกภาพ เป็นเวลาไม่เกิน

หนึ่ง ปี 
(๔)   ให้พ้นจากสมาชิกภาพ  
(๕)   ไล่ออกจากสมาชิกภาพ และประกาศ

ความผิดให้ทราบทั่วกัน 
๑๔.๓  การพักสมาชิกภาพ 

(๑)  กระท าความผิดตามข้อ ๑๔.๑  
(๒)  ขาดช าระค่าบ ารุงสมาชิกเกินสองงวด 

หมวดที่ ๔ 
สมาชิกนิติบุคคล 

หมวดที่ ๔ 
สมาชิกนิติบุคคล 

“คงเดิม” 



๑๔ 
 

ข้อ ๑๕. คุณสมบัติ 
๑๕.๑  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ

สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือในหนังสือบริคณห์สนธิ 

๑๕.๒   ต้องมีผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นๆ อย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญของสมาคม 

ข้อ ๑๕. คุณสมบัติ 
๑๕.๑  มี วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ

สถาปัตยกรรมควบคุมตามที่ได้ระบุไว้ในรายการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหรือในหนังสือบริคณห์สนธิ 

๑๕.๒   ต้องมีผู้บริหารของนิติบุคคลนั้นๆ อย่างน้อยหนึ่งคน 
เป็นสมาชิกประเภทสมาชิกสามัญของสมาคม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๑๖. การเข้าเป็นสมาชิก 
เช่นเดียวกับสมาชิกบุคคลธรรมดา 

ข้อ ๑๖. การเข้าเป็นสมาชิก 
เช่นเดียวกับสมาชิกบุคคลธรรมดา 

“คงเดิม” 

ข้อ ๑๗. การเริ่มสมาชิกภาพ 
เช่นเดียวกับสมาชิกบุคคลธรรมดา 

ข้อ ๑๗. การเริ่มสมาชิกภาพ 
เช่นเดียวกับสมาชิกบุคคลธรรมดา 

“คงเดิม” 

ข้อ ๑๘. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ มีผลเมื่อขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
(๑)   ขาดคุณสมบัต ิ
(๒)  ลาออกโดยมีผลเมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อนาย

ทะเบียน และนายทะเบียนตรวจสอบแล้วไม่มีข้อ
ผูกพันใดกับสมาคม 

(๓)   คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ขององค์ประชุม ให้ออกจากสมาชิกภาพ 

(๔)   ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕)   ขาดช าระค่าบ ารุงสมาชิกเกินสองงวดติดต่อกัน 

ข้อ ๑๘. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ มีผลเมื่อขาดคุณสมบัติอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ดังนี้ 
(๑)   ขาดคุณสมบัติ 
(๒)  ลาออกโดยมีผลเมื่อยื่นหนังสือลาออกต่อนาย

ทะเบียน และนายทะเบียนตรวจสอบแล้วไม่มีข้อ
ผูกพันใดกับสมาคม 

(๓)   คณะกรรมการบริหารลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ขององค์ประชุม ให้ออกจากสมาชิกภาพ 

(๔)   ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕)   ขาดช าระค่าบ ารุงสมาชิกเกินสองงวดติดต่อกัน 

“คงเดิม” 

ข้อ ๑๙. ทะเบียนสมาชิกนิติบุคคล 
ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกนิติบุคคลให้
เป็นปัจจุบันเก็บไว้ ณ ส านักงานของสมาคม โดยอย่างน้อย

ข้อ ๑๙. ทะเบียนสมาชิกนิติบุคคล 
ให้นายทะเบียนจัดท าทะเบียนประวัติสมาชิกนิติบุคคลให้
เป็นปัจจุบันเก็บไว้ ณ ส านักงานของสมาคม โดยอย่างน้อย

“คงเดิม” 



๑๕ 
 

ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑)   ชื่อของนิติบุคคล และส าเนาเอกสารหลักฐานการ

จดทะเบียนนิติบุคคล 
(๒)   ชื่อผู้บริหารที่เป็นสมาชิกสามัญ 
(๓)   ที่อยู่ของนิติบุคคล 
(๔)   วันที่เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก 
(๕)   วันที่ต่ออายุหรือกลับเข้าเป็นสมาชิกครั้งล่าสุด 

ให้มีรายการดังต่อไปนี้ 
(๑)   ชื่อของนิติบุคคล และส าเนาเอกสารหลักฐานการ

จดทะเบียนนิติบุคคล 
(๒)   ชื่อผู้บริหารที่เป็นสมาชิกสามัญ 
(๓)   ที่อยู่ของนิติบุคคล 
(๔)   วันที่เข้าเป็นสมาชิกครั้งแรก 
(๕)   วันที่ต่ออายุหรือกลับเข้าเป็นสมาชิกครั้งล่าสุด 

ข้อ ๒๐.  สิทธิของสมาชิกนิติบุคคล 
(๑)   มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภาคี และ 
(๒)   มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ข้อมูลของนิติบุคคลนั้นๆ ที่

ลงทะเบียนไว้กับสมาคม ให้กับหน่วยงานราชการ 
เอกชน บริษัท ห้างร้าน ในกรณีที่สมาคมได้รับการ
ติดต่อ 

(๓)  มีสิทธิได้รับข่าวสารและบริการเพ่ิมเติมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่คณะ
กรรมการบริหารก าหนด 

(๔)   มีสิทธิเข้าประชุมที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะส าหรับ
สมาชิกประเภทนิติบุคคล 

(๕)   มีสิทธิให้สมาคมออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
ประเภทนิติบุคคลของสมาคม 

(๖)   มีสิทธิได้รับสิทธิและสวัสดิการในกองทุนสวัสดิการ
สมาชิก 

ข้อ ๒๐.  สิทธิของสมาชิกนิติบุคคล 
(๑)   มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิกภาคี และ 
(๒)   มีสิทธิได้รับการเผยแพร่ข้อมูลของนิติบุคคลนั้นๆ ที่

ลงทะเบียนไว้กับสมาคม ให้กับหน่วยงานราชการ 
เอกชน บริษัท ห้างร้าน ในกรณีที่สมาคมได้รับการ
ติดต่อ 

(๓)  มีสิทธิได้รับข่าวสารและบริการเพ่ิมเติมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่คณะ
กรรมการบริหารก าหนด 

(๔)   มีสิทธิเข้าประชุมที่สมาคมจัดขึ้นเฉพาะส าหรับ
สมาชิกประเภทนิติบุคคล 

(๕)   มีสิทธิให้สมาคมออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก
ประเภทนิติบุคคลของสมาคม 

(๖)   มีสิ ท ธิ ได้ รับสิท ธิและสวัสดิ การ ใน เงินมู ลนิ ธิ
สถาปนิกสยาม 

- เหตุผลเดียวกับข้อ ๕ เปลี่ยน ค าว่า “กองทุน
สวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิก
สยาม” ในข้อ ๒๐ (๖) 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
 

ข้อ ๒๑. หน้าที่ของสมาชิกนิติบุคคล ข้อ ๒๑. หน้าที่ของสมาชิกนิติบุคคล “คงเดิม” 



๑๖ 
 

ให้น าข้อบังคับเรื่องหน้าที่ของสมาชิกบุคคลธรรมดา
ประเภทสมาชิกสามัญ มาใช้โดยอนุโลม 

ให้น าข้อบังคับเรื่องหน้าที่ของสมาชิกบุคคลธรรมดา
ประเภทสมาชิกสามัญ มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒. การพิจารณาความผิดของสมาชิกนิติบุคคล 
ให้น าข้อบังคับเรื่องการพิจารณาความผิดของสมาชิก
ประเภทบุคคลธรรมดา มาใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๒. การพิจารณาความผิดของสมาชิกนิติบุคคล 
ให้น าข้อบังคับเรื่องการพิจารณาความผิดของสมาชิก
ประเภทบุคคลธรรมดา มาใช้โดยอนุโลม 

“คงเดิม” 

หมวดที ่๕ 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงสมาคม 

หมวดที่ ๕ 
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบ ารุงสมาคม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๒๓.  ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 
(๑)   สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียน 
(๒)   สมาชิกบุคคลธรรมดา ๖๐๐ บาท 
(๓)   สมาชิกนิติบุคคล ๓,๐๐๐ บาท 
(๔)   กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ กลับเข้าเป็นสมาชิก 

ต้ อ ง ช า ร ะ ค่ า ล งท ะ เบี ย น เข้ า เป็ น ส ม า ชิ ก 
เช่นเดียวกับ ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ 

(๕)   การปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิก ไม่ต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกอีก 

ข้อ ๒๓.  ค่าลงทะเบียนสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม  แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 

(๑)   สมาชิกกิตติมศักดิ์ไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียน 
(๒)   สมาชิกบุคคลธรรมดา ๖๐๐ บาท 
(๓)   สมาชิกนิติบุคคล ๓,๐๐๐ บาท 
(๔)   กรณีสมาชิกที่ขาดสมาชิกภาพ กลับเข้าเป็นสมาชิก 

ต้ อ ง ช า ร ะ ค่ า ล งท ะ เบี ย น เข้ า เป็ น ส ม า ชิ ก 
เช่นเดียวกับ ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกใหม่ 

(๕)   การปรับเปลี่ยนประเภทสมาชิก ไม่ต้องช าระ
ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกอีก 

“คงเดิม” 

ข้อ ๒๔. ค่าบ ารุงสมาคม 
ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 
(๑)   สมาชิกสมทบ ปีละ ๑,๘๐๐ บาท 
(๒)  สมาชิกสมทบประเภทนักศึกษา ปีละ ๗๕๐ บาท   

ข้อ ๒๔. ค่าบ ารุงสมาคม 
ให้เป็นไปตามระเบียบของสมาคม แต่ต้องไม่เกินอัตราที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 
(๑)   สมาชิกสมทบ ปีละ ๑,๘๐๐ บาท 
(๒)  สมาชิกสมทบประเภทนักศึกษา ปีละ ๗๕๐ บาท   

“คงเดิม” 



๑๗ 
 

(๓)   สมาชิกภาคีปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔)  สมาชิกสามัญรายห้าปี ๖,๐๐๐ บาท 
(๕)   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงอย่างใด

ทั้งสิ้น 
(๖)   สมาชิกนิติบุคคล ต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมเป็นราย

สองปี ๑๒,๐๐๐ บาท 

(๓)   สมาชิกภาคีปีละ ๑,๐๐๐ บาท 
(๔)  สมาชิกสามัญรายห้าปี ๖,๐๐๐ บาท 
(๕)   สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงอย่างใด

ทั้งสิ้น 
(๖)   สมาชิกนิติบุคคล ต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมเป็นราย

สองปี ๑๒,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๒๕.  ค่าบ ารุงพิเศษ 

สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบ ารุงพิเศษจากสมาชิกสามัญได้  
เป็นครั้งคราว  ตามระเบียบของสมาคม 

ข้อ ๒๕.  ค่าบ ารุงพิเศษ 
สมาคมอาจเรียกเก็บค่าบ ารุงพิเศษจากสมาชิกสามัญได้  
เป็นครั้งคราว  ตามระเบียบของสมาคม 

“คงเดิม” 

หมวดที่ ๖ 
การบริหารและการด าเนินงานของสมาคม 

หมวดที่ ๖ 
การบริหารและการด าเนินงานของสมาคม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๒๖. คณะบุคคล 
สมาคมนี้บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร มีนายก
สมาคมเป็นประธานในการบริหารกิจการของสมาคม ท า
หน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อบุคคลภายนอก และ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

ข้อ ๒๖. คณะบุคคล 
สมาคมนี้บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร มีนายก
สมาคมเป็นประธานในการบริหารกิจการของสมาคม ท า
หน้าที่เป็นผู้แทนสมาคมในการติดต่อบุคคลภายนอก และ
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
และการประชุมใหญ่ของสมาคม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๒๗.  นายกสมาคม 
๒๗.๑ นายกสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ ที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสามัญ 
๒๗.๒ นายกสมาคมมีหน้าที่ก ากับดูแล และบริหารจัดการ

สมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  
และนโยบายที่นายกสมาคมได้แถลงต่อที่ประชุม

ข้อ ๒๗.  นายกสมาคม 
๒๗.๑ นายกสมาคมเป็นสมาชิกสามัญ ที่มาจากการ

เลือกตั้งโดยตรงจากสมาชิกสามัญ 
๒๗.๒ นายกสมาคมมีหน้าที่ก ากับดูแล และบริหารจัดการ

สมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม  
และนโยบายที่นายกสมาคมได้แถลงต่อที่ประชุม

“คงเดิม” 



๑๘ 
 

ใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๗.๓   น า ย ก ส ม า ค ม  เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง  ถ อ ด ถ อ น 

กรรมการบริหาร กรรมาธิการ อนุกรรมการ และ
คณะท างานต่างๆ 

๒๗.๔   นายกสมาคม ต้องรายงานผลการด าเนินงานให้
สมาชิกทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าปีละ
สองครั้ง 

๒๗.๕    การด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมอาจสิ้นสุดลง 
ก่อนครบวาระ เมื่อ 
(๑)  ต าย  ห รื อ ศ าล มี ค าสั่ ง ให้ เป็ น ค น ไร้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ 

(๒)    ลาออก 
(๓)   ขาดคุณ สมบั ติ  หรือคุณ วุฒิ  การเป็ น

สมาชิกสามัญของสมาคม 
(๔)   ถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(๕)   กรรมการบริหารสมาคมลาออกในคราว

เดี ยวกัน เกิ นกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

๒๗.๖   เมื่อการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมสิ้นสุดลง 
ก่อนครบวาระ ให้ประธานกรรมการกองทุน 
ด าเนินการไปตามนี้ 
(๑)  หากการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคม

ใหญ่สามัญประจ าปี 
๒๗.๓   น า ย ก ส ม า ค ม  เป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง  ถ อ ด ถ อ น 

กรรมการบริหาร กรรมาธิการ อนุกรรมการ และ
คณะท างานต่างๆ 

๒๗.๔   นายกสมาคม ต้องรายงานผลการด าเนินงานให้
สมาชิกทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่าปีละ
สองครั้ง 

๒๗.๕    การด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมอาจสิ้นสุดลง 
ก่อนครบวาระ เมื่อ 
(๑)  ต าย  ห รื อ ศ าล มี ค าสั่ ง ให้ เป็ น ค น ไร้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ 

(๒)    ลาออก 
(๓)   ขาดคุณ สมบั ติ  หรือคุณ วุฒิ  การเป็ น

สมาชิกสามัญของสมาคม 
(๔)   ถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่ 
(๕)   กรรมการบริหารสมาคมลาออกในคราว

เดี ยวกัน เกิ นกว่ ากึ่ งหนึ่ งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด 

๒๗.๖   เมื่อการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมสิ้นสุดลง 
ก่อนครบวาระ ให้ประธานกรรมการกองทุน 
ด าเนินการไปตามนี้ 
(๑)  หากการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคม



๑๙ 
 

สิ้ นสุ ดลง  ก่ อนครบวาระ ไม่ ว่ า เป็ น
ระยะเวลาเท่ าใดให้ประธานกรรมการ
กองทุนรักษาการนายกสมาคมชั่วคราว และ
ให้ คณ ะกรรมการกองทุ นด าเนิ นการ
ลงคะแนนเสียงคัดเลือก “กรรมการกองทุน
ที่มาจากการเลือกตั้ ง” ท าหน้าที่นายก
สมาคมรักษาการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
เจ็ดวัน นับแต่วันที่การด ารงต าแหน่งของ
นายกสมาคมสิ้นสุดลง 

(๒)   และให้ น ายกสมาคมรั กษ าการและ
คณะกรรมการกองทุนเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  
ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม  
ตามข้อบังคับการเลือกตั้ งนายกสมาคม  
โดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนั้น
ท าหน้าที่นายกสมาคมจนครบวาระปกติ
ของนายกสมาคมที่สิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง
ลงก่อนครบวาระ และให้ด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมในสมัยถัดไปตามวาระปกติที่
ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก   

๒๗.๗ ให้ผู้ที่ท าหน้าที่นายกสมาคมรักษาการ มีอ านาจและ
หน้าที่ในการบริหารงานสมาคมเช่นเดียวกับนายก
สมาคมที่ได้รับเลือกตั้ง และอาจพิจารณามอบหมาย

สิ้ นสุ ดลง  ก่ อนครบวาระ ไม่ ว่ า เป็ น
ระยะเวลาเท่ าใดให้ประธานกรรมการ
กองทุนรักษาการนายกสมาคมชั่วคราว และ
ให้ คณ ะกรรมการกองทุ นด าเนิ นการ
ลงคะแนนเสียงคัดเลือก “กรรมการกองทุน
ที่มาจากการเลือกตั้ ง” ท าหน้าที่นายก
สมาคมรักษาการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน
เจ็ดวัน นับแต่วันที่การด ารงต าแหน่งของ
นายกสมาคมสิ้นสุดลง 

(๒)   และให้ น ายกสมาคมรั กษ าการและ
คณะกรรมการกองทุนเป็นคณะกรรมการ
เลือกตั้ง และกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง  
ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคม  
ตามข้อบังคับการเลือกตั้ งนายกสมาคม  
โดยให้ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนั้น
ท าหน้าที่นายกสมาคมจนครบวาระปกติ
ของนายกสมาคมที่สิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง
ลงก่อนครบวาระ และให้ด ารงต าแหน่ง
นายกสมาคมในสมัยถัดไปตามวาระปกติที่
ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิก   

๒๗.๗ ให้ผู้ที่ท าหน้าที่นายกสมาคมรักษาการ มีอ านาจและ
หน้าที่ในการบริหารงานสมาคมเช่นเดียวกับนายก
สมาคมที่ได้รับเลือกตั้ง และอาจพิจารณามอบหมาย



๒๐ 
 

ให้กรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมท าหน้าที่
ต่อไป หรือแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ได้ตามความ
เหมาะสม 

ให้กรรมการบริหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เดิมท าหน้าที่
ต่อไป หรือแต่งตั้งกรรมการบริหารใหม่ได้ตามความ
เหมาะสม 

ข้อ ๒๘.  คณะกรรมการบริหาร 
๒๘.๑ องค์คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนายก

สมาคม สมาชิกสามัญ ซึ่งนายกสมาคมแต่งตั้ง ดังนี้ 
(๑)   นายกสมาคม 
(๒)   อุปนายกไม่น้อยกว่าสองต าแหน่ง ไม่เกิน

หกต าแหน่ง 
(๓)   เลขาธิการ 
(๔)   นายทะเบียน 
(๕)   เหรัญญิก 
(๖)   ปฏิคม 
(๗)  ประชาสัมพันธ์ 
(๘)  กรรมการกลางไม่น้อยกว่าสามต าแหน่ง ไม่

เกินหกต าแหน่ง 
(๙ )      ประธานกรรมาธิการภูมิภาค  ประจ า

ภูมิภาคสามต าแหน่ง 
๒๘.๒ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่บริหารงาน 

และมีอ านาจออกระเบียบต่างๆ ในการ
บริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สมาคม  และนโยบายที่นายกสมาคมได้
แถลงต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

ข้อ ๒๘.  คณะกรรมการบริหาร 
๒๘.๑ องค์คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยนายก

สมาคม สมาชิกสามัญ และสมาชิกภาคี ซึ่งนายก
สมาคมแต่งตั้ง ดังนี้ 
(๑)   นายกสมาคม 
(๒)   อุปนายกไม่น้อยกว่าสองต าแหน่ง ไม่เกิน

หกต าแหน่ง 
(๓)   เลขาธิการ 
(๔)   นายทะเบียน 
(๕)   เหรัญญิก 
(๖)   ปฏิคม 
(๗)  ประชาสัมพันธ์ 
(๘)  กรรมการกลางไม่น้อยกว่าสามต าแหน่ง ไม่

เกินหกต าแหน่ง 
(๙)  กรรมการภูมิภาคมาจากประธาน

กรรมาธิการภูมิภาค ที่สมาคมรับรองไม่
เกินสี่ต าแหน่ง 

๒๘.๒ คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่บริหารงาน 
และมีอ านาจออกระเบียบต่างๆ ในการ
บริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

- เหตุผลเดียวกับการแก้ข้อบังคับ ข้อ ๑๒.๒
เพ่ิมค าว่า “ และ สมาชิกภาคี ” ในข้อ 
๒๘.๑ 

- เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่
สมาคมมีหน่วยงานประจ าภูมิภาคเพ่ิมขึ้น  
และให้กรรมาธิการภูมิภาคได้เข้ามาร่วม
บริหารสมาคม คณะกรรมการแก้ไขข้อบังคับ
สมาคม จึงเสนอให้แก้ไข ข้อ ๒๘.๒ (๙)
เปลี่ยนค าว่า “กรรมการภูมิภาคมาจาก
ประธานกรรมาธิการภูมิภาค ที่สมาคม
รับรองไม่เกินสี่ต าแหน่ง” 

- เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบริหารงานของ
กรรมาธิการภูมิภาค และเป็นไปในรูปแบบ
เดียวกันของแต่ละภูมิภาค คณะกรรมการ
แก้ไขข้อบังคับสมาคม จึงเสนอให้มีการระบุ
โครงสร้างของกรรมาธิการภูมิภาคไว้ใน
ข้อบังคับ โดยเพ่ิม ข้อ ๒๘.๘ ดังนี้   

   “๒๘.๘ กรรมาธิการภูมิภาค เป็นฝ่ายบริหาร
ในระดับภูมิภาคที่ได้ตั้งขึ้นโดยสมาคม
รับรองให้เป็นภูมิภาคภายใต้สมาคม 



๒๑ 
 

๒๘.๓ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
(๑)   ให้ คณ ะกรรมการบริหารประชุม เพ่ื อ

ปรึกษาหารือกิจการของสมาคม  ไม่น้อย
กว่าเดือนละหนึ่ งครั้ง  โดยเลขาธิการ
สมาคม เป็ น ผู้ เชิญ ป ระชุ มตามความ
เห็นชอบของนายกสมาคม 

(๒)      องค์ประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการบริหาร
เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด  โดยให้นายก
สมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายก
สมาคมไม่ อยู่  ให้ อุปนายกตามล าดับ
ต าแหน่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้ง
นายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่  ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งประธานขึ้นชั่วคราวใน
คราวประชุมนั้น 

(๓)   กรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  
มีสิทธิขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารเป็นพิเศษ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอ
พิเศษใดๆ ก็ได้ ในกรณีนี้ให้นายกสมาคม
จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารตามค าขอภายในก าหนดห้าวัน 

(๔)   การประชุมทุกครั้ง หากจ าเป็นต้องมีการลง
มติ ให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์   ถ้ า

สมาคม  และนโยบายที่นายกสมาคมได้
แถลงต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

๒๘.๓ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร 
(๑)   ให้ คณ ะกรรมการบริหารประชุม เพ่ื อ

ปรึกษาหารือกิจการของสมาคม  ไม่น้อย
กว่าเดือนละหนึ่ งครั้ง  โดยเลขาธิการ
สมาคม เป็ น ผู้ เชิญ ป ระชุ มตามความ
เห็นชอบของนายกสมาคม 

(๒)      องค์ประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการบริหาร
เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการบริหารทั้งหมด  โดยให้นายก
สมาคมเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้านายก
สมาคมไม่อยู่  ให้ อุปนายกตามล าดับ
ต าแหน่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าทั้ง
นายกสมาคมและอุปนายกไม่อยู่  ให้ที่
ประชุมเลือกตั้งประธานขึ้นชั่วคราวใน
คราวประชุมนั้น 

(๓)   กรรมการบริหารจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  
มีสิทธิขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ
บริหารเป็นพิเศษ เพ่ือพิจารณาข้อเสนอ
พิเศษใดๆ ก็ได้ ในกรณีนี้ให้นายกสมาคม
จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารตามค าขอภายในก าหนดห้าวัน 

โดยประกอบด้วย 
(๑)   ประธานกรรมาธิการภูมิภาค 
(๒)  รองประธานกรรมาธิการ  ไม่

เกินหกต าแหน่ง 
(๓) เลขานุการกรรมาธิการ 
(๔)  กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน 
(๕)   กรรมาธิการฝ่ายการเงิน 
(๖) กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม 
(๗)  กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
(๘)   กรรมาธิการกลาง ไม่เกินหก

ต าแหน่ง 
- ที่เหลือ “คงเดิม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด 

(๕)   รายงานการประชุมทุกครั้งต้องแล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวัน 

(๖)   มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้
ถือเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือด าเนินการสืบเนื่อง
ต่อไป  
ในกรณีที่ มีมติ ในกิจการหรือภารกิจที่
ผูกพันของสมาคมเกินกว่าระยะเวลาการ
บริหารของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันส่งมอบงานต่อ
นายกสมาคมคนถัดไป 
เมื่อลงมติแล้วให้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ใน
วันส่งมอบงานต่อนายกสมาคมคนถัดไป  
เพ่ือให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน  
หากมีกรณีสร้างภาระผูกพันเกินกว่าสี่ปี 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

๒๘.๔ ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่  หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้อุปนายกที่นายกสมาคม หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจท าหน้าที่แทน
นายกสมาคม 

๒๘.๕ การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารอาจสิ้นสุด
ลง ก่อนครบวาระ โดย 

(๔)   การประชุมทุกครั้ง หากจ าเป็นต้องมีการลง
มติ ให้ ถือเสียงข้ างมากเป็ นเกณฑ์   ถ้ า
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุม
เป็นผู้ชี้ขาด 

(๕)   รายงานการประชุมทุกครั้งต้องแล้วเสร็จ
ภายในสิบห้าวัน 

(๖)   มติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารให้
ถือเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือด าเนินการสืบเนื่อง
ต่อไป  
ในกรณีที่ มีมติ ในกิจการหรือภารกิจที่
ผูกพันของสมาคมเกินกว่าระยะเวลาการ
บริหารของคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินสี่ปี  นับแต่วันส่งมอบงานต่อ
นายกสมาคมคนถัดไป 
เมื่อลงมติแล้วให้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่ใน
วันส่งมอบงานต่อนายกสมาคมคนถัดไป  
เพ่ือให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วกัน  
หากมีกรณีสร้างภาระผูกพันเกินกว่าสี่ปี 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

๒๘.๔ ในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่  หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ ให้อุปนายกที่นายกสมาคม หรือ
คณะกรรมการบริหารมอบอ านาจท าหน้าที่แทน
นายกสมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

(๑)  ต าย  ห รื อ ศ าล มี ค า สั่ ง ให้ เป็ น ค น ไร้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ 

(๒)   ลาออก 
(๓ )  ขาดคุณ สมบั ติ  ห รือคุณ วุฒิ  การเป็ น

สมาชิกสามัญของสมาคม 
(๔)   ถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่  
(๕)  ถูกถอดถอนโดยนายกสมาคม 
(๖)   นายกสมาคมสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง 

๒๘.๖ กรณีคณะกรรมการบริหารขาดจ านวนลงโดยสิ้นสุด
การด ารงต าแหน่ง ก่อนครบวาระ นายกสมาคม
อาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญเข้าด ารงต าแหน่งแทน 
แล ะ ให้ อ ยู่ ใน ต าแ ห น่ งต าม ว าระข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารชุดนั้น 

๒๘.๗ กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน และผู้แทน
สมาคม  
(๑)  ให้นายกสมาคมแต่งตั้ง ยกเลิก ถอนถอน 

กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
และผู้แทนสมาคม 

(๒) กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
แ ล ะผู้ แ ท น ส ม าค ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร
ด า เนิ น งานตามที่ น ายกสมาคมหรือ
กรรมการบริหารมอบหมาย 

๒๘.๕ การด ารงต าแหน่งของกรรมการบริหารอาจสิ้นสุด
ลง ก่อนครบวาระ โดย 
(๑)  ต าย  ห รื อ ศ าล มี ค า สั่ ง ให้ เป็ น ค น ไร้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ 

(๒)   ลาออก 
(๓ )  ขาดคุณ สมบั ติ  ห รือคุณ วุฒิ  การเป็ น

สมาชิกสามัญของสมาคม 
(๔)   ถูกถอดถอนโดยมติของที่ประชุมใหญ่  
(๕)  ถูกถอดถอนโดยนายกสมาคม 
(๖)   นายกสมาคมสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง 

๒๘.๖ กรณีคณะกรรมการบริหารขาดจ านวนลงโดยสิ้นสุด
การด ารงต าแหน่ง ก่อนครบวาระ นายกสมาคม
อาจแต่งตั้งสมาชิกสามัญเข้าด ารงต าแหน่งแทน 
แล ะ ให้ อ ยู่ ใน ต าแ ห น่ งต าม ว าระข อ งค ณ ะ
กรรมการบริหารชุดนั้น 

๒๘.๗ กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน และผู้แทน
สมาคม  
(๑)  ให้นายกสมาคมแต่งตั้ง ยกเลิก ถอนถอน 

กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
และผู้แทนสมาคม 

(๒) กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
แ ล ะผู้ แ ท น ส ม าค ม รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร

 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

(๓)  การประชุมของกรรมาธิการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน และผู้แทนสมาคม อาจจัด
ประชุมเฉพาะประเภทหรือสาขา หรือ
ร่วมกับกรรมการบริหารก็ได้ตามความ
จ าเป็น โดยถือหลักเกณฑ์การประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร  เป็นหลักปฏิบัติใน
การประชุม 

(๔)   ให้กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
และผู้แทนสมาคมอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระของนายกสมาคม 

 

ด า เนิ น งานตามที่ น ายกสมาคมหรือ
กรรมการบริหารมอบหมาย 

(๓)  การประชุมของกรรมาธิการ อนุกรรมการ 
คณะท างาน และผู้แทนสมาคม อาจจัด
ประชุมเฉพาะประเภทหรือสาขา หรือ
ร่วมกับกรรมการบริหารก็ได้ตามความ
จ าเป็น โดยถือหลักเกณฑ์การประชุมของ
คณะกรรมการบริหาร  เป็นหลักปฏิบัติใน
การประชุม 

(๔)   ให้กรรมาธิการ อนุกรรมการ คณะท างาน 
และผู้แทนสมาคมอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระของนายกสมาคม 

๒๘.๘ กรรมาธิการภูมิภาค เป็นฝ่ายบริหารในระดับภูมิภาค
ที่ได้ตั้งขึ้นโดยสมาคมรับรองให้เป็นภูมิภาคภายใต้
สมาคม โดยประกอบด้วย 
(๑)   ประธานกรรมาธิการภูมิภาค 
(๒)  รองประธานกรรมาธิการ  ไม่ เกินหก

ต าแหน่ง 
(๓) เลขานุการกรรมาธิการ 
(๔)  กรรมาธิการฝ่ายทะเบียน 
(๕)   กรรมาธิการฝ่ายการเงิน 
(๖) กรรมาธิการฝ่ายปฏิคม 
(๗)  กรรมาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๕ 
 

(๘)   กรรมาธิการกลาง ไม่เกินหกต าแหน่ง    
 

ข้อ ๒๙.  คณะกรรมการกองทุน 
๒๙.๑  คณะกรรมการกองทุน มีจ านวนเจ็ดคน โดยให้

นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการกองทุนอีกจ านวนห้าคน มา
จากการเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ มาจากอดีต
กรรมการบริหารของสมาคมหรือสมาชิกสามัญที่มี
อดีตกรรมการบริหารสมาคมรับรองสองท่านต่อ
สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

๒๙.๒ ให้กรรมการกองทุนเลือกประธานและเลขานุการ
จากกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้ง และแจ้ง
รายชื่อให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคม ภายใน
ก าหนดสามสิบวัน นับจากวันที่ ได้รับเลือกตั้ ง 
เพ่ือให้นายกสมาคมแจ้งให้สมาชิกทราบ   

๒๙.๓ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)   บริหารและจัดการกองทุนสมาคม ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสมาคม และ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคม เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อสมาคม ต่อสมาชิก หรือต่อ
สังคมอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

(๒)  พิ จ า รณ าให้ ข้ อ สั ง เก ต ต่ อ แ ผ น ก าร
ด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีของ

ข้อ ๒๙.  คณะกรรมการกองทุน 
๒๙.๑  คณะกรรมการกองทุน มีจ านวนเจ็ดคน โดยให้

นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการกองทุนอีกจ านวนห้าคน มา
จากการเลือกตั้ง ที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ มาจากอดีต
กรรมการบริหารของสมาคมหรือสมาชิกสามัญที่มี
อดีตกรรมการบริหารสมาคมรับรองสองท่านต่อ
สมาชิกผู้สมัครรับเลือกตั้ง 

๒๙.๒ ให้กรรมการกองทุนเลือกประธานและเลขานุการ
จากกรรมการกองทุนที่มาจากการเลือกตั้ง และแจ้ง
รายชื่อให้กับคณะกรรมการบริหารสมาคม ภายใน
ก าหนดสามสิบวัน นับจากวันที่ ได้รับเลือกตั้ ง 
เพ่ือให้นายกสมาคมแจ้งให้สมาชิกทราบ   

๒๙.๓ คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑)   บริหารและจัดการกองทุนสมาคม ให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนสมาคม และ
เงินมูลนิธิสถาปนิกสยามเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อสมาคม ต่อสมาชิก หรือต่อสังคมอย่าง
คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

(๒)  พิ จ า รณ าให้ ข้ อ สั ง เก ต ต่ อ แ ผ น ก าร
ด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปีของ

- เหตุผลเดียวกับการแก้ข้อบังคับ ข้อ ๕ จึง
เปลี่ยน ค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคม” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 
ในข้อ ๒๙.๓ (๑), ข้อ ๒๙.๓ (๕), และ ข้อ 
๒๙.๕ 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือน าเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๓)   ในกรณี ฉุ ก เฉิ นห รื อมี เหตุ อั นจ าเป็ น 
คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนสมาคมให้แก่คณะกรรมการ
บริหารได้  

                  (๔)  จัดให้มีมูลนิธิเพ่ือสวัสดิการแก่สมาชิกของ
สมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคม                    

(๕)   ก าหนดระเบี ยบ  หลักเกณฑ์   วิ ธีการ
ด าเนินการบริหารกองทุนสมาคม วิธีการ
ด าเนินการบริหารกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคม รวมทั้งก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์
การให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก   

(๖)  ในกรณีที่นายกสมาคมสิ้นสุดการด ารง
ต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ
กองทุนแต่งตั้งนายกสมาคมรักษาการตาม
ข้อบังคับสมาคมและด าเนินการเลือกตั้ง
น า ย ก ส ม า ค ม ค น ใ ห ม่  โ ด ย เป็ น
คณะกรรมการเลือกตั้งและกรรมการนับ
คะแนนเลือกตั้ง 

๒๙.๔ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๑)  คณะกรรมการกองทุน ต้องจัดให้มีการ

ประชุมไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง และไม่น้อย

คณะกรรมการบริหาร เพ่ือน าเสนอให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๓)   ในกรณี ฉุ ก เฉิ นห รื อมี เหตุ อั นจ าเป็ น 
คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาจัดสรร
เงินจากกองทุนสมาคมให้แก่คณะกรรมการ
บริหารได้  

(๔)  จัดให้มีมูลนิธิเพ่ือสวัสดิการแก่สมาชิกของ
สมาคมและเจ้าหน้าที่สมาคม                    

(๕)   ก าหนดระเบี ยบ  หลักเกณฑ์   วิ ธีการ
ด าเนินการบริหารกองทุนสมาคม วิธีการ
ด าเนินการบริหารเงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม 
รวมทั้ งก าหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์การ
ให้บริการสวัสดิการแก่สมาชิก   

(๖)  ในกรณีที่นายกสมาคมสิ้นสุดการด ารง
ต าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการ
กองทุนแต่งตั้งนายกสมาคมรักษาการตาม
ข้อบังคับสมาคมและด าเนินการเลือกตั้ง
น า ย ก ส ม า ค ม ค น ใ ห ม่  โ ด ย เป็ น
คณะกรรมการเลือกตั้งและกรรมการนับ
คะแนนเลือกตั้ง 

๒๙.๔ การประชุมของคณะกรรมการกองทุน 
(๑)  คณะกรรมการกองทุน ต้องจัดให้มีการ

ประชุมไม่น้อยกว่าปีละสี่ครั้ง และไม่น้อย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

กว่าไตรมาสละหนึ่งครั้ง  
(๒) องค์ประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการกองทุน

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะ
ครบองค์ประชุม การลงมติเห็นชอบจะต้อง
มีเสียงไม่น้อยกว่าสี่เสียง 

(๓)   ให้นับคะแนนในการลงมติเพียงหนึ่งเสียง 
ส าหรับกรรมการหนึ่งท่าน 

๒๙.๕ คณะกรรมการกองทุน อาจว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน
การเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาในการ
บริหารและจัดการกองทุนสมาคมรวมทั้งกองทุน
สวัสดิการสมาชิกได้ 

๒๙.๖   คณะกรรมการกองทุนต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี 

๒๙.๗   การด ารงต าแหน่งของกรรมการกองทุนอาจสิ้นสุด
ลง ก่อนครบวาระ โดย 
(๑)   ต าย  ห รื อ ศ าล มี ค า สั่ ง ให้ เป็ น ค น ไร้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ 

            (๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณ สมบั ติ  ห รือคุณ วุฒิ  การเป็ น

สมาชิกสามัญของสมาคม  
              (๔)  ถูกถอดถอนโดยมติจากการประชุมใหญ่ 

๒๙.๘ เมื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการกองทุนซึ่งมา

กว่าไตรมาสละหนึ่งครั้ง  
(๒) องค์ประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการกองทุน

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าห้าคน  จึงจะ
ครบองค์ประชุม การลงมติเห็นชอบจะต้อง
มีเสียงไม่น้อยกว่าสี่เสียง 

(๓)   ให้นับคะแนนในการลงมติเพียงหนึ่งเสียง 
ส าหรับกรรมการหนึ่งท่าน 

๒๙.๕ คณะกรรมการกองทุน อาจว่าจ้างที่ปรึกษาด้าน
การเงิน หรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ค าปรึกษาในการ
บริหารและจัดการกองทุนสมาคมรวมทั้งเงินมูลนิธิ
สถาปนิกสยาม ได ้

๒๙.๖   คณะกรรมการกองทุนต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปีทุกปี 

๒๙.๗   การด ารงต าแหน่งของกรรมการกองทุนอาจสิ้นสุด
ลง ก่อนครบวาระ โดย 
(๑)   ต าย  ห รื อ ศ าล มี ค า สั่ ง ให้ เป็ น ค น ไร้

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห รื อ ค น เส มื อ น ไร้
ความสามารถหรือคนสาบสูญ 

            (๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณ สมบั ติ  หรือคุณ วุฒิ  การเป็ น

สมาชิกสามัญของสมาคม  
              (๔)  ถูกถอดถอนโดยมติจากการประชุมใหญ่ 

๒๙.๘ เมื่อการด ารงต าแหน่งของกรรมการกองทุนซึ่งมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

จากการเลือกตั้ ง  สิ้นสุดลง ก่อนครบวาระให้
กรรมการกองทุนที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่  เชิญผู้ที่เคย
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนในสมัย
เดียวกัน  และมีคะแนนรองลงไปตามล าดับ  ท า
หน้าที่เป็นกรรมการกองทุนแทน 

๒๙.๙ หากการสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง ก่อนครบวาระ 
ของกรรมการกองทุน เป็นเหตุให้คณะกรรมการ
กองทุนจ าเป็นต้องคัดเลือกประธานและเลขานุการ
ใหม่ ให้กระท าได้ ตามข้อบังคับว่าด้วยการเลือก
ประธานกรรมการกองทุน 

๒๙.๑๐ ให้กรรมการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่
นายกสมาคมรักษาการ ยั งคงด ารงต าแหน่ ง
กรรมการกองทุนเช่นเดิม 

จากการเลือกตั้ ง  สิ้นสุดลง ก่อนครบวาระให้
กรรมการกองทุนที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่  เชิญผู้ที่เคย
ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการกองทุนในสมัย
เดียวกัน  และมีคะแนนรองลงไปตามล าดับ  ท า
หน้าที่เป็นกรรมการกองทุนแทน 

๒๙.๙ หากการสิ้นสุดการด ารงต าแหน่ง ก่อนครบวาระ 
ของกรรมการกองทุน เป็นเหตุให้คณะกรรมการ
กองทุนจ าเป็นต้องคัดเลือกประธานและเลขานุการ
ใหม่ ให้กระท าได้ ตามข้อบังคับว่าด้วยการเลือก
ประธานกรรมการกองทุน 

๒๙.๑๐ ให้กรรมการกองทุนที่ได้รับการคัดเลือกให้ท าหน้าที่
นายกสมาคมรักษาการ ยั งคงด ารงต าแหน่ ง
กรรมการกองทุนเช่นเดิม 

 
 
 
 

ข้อ ๓๐.  การเลือกตั้งนายกสมาคมหรือคณะกรรมการกองทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมหรือกรรมการ
กองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมและ
กรรมการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๓๐.  การเลือกตั้งนายกสมาคมหรือคณะกรรมการกองทุน 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งนายกสมาคมหรือกรรมการ
กองทุน ให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคมและ
กรรมการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

“คงเดิม” 

ข้อ ๓๑. วาระการท างานของนายกสมาคม  กรรมการบริหาร  
กรรมการกองทุน 
๓๑.๑   นายกสมาคมและกรรมการบริหาร อยู่ในต าแหน่ง

ได้วาระละสองปี และด ารงต าแหน่งเดิมต่อเนื่องได้
ไม่เกินสามวาระติดตอ่กัน 

ข้อ ๓๑. วาระการท างานของนายกสมาคม  กรรมการบริหาร  
กรรมการกองทุน 
๓๑.๑   นายกสมาคมและกรรมการบริหาร อยู่ในต าแหน่ง

ได้วาระละสองปี และด ารงต าแหน่งเดิมต่อเนื่องได้
ไม่เกินสามวาระติดต่อกัน 

“คงเดิม” 



๒๙ 
 

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม  พร้อมทั้งผู้ที่จะท า
ห น้ าที่ เล ข าธิ ก า ร   แ ล ะ เห รัญ ญิ ก ใน ค ณ ะ
กรรมการบริหารสมัยถัดไป  ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารกับคณะกรรมการบริหารชุด
ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยสามครั้ง  และต้อง
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนอย่างน้อย
หนึ่ งครั้ ง  ก่อนรับมอบงานบริหารจากคณ ะ
กรรมการบริหารชุดที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ 
ให้อดีตนายกสมาคม  อดีตเลขาธิการ  และอดีต
เหรัญญิกในคณะกรรมการบริหารชุดที่หมดวาระ
การท างานลง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารกับคณะกรรมการบริหารชุดถัดไป  โดยไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
เพ่ือให้ค าปรึกษาในการบริหาร  ภายในระยะเวลา
อย่างน้อยเก้าสิบวัน นับจากวันที่นายกสมาคมคน
ถัดไปเข้ารับต าแหน่ง 

๓๑.๒  กรรมการกองทุน อยู่ในต าแหน่งได้วาระละสองปี 
และด ารงต าแหน่งเดิมต่อเนื่องได้ไม่เกินสามวาระ 
ติดต่อกัน โดยให้มีระยะเวลางานตามวาระเหลื่อม
กับวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมหนึ่งปี  
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนสมัยถัดไปต้อง
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนชุดที่ก าลัง
ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนรับมอบงานจากคณะกรรมการ

ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคม  พร้อมทั้งผู้ที่จะท า
ห น้ าที่ เล ข าธิ ก า ร   แ ล ะ เห รัญ ญิ ก ใน ค ณ ะ
กรรมการบริหารสมัยถัดไป  ต้องเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารกับคณะกรรมการบริหารชุด
ที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยสามครั้ง  และต้อง
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนอย่างน้อย
หนึ่ งครั้ ง  ก่อนรับมอบงานบริหารจากคณ ะ
กรรมการบริหารชุดที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ 
ให้อดีตนายกสมาคม  อดีตเลขาธิการ  และอดีต
เหรัญญิกในคณะกรรมการบริหารชุดที่หมดวาระ
การท างานลง  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารกับคณะกรรมการบริหารชุดถัดไป  โดยไม่มี
สิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
เพ่ือให้ค าปรึกษาในการบริหาร  ภายในระยะเวลา
อย่างน้อยเก้าสิบวัน นับจากวันที่นายกสมาคมคน
ถัดไปเข้ารับต าแหน่ง 

๓๑.๒  กรรมการกองทุน อยู่ในต าแหน่งได้วาระละสองปี 
และด ารงต าแหน่งเดิมต่อเนื่องได้ไม่เกินสามวาระ 
ติดต่อกัน โดยให้มีระยะเวลางานตามวาระเหลื่อม
กับวาระของคณะกรรมการบริหารสมาคมหนึ่งปี  
ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการกองทุนสมัยถัดไปต้อง
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการกองทุนชุดที่ก าลัง
ปฏิบัติหน้าที่ ก่อนรับมอบงานจากคณะกรรมการ



๓๐ 
 

กองทุนที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
การเข้ารับต าแหน่งกรรมการกองทุนให้นับหลังวัน
เข้าร่วมประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการ
กองทุนชุดเดิมหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 

๓๑.๓  ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมเห็นว่าการด าเนินงาน
ของนายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการกองทุน ไม่เป็นที่พอใจและอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกหรือสมาคม ให้สมาชิก
สามัญลงนามกันไม่น้อยกว่าสองร้อยคน เพ่ือ
ซักถามการด าเนินงานดังกล่าวได้โดยการเปิด
ประชุมใหญ่วิสามัญ 
หากเป็นการลงมติเพ่ือถอดถอนนายกสมาคม หรือ
กรรมการบริหาร  หรือกรรมการกองทุน จะต้องมี
สมาชิกสามัญเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมและต้องไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญที่ลงนามใน
เรื่องนั้น 

๓๑.๔  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม่ ยังมิได้รับมอบหมายการงานจาก
คณะกรรมการบริหาร   หรือคณะกรรมการกองทุน
ชุดที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการบริหาร  
หรือคณะกรรมการกองทุนชุดที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่
รั บ ผิ ดชอบการบ ริห ารงานต่ อ ไป จนกว่ าจะ

กองทุนที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่ อย่างน้อยหนึ่งครั้ง 
การเข้ารับต าแหน่งกรรมการกองทุนให้นับหลังวัน
เข้าร่วมประชุมครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการ
กองทุนชุดเดิมหมดวาระการด ารงต าแหน่ง 

๓๑.๓  ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมเห็นว่าการด าเนินงาน
ของนายกสมาคม หรือกรรมการบริหาร หรือ
กรรมการกองทุน ไม่เป็นที่พอใจและอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกหรือสมาคม ให้สมาชิก
สามัญลงนามกันไม่น้อยกว่าสองร้อยคน เพ่ือ
ซักถามการด าเนินงานดังกล่าวได้โดยการเปิด
ประชุมใหญ่วิสามัญ 
หากเป็นการลงมติเพ่ือถอดถอนนายกสมาคม หรือ
กรรมการบริหาร  หรือกรรมการกองทุน จะต้องมี
สมาชิกสามัญเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสามของ
สมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุมและต้องไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนสมาชิกสามัญที่ลงนามใน
เรื่องนั้น 

๓๑.๔  ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม่ ยังมิได้รับมอบหมายการงานจาก
คณะกรรมการบริหาร   หรือคณะกรรมการกองทุน
ชุดที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่  ให้คณะกรรมการบริหาร  
หรือคณะกรรมการกองทุนชุดที่ก าลังปฏิบัติหน้าที่
รั บ ผิ ดชอบการบ ริห ารงานต่ อ ไป จนกว่ าจะ



๓๑ 
 

มอบหมายงานแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้จะต้องมอบหมายการงานให้เสร็จสิ้นภายใน
สามสิบวัน  นับจากวันที่หมดวาระของคณะ
กรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการกองทุนที่
บริหารงานอยู่เดิม 

มอบหมายงานแล้วเสร็จ 
ทั้งนี้จะต้องมอบหมายการงานให้เสร็จสิ้นภายใน
สามสิบวัน  นับจากวันที่หมดวาระของคณะ
กรรมการบริหาร  หรือคณะกรรมการกองทุนที่
บริหารงานอยู่เดิม 

ข้อ ๓๒.  อ านาจในการด าเนินงานด้านการเงินของกรรมการบริหาร  
 ๓๒.๑   อ านาจการสั่งจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ

ท านิติกรรม 
เงินงบประมาณประจ าปีที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีแล้ว ให้กรรมการบริหารสามารถท า
การสั่งจ่ายได้ดังนี ้
(๑)  ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้เหรัญญิก

เป็นผู้สั่งจ่าย 
(๒) ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้นายก

สมาคมเป็นผู้สั่งจ่าย 
(๓) ครั้งหนึ่งเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติแล้วนายก
สมาคมเป็นผู้สั่งจ่าย 

๓๒.๒  ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นผู้มีอ านาจในการ
ลงนามร่วมกันในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงินของสมาคม  
ส าหรับเงินบริหารสมาคม 

๓๒.๓   เงินบริหารสมาคมให้ฝากไว้ที่ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้โดยความเห็นชอบของ

ข้อ ๓๒.  อ านาจในการด าเนินงานด้านการเงินของกรรมการบริหาร  
๓๒.๑   อ านาจการสั่งจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน และการ

ท านิติกรรม 
เงินงบประมาณประจ าปีที่ได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีแล้ว ให้กรรมการบริหารสามารถท า
การสั่งจ่ายได้ดังนี้ 
(๑)  ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้เหรัญญิก

เป็นผู้สั่งจ่าย 
(๒) ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้นายก

สมาคมเป็นผู้สั่งจ่าย 
(๓) ครั้งหนึ่งเกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารเป็นผู้อนุมัติแล้วนายก
สมาคมเป็นผู้สั่งจ่าย 

๓๒.๒  ให้นายกสมาคมและเหรัญญิก เป็นผู้มีอ านาจในการ
ลงนามร่วมกันในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงินของสมาคม  
ส าหรับเงินบริหารสมาคม 

๓๒.๓   เงินบริหารสมาคมให้ฝากไว้ที่ธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอ่ืนๆ ที่เชื่อถือได้โดยความเห็นชอบของ

- เหตุผลเดียวกับการแก้ข้อบังคับ ข้อ ๕ จึง
เปลี่ยน ค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคม” เป็น “เงินส าหรับมูลนิธิสถาปนิก
สยาม” ในข้อ ๓๒.๗ 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

คณะกรรมการบริหาร 
๓๒.๔   ในกรณีเป็นเงินสดย่อยส าหรับใช้จ่ายในกิจการของ

สมาคม ให้ผู้จัดการสมาคมเป็นผู้เก็บรักษาไว้ใน
ความรับผิดชอบคราวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓๒.๕   ในกรณีเป็นเงินทดรองจ่าย  ซึ่งเป็นไปตามวงเงิน
งบประมาณประจ าปีที่ได้เสนอและได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่แล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
ผู้รับผิดชอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว สามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณ  และให้ท า
การเบิกเงินทดรองจ่ายได้ โดยนายกสมาคมและ
เหรัญญิกเป็นผู้สั่งจ่าย 
ให้ผู้ รับผิดชอบวงเงินงบประมาณนั้น ท าบัญชี
รายรับรายจ่าย ส่งให้กับเหรัญญิก เมื่อสิ้นสุด
ภารกิจ 

๓๒.๖   ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากที่
ป ร ะ ชุ ม ให ญ่  ให้ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  ห รื อ
คณะกรรมการบริหารตามแต่กรณีมีอ านาจในการ
สั่งจ่ายเงินส าหรับการบริหารส านักงานในแต่ละ
เดือนได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการ
บริหารส านักงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้มีอ านาจสั่ง
จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ าที่จ าเป็น 

๓๒.๗   ให้นายกสมาคมร่วมกับเหรัญญิกและประธาน
กรรมการกองทุน  เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันทั้งสามคน

คณะกรรมการบริหาร 
๓๒.๔   ในกรณีเป็นเงินสดย่อยส าหรับใช้จ่ายในกิจการของ

สมาคม ให้ผู้จัดการสมาคมเป็นผู้เก็บรักษาไว้ใน
ความรับผิดชอบคราวละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 

๓๒.๕   ในกรณีเป็นเงินทดรองจ่าย  ซึ่งเป็นไปตามวงเงิน
งบประมาณประจ าปีที่ได้เสนอและได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่แล้ว  ให้ผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
ผู้รับผิดชอบวงเงินงบประมาณดังกล่าว สามารถ
เบิกจ่ายได้ภายในวงเงินงบประมาณ  และให้ท า
การเบิกเงินทดรองจ่ายได้ โดยนายกสมาคมและ
เหรัญญิกเป็นผู้สั่งจ่าย 
ให้ผู้ รับผิดชอบวงเงินงบประมาณนั้น ท าบัญชี
รายรับรายจ่าย ส่งให้กับเหรัญญิก เมื่อสิ้นสุด
ภารกิจ 

๓๒.๖   ในกรณีที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากที่
ป ร ะ ชุ ม ให ญ่  ให้ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร  ห รื อ
คณะกรรมการบริหารตามแต่กรณีมีอ านาจในการ
สั่งจ่ายเงินส าหรับการบริหารส านักงานในแต่ละ
เดือนได้ไม่เกินค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อเดือนที่ใช้ในการ
บริหารส านักงานในปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ให้มีอ านาจสั่ง
จ่ายในส่วนของรายจ่ายประจ าที่จ าเป็น 

๓๒.๗   ให้นายกสมาคมร่วมกับเหรัญญิกและประธาน
กรรมการกองทุน  เป็นผู้มีอ านาจร่วมกันทั้งสามคน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงิน  กรณีจ าเป็นต้องมีการสั่ง
จ่ายเงินจากเงินกองทุนสมาคม และเงินกองทุน
สวัสดิการสมาชิก 

๓๒.๘   ให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีลงนามรับรองบัญชีงบดุลของ
สมาคม 

๓๒.๙  คณะกรรมการบริหาร  ก าหนดระเบียบของสมาคม
เรื่องค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทางส าหรับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจกรรมของสมาคม 

ในการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงิน  กรณีจ าเป็นต้องมีการสั่ง
จ่ายเงินจากเงินกองทุนสมาคม และเงินมูลนิธิ
สถาปนิกสยาม 

๓๒.๘   ให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีลงนามรับรองบัญชีงบดุลของ
สมาคม 

๓๒.๙  คณะกรรมการบริหาร  ก าหนดระเบียบของสมาคม
เรื่องค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทางส าหรับผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกิจกรรมของสมาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ๓๓. ให้คณะกรรมการบริหารว่าจ้างผู้จัดการสมาคม  เพื่อบริหาร
ส านักงานและช่วยเหลือในการด าเนินงานของสมาคม 

ข้อ ๓๓. ให้คณะกรรมการบริหารว่าจ้างผู้จัดการสมาคม  เพื่อบริหาร
ส านักงานและช่วยเหลือในการด าเนินงานของสมาคม 

“คงเดิม” 

หมวดที่ ๗ 
เงินและทรัพย์สินของสมาคม 

หมวดที่ ๗ 
เงินและทรัพย์สินของสมาคม 

 

ข้อ ๓๔. เงินของสมาคมประกอบด้วย 
๓๔.๑  เงินบริหารสมาคม 
๓๔.๒   เงินกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
๓๔.๓   เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 

ข้อ ๓๔. เงินของสมาคมประกอบด้วย 
๓๔.๑  เงินบริหารสมาคม 
๓๔.๒   เงินกองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 
๓๔.๓   เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม 

- เหตุผลเดียวกับการแก้ข้อบังคับ ข้อ ๕ จึง
เปลี่ยนจาก “เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคม” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 
ในข้อ ๓๔.๓ 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
ข้อ ๓๕. เงินบริหารสมาคม 

๓๕.๑   เงินบริหารสมาคม หมายถึง เงินที่กรรมการบริหาร
ใช้ในการบริหารส านักงานและกิจกรรมของสมาคม 
ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  และให้หมายรวมถึง
เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและกิจกรรม
ของสมาคมด้วย 

ข้อ ๓๕. เงินบริหารสมาคม 

๓๕.๑   เงินบริหารสมาคม หมายถึง เงินที่กรรมการบริหาร
ใช้ในการบริหารส านักงานและกิจกรรมของสมาคม 
ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  และให้หมายรวมถึง
เงินผลประโยชน์ที่ได้จากการบริหารและกิจกรรม
ของสมาคมด้วย 

- เหตุผลเดียวกับการแก้ข้อบังคับ ข้อ ๕ จึง
เปลี่ยนจาก “เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคม” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 
ในข้อ ๓๕.๓ 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 
 



๓๔ 
 

๓๕.๒   เ งิ น ส า ร อ ง ก า ร บ ริ ห า ร  ห ม า ย ถึ ง  เ งิ น ที่
คณะกรรมการบริหารอาจส ารองไว้ส าหรับการ
บริหารงานสมาคม  ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินงบประมาณประจ าปี 

ห าก ส า ร อ ง ไว้ เกิ น ร้ อ ย ล ะส าม สิ บ ข อ ง เงิ น
งบประมาณประจ าปี  นายกสมาคมจะต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือขออนุมัติ 

ทั้งนี้  การส ารองนั้นต้องไม่เป็นผลให้ เงินกองทุน
สมาคมมีน้อยกว่าเงินบริหารสมาคม 

๓๕.๓   ในแต่ละปีหากสมาคมมีรายได้จนท าให้เงินบริหาร
สมาคมมากกว่าเงินงบประมาณประจ าปี  และเงิน
ส ารองการบริหารรวมกัน ให้คณะกรรมการบริหาร
โอนเงินส่วนเกินนั้นเข้าเงินกองทุนสมาคม หรือ
เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง  

๓๕.๔   งบประมาณส าหรับการด าเนินงานหรือบริหาร
สมาคม 
(๑)   ให้ คณ ะกรรมการบริห ารเสนอแผน

ด า เนิ น ง า น ป ร ะ จ า ปี  พ ร้ อ ม ทั้ ง 
งบประมาณ /แผนการเงิน   เพ่ื อให้ ที่
ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ  พร้อมเสนอ

๓๕.๒   เ งิ น ส า ร อ ง ก า ร บ ริ ห า ร  ห ม า ย ถึ ง  เ งิ น ที่
คณะกรรมการบริหารอาจส ารองไว้ส าหรับการ
บริหารงานสมาคม  ซึ่งต้องไม่เกินร้อยละสามสิบ
ของเงินงบประมาณประจ าปี 

ห าก ส า ร อ ง ไว้ เกิ น ร้ อ ย ล ะส าม สิ บ ข อ ง เงิ น
งบประมาณประจ าปี  นายกสมาคมจะต้องเรียก
ประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือขออนุมัติ 

ทั้งนี้  การส ารองนั้นต้องไม่เป็นผลให้ เงินกองทุน
สมาคมมีน้อยกว่าเงินบริหารสมาคม 

๓๕.๓   ในแต่ละปีหากสมาคมมีรายได้จนท าให้เงินบริหาร
สมาคมมากกว่าเงินงบประมาณประจ าปี  และเงิน
ส ารองการบริหารรวมกัน ให้คณะกรรมการบริหาร
โอนเงินส่วนเกินนั้นเข้าเงินกองทุนสมาคม หรือ เงิน
มูลนิธิสถาปนิกสยาม โดยให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวัน หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง  

๓๕.๔   งบประมาณส าหรับการด าเนินงานหรือบริหาร
สมาคม 
(๑)   ให้ คณ ะกรรมการบริห ารเสนอแผน

ด า เนิ น ง า น ป ร ะ จ า ปี  พ ร้ อ ม ทั้ ง 
งบประมาณ /แผนการเงิน   เพ่ื อให้ ที่
ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ  พร้อมเสนอ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

งบดุล และงบการเงินสมาคมให้ที่ประชุม
ใหญ่รับรอง  
ทั้ งนี้  ให้ ส่ งแผนด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ/ แผนการเงิน พร้อมทั้งงบดุล 
และงบการเงินให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาตั้งข้อสังเกตล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ
แจ้งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(๒)   กรณีที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วมีมติเห็น
ควรให้คณะกรรมการบริหารทบทวนแผน
ด าเนินงานประจ าปี  และงบประมาณ/
แผนการเงินที่เสนอไว้ ให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาปรับปรุงและน าเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในหกสิบวัน นับ
แต่ได้รับการทักท้วง ในการประชุมใหญ่
ดังกล่าว 
ถ้าที่ประชุมใหญ่มีความเห็นให้เพ่ิมเติม 
หรือ ลด เลิก แผนงาน และงบประมาณ/
แผนการเงินในเรื่องใดให้คณะกรรมการ
บริหารด าเนินการไปตามมติของที่ประชุม
ใหญ ่

(๓)  กรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็น

งบดุล และงบการเงินสมาคมให้ที่ประชุม
ใหญ่รับรอง  
ทั้ งนี้  ให้ ส่ งแผนด าเนิ น งานประจ าปี
งบประมาณ/ แผนการเงิน พร้อมทั้งงบดุล 
และงบการเงินให้คณะกรรมการกองทุน
พิจารณาตั้งข้อสังเกตล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และ
แจ้งให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

(๒)   กรณีที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วมีมติเห็น
ควรให้คณะกรรมการบริหารทบทวนแผน
ด าเนินงานประจ าปี  และงบประมาณ/
แผนการเงินที่เสนอไว้ ให้คณะกรรมการ
บริหารพิจารณาปรับปรุงและน าเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่วิสามัญภายในหกสิบวัน นับ
แต่ได้รับการทักท้วง ในการประชุมใหญ่
ดังกล่าว 
ถ้าที่ประชุมใหญ่มีความเห็นให้เพ่ิมเติม 
หรือ ลด เลิก แผนงาน และงบประมาณ/
แผนการเงินในเรื่องใดให้คณะกรรมการ
บริหารด าเนินการไปตามมติของที่ประชุม
ใหญ ่

(๓)  กรณีที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็น

 
 



๓๖ 
 

ว่ามีความจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการ
หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดนอกเหนือจาก
งบประมาณ/แผนการเงินประจ าปีที่ ได้
เสนอไว้แล้ว 
คณะกรรมการบริหารอาจน าเสนอต่อที่
ป ระชุ ม ให ญ่   เพ่ื อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ให ญ่
พิจารณาอนุมัติได้  และถือมติที่ประชุม
ใหญ่เป็นที่สิ้นสุด 

ว่ามีความจ าเป็นจะต้องจัดท าโครงการ
หรือต้องใช้ค่าใช้จ่ายใดนอกเหนือจาก
งบประมาณ/แผนการเงินประจ าปีที่ ได้
เสนอไว้แล้ว 
คณะกรรมการบริหารอาจน าเสนอต่อที่
ป ระชุ ม ให ญ่   เพ่ื อ ให้ ที่ ป ระชุ ม ให ญ่
พิจารณาอนุมัติได้  และถือมติที่ประชุม
ใหญ่เป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ ๓๖.  ทรัพย์สินของสมาคม 
 ๓๖.๑   ทรัพย์สินของสมาคม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

เลขาธิการ 
 ๓๖.๒  การจ าหน่าย จัดหา หรือจัดการให้เกิดผลประโยชน์ 

ซึ่งทรัพย์สินของสมาคมที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้
เป็นมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
โดยคะแนนเสียงเห็นชอบต้องมีเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

 ๓๖.๓   การจัดหา หรือจัดการให้เกิดผลประโยชน์ส่วนที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ต้องเป็นมติเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่  โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า
สองร้อยคน ขององค์มติ  
ส่วนการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามขององค์ประชุม ซึ่ง
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่าสอง
ร้อยคน 

ข้อ ๓๖.  ทรัพย์สินของสมาคม 
 ๓๖.๑   ทรัพย์สินของสมาคม ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ

เลขาธิการ 
 ๓๖.๒  การจ าหน่าย จัดหา หรือจัดการให้เกิดผลประโยชน์ 

ซึ่งทรัพย์สินของสมาคมที่เป็นสังหาริมทรัพย์ ให้
เป็นมติเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
โดยคะแนนเสียงเห็นชอบต้องมีเกินกว่ากึ่งหนึ่ง 

 ๓๖.๓   การจัดหา หรือจัดการให้เกิดผลประโยชน์ส่วนที่
เป็นอสังหาริมทรัพย์ (ถ้ามี) ต้องเป็นมติเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่  โดยต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่า
สองร้อยคน ขององค์มติ  
ส่วนการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีคะแนน
เสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามขององค์ประชุม ซึ่ง
จะต้องมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่ต่ ากว่าสอง
ร้อยคน 

“คงเดิม” 



๓๗ 
 

ข้อ ๓๗.  กองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓๗.๑  ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินกองทุน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
เรียกโดยย่อว่า “เงินกองทุนสมาคม”  

๓๗.๒  เงินกองทุนสมาคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาคมมี
เงินทุนในการด าเนินกิจการของสมาคมได้อย่าง
ถาวรและต่อเนื่อง 

๓๗.๓   เงินกองทุนสมาคม มีที่มาจาก 
(๑)   เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุนสมาคม 
(๒)   เงินบริจาค 
(๓) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการบริหาร 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสมาคม 

๓๗.๔   เงิน กอ งทุ น สมาคม ให้ อยู่ ใน ความดู แล ขอ ง
คณะกรรมการกองทุน โดยอาจฝากหรือลงทุนดังนี้ 
(๑)  เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือ

ได ้
(๒) พันธบัตรรัฐบาล 

ข้อ ๓๗.  กองทุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ๓๗.๑  ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินกองทุน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์” 
เรียกโดยย่อว่า “เงินกองทุนสมาคม”  

๓๗.๒  เงินกองทุนสมาคม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาคมมี
เงินทุนในการด าเนินกิจการของสมาคมได้อย่าง
ถาวรและต่อเนื่อง 

๓๗.๓   เงินกองทุนสมาคม มีที่มาจาก 
(๑)   เงินผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุนสมาคม 
(๒)   เงินบริจาค 
(๓) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากคณะกรรมการบริหาร 
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสมาคม 

๓๗.๔   เงิน กอ งทุ น สมาคม ให้ อยู่ ใน ความดู แล ขอ ง
คณะกรรมการกองทุน โดยอาจฝากหรือลงทุนดังนี้ 
(๑)  เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือ

ได ้
(๒) พันธบัตรรัฐบาล 

“คงเดิม” 

ข้อ ๓๘ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก 
๓๘.๑  ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินกองทุน

สวัสดิการสมาชิก” มีเงินกองทุนไม่เกินกว่าร้อยละ
สามสิบของเงินกองทุนสมาคม 

๓๘.๒  เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
การสนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ ต่อสมาชิกของ

ข้อ ๓๘ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม 
๓๘.๑  ให้สมาคมมีเงินกองทุน โดยใช้ชื่อว่า “เงินมูลนิธิ

สถาปนิกสยาม” มีเงินกองทุนไม่เกินกว่าร้อยละ
สามสิบของเงินกองทุนสมาคม 

๓๘.๒  เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
สนับสนุนด้านสวัสดิการต่างๆ ต่อสมาชิกของ

- เหตุผลเดียวกับการแก้ข้อบังคับ ข้อ ๕ จึง
เปลี่ยนค าว่า “เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก
สมาคม” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” 
ในข้อ ๓๘, ๓๘.๑, ๓๘.๒, ๓๘.๓, ๓๘.๓ (๑), 
และ ๓๘.๔ 

- ที่เหลือ “คงเดิม” 



๓๘ 
 

สมาคม ตามที่คณะกรรมการกองทุน และที่ประชุม
ใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคม
ให้ความเห็นชอบ 

๓๘.๓  เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก มีที่มาจาก 
(๑)  เงินผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินกองทุน

สมาคม  ที่ โอน เข้ าม า ใน เงิน กอ งทุ น
สวัสดิการสมาชิก  

(๒)  เงินบริจาค ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
(๓)  เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร จ า ก ค ณ ะ

กรรมการบริหารหรือคณ ะกรรมการ
กองทนุ ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสมาคม 

๓๘.๔ เงินกองทุนสวัสดิการสมาชิก ให้อยู่ในการจัดการ
ของคณะกรรมการกองทุน โดยอาจฝากหรือลงทุน
ดังนี้ 
(๑)   เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่

เชื่อถือได้ 
(๒)  พันธบัตรรัฐบาล 

สมาคม ตามที่คณะกรรมการกองทุน และที่ประชุม
ใหญ่สามัญ หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญของสมาคม
ให้ความเห็นชอบ 

๓๘.๓  เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม มีที่มาจาก 
(๑)  เงินผลประโยชน์ที่ เกิดจากเงินกองทุน

สมาคม ที่โอนเข้ามาใน เงินมูลนิธิสถาปนิก
สยาม 

(๒)  เงินบริจาค ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
(๓)  เงิ น ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร จ า ก ค ณ ะ

กรรมการบริหารหรือคณ ะกรรมการ
กองทุน ตามที่ก าหนดในข้อบังคับสมาคม 

๓๘.๔ เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม ให้อยู่ในการจัดการของ
คณะกรรมการกองทุน โดยอาจฝากหรือลงทุน ดังนี้ 
(๑)   เงินฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่

เชื่อถือได้ 
(๒)  พันธบัตรรัฐบาล 

 

ข้อ ๓๙ การตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
๓๙.๑ ในกรณีที่มีสมาชิกร้องเรียนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

ในการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ให้สมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน 
ลงชื่อร่วมกัน เพ่ือให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่

ข้อ ๓๙ การตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการบริหารสมาคม 
๓๙.๑ ในกรณีที่มีสมาชิกร้องเรียนเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส

ในการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
รวมทั้งการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ให้สมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่าสองร้อยคน 
ลงชื่อร่วมกัน เพ่ือให้นายกสมาคมเรียกประชุมใหญ่

“คงเดิม” 



๓๙ 
 

วิ ส า มั ญ  เ พ่ื อ ด า เนิ น ก า ร ให้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะกรรมการบริหารในส่วนที่ร้องเรียนนั้น ภายใน
สามสิบวัน หลังจากได้รับเอกสารร้องเรียน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนที่จะแต่งตั้งและผู้ตรวจ
สอบที่คัดเลือก จะต้องมาจากสมาชิกสามัญไม่น้อย
กว่าสามคน โดยให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ และให้
ที่ประชุมใหญ่ลงมติรับรอง ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้อง
อยู่ในที่ประชุมใหญ่และให้การยอมรับด้วย 

๓๙.๒  เมื่ อ มี ก า ร ร้ อ ง เรี ย น  น า ย ก ส ม า ค ม แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารต้องยุติการด าเนินงานใดๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน ดังกล่าว 

วิ ส า มั ญ  เ พ่ื อ ด า เนิ น ก า ร ให้ มี ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนและคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณของ
คณะกรรมการบริหารในส่วนที่ร้องเรียนนั้น ภายใน
สามสิบวัน หลังจากได้รับเอกสารร้องเรียน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการสอบสวนที่จะแต่งตั้งและผู้ตรวจ
สอบที่คัดเลือก จะต้องมาจากสมาชิกสามัญไม่น้อย
กว่าสามคน โดยให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่ และให้
ที่ประชุมใหญ่ลงมติรับรอง ทั้งนี้ ผู้ถูกเสนอชื่อจะต้อง
อยู่ในที่ประชุมใหญ่และให้การยอมรับด้วย 

๓๙.๒  เมื่ อ มี ก า ร ร้ อ ง เรี ย น  น า ย ก ส ม า ค ม แ ล ะ
คณะกรรมการบริหารต้องยุติการด าเนินงานใดๆ ที่
เกีย่วข้องกับการร้องเรียน ดังกล่าว 

หมวดที่ ๘ 
การประชุมใหญ่ 

หมวดที่ ๘ 
การประชุมใหญ่ 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๐. การประชุมใหญ่สามัญ 
๔๐.๑  ให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเป็นการประชุมสมาชิกของ

สมาคมปีละหนึ่งครั้ง เรียกการประชุมครั้งนี้ว่า การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ และให้ระบุครั้งที่
ตามล าดับ เฉพาะปีนั้นๆ  
ทั้งนี้  ให้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิก

ข้อ ๔๐. การประชุมใหญ่สามัญ 
๔๐.๑  ให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเป็นการประชุมสมาชิกของ

สมาคมปีละหนึ่งครั้ง เรียกการประชุมครั้งนี้ว่า การ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
การประชุมใหญ่คราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้
เรียกว่า การประชุมใหญ่วิสามัญ และให้ระบุครั้งที่
ตามล าดับ เฉพาะปีนั้นๆ  
ทั้งนี้  ให้แจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิก

“คงเดิม” 



๔๐ 
 

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยนับถัดจาก
วันลงประกาศในสื่อมวลชน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ วันที่ไปรษณีย์ได้รับเอกสาร 

๔๐.๒   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  มี
ดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการกองทุนแถลงกิจการในรอบ

ปี  พร้อมทั้ งอธิบายข้อสังเกตแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  และแผนการเงิน
ประจ าปี ที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 
ในวาระท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม่ ให้แนะน าคณะกรรมการ
กองทุ นชุ ด ใหม่  พร้ อมทั้ งแจ้ งภารกิ จ
สืบเนื่องที่คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่
จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป 

(๒)  นายกสมาคมแถลงกิจการในรอบปี  และ
ภารกิจสืบเนื่องที่นายกสมาคมคนใหม่
จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป (ในวาระที่มี
การเปลี่ยนนายกสมาคม) 

(๓)  เหรัญญิกเสนองบดุล  ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี
สมาคมรับรองแล้ ว  ให้ ที่ ป ระชุมใหญ่
พิจารณา 

(๔) นายกสมาคมแถลงนโยบาย และแนะน า 
กรรมการบริหาร (ในวาระที่มีการเปลี่ยน

ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน โดยนับถัดจาก
วันลงประกาศในสื่อมวลชน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือ วันที่ไปรษณีย์ได้รับเอกสาร 

๔๐.๒   ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  มี
ดังนี้ 
(๑)  คณะกรรมการกองทุนแถลงกิจการในรอบ

ปี  พร้อมทั้ งอธิบายข้อสังเกตแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี  และแผนการเงิน
ประจ าปี ที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 
ในวาระท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
กองทุนชุดใหม่ ให้แนะน าคณะกรรมการ
กองทุ นชุ ด ใหม่  พร้ อมทั้ งแจ้ งภารกิ จ
สืบเนื่องที่คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่
จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป 

(๒)  นายกสมาคมแถลงกิจการในรอบปี  และ
ภารกิจสืบเนื่องที่นายกสมาคมคนใหม่
จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป (ในวาระที่มี
การเปลี่ยนนายกสมาคม) 

(๓)  เหรัญญิกเสนองบดุล  ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี
สมาคมรับรองแล้ ว  ให้ ที่ ป ระชุมใหญ่
พิจารณา 

(๔) นายกสมาคมแถลงนโยบาย และแนะน า 
กรรมการบริหาร (ในวาระที่มีการเปลี่ยน



๔๑ 
 

นายกสมาคม) 
(๕)  นายกสมาคมน าเสนอแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี และงบประมาณ/แผนการเงิน
ประจ าปี ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๖)  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
(๗) สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
(๘) เรื่องอ่ืนๆ 

นายกสมาคม) 
(๕)  นายกสมาคมน าเสนอแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี และงบประมาณ/แผนการเงิน
ประจ าปี ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

(๖)  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
(๗) สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
(๘) เรื่องอ่ืนๆ 

ข้อ ๔๑. การประชุมใหญ่วิสามัญ 
การประชุมใหญ่วิสามัญจะจัดขึ้นได้เมื่อคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร หรือสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงนามร่วมกันร้องขอให้มีการ
พิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ  โดยคณะกรรมการบริหาร
จะต้องแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้า 
เว้นแต่การประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือพิจารณาเรื่องการถอด
ถอนนายกสมาคม  กรรมการบริหาร หรือกรรมการกองทุน 
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับสมาคมที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว 

ข้อ ๔๑. การประชุมใหญ่วิสามัญ 
การประชุมใหญ่วิสามัญจะจัดขึ้นได้เมื่อคณะกรรมการ
บริหาร หรือคณะกรรมการกองทุนเห็นสมควร หรือสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่าห้าสิบคน ลงนามร่วมกันร้องขอให้มีการ
พิจารณาเรื่องใดเป็นพิเศษ  โดยคณะกรรมการบริหาร
จะต้องแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้า 
เว้นแต่การประชุมใหญ่วิสามัญเพ่ือพิจารณาเรื่องการถอด
ถอนนายกสมาคม  กรรมการบริหาร หรือกรรมการกองทุน 
ให้ด าเนินการตามข้อบังคับสมาคมที่ก าหนดเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าว 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๒.  องคป์ระชุม  ประธาน  มติของการประชุมใหญ่ 
๔๒.๑ การประชุมใหญ่ทุกครั้งต้องก าหนดสถานที่ประชุม

ที่สะดวกต่อสมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ และต้อง
มีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะ
เป็นองค์ประชุมและด าเนินการประชุมได้   

ข้อ ๔๒.  องค์ประชุม  ประธาน  มติของการประชุมใหญ่ 
๔๒.๑ การประชุมใหญ่ทุกครั้งต้องก าหนดสถานที่ประชุม

ที่สะดวกต่อสมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าถึงได้ และต้อง
มีสมาชิกเข้าประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะ
เป็นองค์ประชุมและด าเนินการประชุมได้   

“คงเดิม” 



๔๒ 
 

ถ้ามีสมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมและการ
ประชุมใหญ่นั้นได้เรียกตามค าร้องขอของสมาชิก ก็
ให้งดการประชุม   แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่
สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ ให้คณะกรรมการของ
สมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มี
การประชุมขึ้นภายในสิบสี่ วัน นับแต่วันที่นัด
ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จ าต้องครบองค์ประชุม   

๔๒.๒   ให้นายกสมาคมเป็นประธานของที่ประชุม  ถ้า
นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถด าเนินการได้  
ให้ อุปนายกเป็นประธานของที่ ประชุม  และ
เลขาธิการหรือกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุม 

๔๒.๓   นอกจากจะได้บังคับไว้เป็นอย่างอ่ืน  มติของที่
ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ
เป็นเกณฑ์  หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

ถ้ามีสมาชิกเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุมและการ
ประชุมใหญ่นั้นได้เรียกตามค าร้องขอของสมาชิก ก็
ให้งดการประชุม   แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่ที่
สมาชิกมิได้เป็นผู้ร้องขอ ให้คณะกรรมการของ
สมาคมเรียกประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มี
การประชุมขึ้นภายในสิบสี่ วัน นับแต่วันที่นัด
ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จ าต้องครบองค์ประชุม   

๔๒.๒   ให้นายกสมาคมเป็นประธานของที่ประชุม   ถ้า
นายกสมาคมไม่อยู่หรือไม่สามารถด าเนินการได้  
ให้ อุปนายกเป็นประธานของที่ ประชุม  และ
เลขาธิการหรือกรรมการบริหารที่ได้รับมอบหมาย
จากประธานที่ประชุมเป็นผู้ด าเนินการประชุม 

๔๒.๓   นอกจากจะได้บังคับไว้เป็นอย่างอ่ืน  มติของที่
ประชุมใหญ่ให้ถือเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ
เป็นเกณฑ์  หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด 

หมวดที่ ๙ 
การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับ 

หมวดที่ ๙  
การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับ 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๓. การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
สมาคมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะกระท าได้ ต้องมีสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสามัญร่วม
เป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

ข้อ ๔๓. การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
สมาคมที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จะกระท าได้ ต้องมีสมาชิก
สามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกสามัญร่วม
เป็นองค์ประชุม และจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน

“คงเดิม” 



๔๓ 
 

เสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
สมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม 

เสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
สมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม 

ข้อ ๔๔. การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ 
ให้น าเสนอเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมใหญ่ ห้ามน าเสนอ
เป็นเรื่องอ่ืนๆ หรือเป็นวาระจร 

ข้อ ๔๔. การยกเลิก หรือแก้ไขข้อบังคับจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามัญท่ีเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ 
ให้น าเสนอเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมใหญ่ ห้ามน าเสนอ
เป็นเรื่องอ่ืนๆ หรือเป็นวาระจร 

“คงเดิม” 

หมวดที่ ๑๐ 
การเลิกสมาคม 

หมวดที่ ๑๐ 
การเลิกสมาคม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๕. การเลิกสมาคม จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นมติเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ ากว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 
ซึ่งองค์ประชุมต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด และห้ามบรรจุเป็นเรื่อง
อ่ืนๆ หรือวาระจร 

ข้อ ๔๕. การเลิกสมาคม จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นมติเห็นชอบของที่
ประชุมใหญ่ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ต่ ากว่าสามในสี่
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของสมาชิกสามัญที่เข้าร่วมประชุม 
ซึ่งองค์ประชุมต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจ านวนสมาชิกสามัญทั้งหมด และห้ามบรรจุเป็นเรื่อง
อ่ืนๆ หรือวาระจร 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๖. การช าระบัญชีเพ่ือเลิกสมาคม  ให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อ
ช าระบัญชีเสร็จแล้วทรัพย์สินที่เหลือให้ตกเป็นสมบัติของ
องค์กรหรือสถาบันที่ เป็นนิติบุคคล ซึ่ งมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการสาธารณกุศลส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทย  ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะเห็นสมควร 

ข้อ ๔๖. การช าระบัญชีเพ่ือเลิกสมาคม  ให้เป็นไปตามกฎหมาย เมื่อ
ช าระบัญชีเสร็จแล้วทรัพย์สินที่เหลือให้ตกเป็นสมบัติของ
องค์กรหรือสถาบันที่ เป็นนิติบุคคล ซึ่ งมีวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการสาธารณกุศลส่งเสริมวิชาชีพสถาปัตยกรรมใน
ประเทศไทย  ทั้งนี้แล้วแต่ที่ประชุมใหญ่จะเห็นสมควร 

“คงเดิม” 

หมวดที่ ๑๑  
บทเฉพาะกาล 

หมวดที่ ๑๑  
บทเฉพาะกาล 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๗. ให้สมาชิกภาคี และสมาชิกสามัญที่ เป็นสมาชิกอยู่ก่อน ข้อ ๔๗. ให้สมาชิกภาคี และสมาชิกสามัญที่ เป็นสมาชิกอยู่ก่อน “คงเดิม” 



๔๔ 
 

ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้  คงสมาชิกภาพตาม
ประเภทเดิมต่อไป  แม้ว่าจะมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ 

ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้  คงสมาชิกภาพตาม
ประเภทเดิมต่อไป  แม้ว่าจะมีคุณสมบัติหรือคุณวุฒิ ไม่
เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ 

ข้อ ๔๘. ให้สมาชิกที่ ได้ช าระค่าบ ารุงสมาคมแบบตลอดชีพตาม
ข้อบังคับสมาคมฉบับเดิม  ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมอีก  
ยกเว้นกรณีขาดจากสมาชิกภาพ และได้ขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกอีกในภายหลัง 

ข้อ ๔๘. ให้สมาชิกที่ ได้ช าระค่าบ ารุงสมาคมแบบตลอดชีพตาม
ข้อบังคับสมาคมฉบับเดิม  ไม่ต้องช าระค่าบ ารุงสมาคมอีก  
ยกเว้นกรณีขาดจากสมาชิกภาพ และได้ขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกอีกในภายหลัง 

“คงเดิม” 

ข้อ ๔๙. ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ เป็น
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนตาม
ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ต่อไป 

ข้อ ๔๙. ให้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนที่ด ารง
ต าแหน่งอยู่ในวันที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ประกาศใช้ เป็น
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกองทุนตาม
ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้ต่อไป 

“คงเดิม” 

ข้อ ๕๐.  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนข้อบังคับ
สมาคมฉบับนี้ประกาศใช้   และยังด าเนินการเลือกตั้งไม่แล้ว
เสร็จ  เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
นายกสมาคมและกรรมการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม  
และให้ด าเนินการเลือกตั้งตามก าหนดไว้ในข้อบังคับเดิม 

ข้อ ๕๐.  ให้คณะกรรมการเลือกตั้งที่ได้รับการแต่งตั้งก่อนข้อบังคับ
สมาคมฉบับนี้ประกาศใช้   และยังด าเนินการเลือกตั้งไม่แล้ว
เสร็จ  เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งตามข้อบังคับสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
นายกสมาคมและกรรมการกองทุน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยอนุโลม  
และให้ด าเนินการเลือกตั้งตามก าหนดไว้ในข้อบังคับเดิม 

“คงเดิม” 

ข้อ ๕๑.  ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการเกี่ยวกับเงินของสมาคม
เป็นไปตามข้อบั งคับสมาคมที่ ว่าด้วย “อ านาจในการ
ด าเนินงานด้านการเงินของกรรมการบริหาร”ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้
ประกาศใช้ 

ข้อ ๕๑.  ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการเกี่ยวกับเงินของสมาคม
เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมที่ว่าด้วย “อ านาจในการ
ด าเนินงานด้านการเงินของกรรมการบริหาร”ให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับสมาคมฉบับนี้
ประกาศใช้ 

“คงเดิม” 

 


