
   

 
 

การประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 
วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ระบบ ZoomMeeting Online  

และ ห้องประชุมพระสาโรชรัตนนิมมานก์ ชั้น 3 (โดยจ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน20ท่าน) 
ณ อาคารสมาคมสถาปนิกสยามฯ 

 
 

เวลา 13.30 น. เริ่มประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 
 

วาระการประชุม 
 

วาระท่ี 1 คณะกรรมการกองทุนแถลงกิจการในรอบปี พร้อมทั้งอธิบายข้อสังเกตแผนการด าเนินงานประจ าปี และ
แผนการเงินประจ าปี ที่คณะกรรมการบริหารเสนอ 

 

วาระท่ี 2 แนะน าคณะกรรมการกองทุน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 2564-2566 
พร้อมทั้งแจ้งภารกิจสืบเนื่องที่คณะกรรมการกองทุนชุดใหม่ จะต้องรับหน้าที่ปฏิบัติต่อไป 

 

วาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 (วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2563) 
 

วาระท่ี 4 นายกสมาคมแถลงกิจการในรอบปี 
 

วาระท่ี 5 เหรัญญิกเสนองบดุล  ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมรับรองแล้ว ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
 

วาระท่ี 6  นายกสมาคมน าเสนอแผนการด าเนินงานประจ าปี และงบประมาณ/แผนการเงินประจ าปี 
  ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
 

วาระท่ี 7 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
 

วาระท่ี 8 พิจารณาร่างแก้ไขข้อบังคับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี......... 
1. เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ข้อบังคับฉบับเดิมอาจขัดต่อประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 86 

ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บท คณะกรรมการปรับปรุงข้อบังคับ เสนอให้เพ่ิมต าแหน่ง “กรรมการ
เตรียมการถ่ายโอนอ านาจการบริหาร” ซึ่งมาจากผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ให้เป็นนายกสมาคม ใน
สมัยถัดไป ในกรณีท่ีมีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคมในสมัยถัดไปแล้วหนึ่งต าแหน่ง และเพ่ิม
ต าแหน่ง “กรรมการที่ปรึกษาการบริหาร” ซึ่งมาจากหนึ่งในคณะกรรมการกองทุนที่มาจากการ
เลือกตั้ง อีกหนึ่งต าแหน่ง ในคณะกรรมการบริหารสมาคม โดยไม่ให้นับเสียงของกรรมการทั้งสอง
ท่านนี้ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร และเมื่อการด ารงต าแหน่งของนายกสมาคม
สิ้นสุดลงก่อนครบวาระ ในกรณีที่มีผู้ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคม ในสมัยถัดไป เป็น
กรรมการเตรียมการถ่ายโอนอ านาจการบริหารแล้ว ให้ประธานกรรมการกองทุน ด าเนินการให้
กรรมการเตรียมการถ่ายโอนอ านาจการบริหารผู้นั้น รักษาการนายกสมาคมชั่วคราว หากยังไม่มีผู้
ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสมาคม ในสมัยถัดไป เป็นกรรมการเตรียมการถ่ายโอนอ านาจการ
บริหาร ให้ประธานกรรมการกองทุน ด าเนินการให้กรรมการที่ปรึกษาการบริหาร ซึ่งมาจากหนึ่งใน



   

คณะกรรมการกองทุน ที่มาจากการเลือกตั้ง ท าหน้าที่นายกสมาคมรักษาการ ภายในระยะเวลาไม่
เกินเจ็ดวัน นับแต่วันที่การด ารงต าแหน่งของนายกสมาคมสิ้นสุดลง โดยจะท าการแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อที่ 27.6 (1) , 27.6 (2) , 28.1 (10) , 28.1 (11), 
28.3 (4) , 29.3 (6) , 31.1 และข้อที่ 41 

2. ก าหนดกรอบอ านาจและเวลา ของนายกสมาคมรักษาการ ให้มีอ านาจและหน้าที่เพียงรีบเร่งจัดให้
มีการเลือกตั้ง นายกสมาคม หรือ กรรมการกองทุน , บริหารส านักงานสมาคม บริหารโครงการต่าง 
ๆ ของสมาคมที่ยังไม่แล้วเสร็จให้แล้วเสร็จ รวมทั้งจ ากัดกรอบการด าเนินการจ่ายเงิน โดยหาก
นายกสมาคมรักษาการ จะท าการการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงินใด ๆ ของสมาคมก็ตาม ต้องมีกรรมการ
กองทุนซึ่งมิใช่กรรมการที่ปรึกษาการบริหาร อย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการกองทุนที่มี ให้
ความเห็นชอบก่อนท าการสั่งจ่ายเช็คจ่ายเงินของสมาคมทุกครั้ง โดยจะท าการแก้ไขข้อบังคับ
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อที่ 27.7 และ 32.10 และแก้ไขข้อบังคับสมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกสมาคม หรือคณะกรรมการกองทุน 
ข้อที่ 1 , 2 , และข้อที่ 4 (7) 

3. การเพ่ิมอ านาจให้มีการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณของคณะกรรมการบริหารให้อยู่ ในกรอบ
แผนการด าเนินงาน และงบประมาณประจ าปี ที่คณะกรรมการบริหารได้ตั้งไว้ โดยจะท าการแก้ไข
ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อที่ 29.3 (2) 

4. ลดสิทธิของสมาชิกสมทบในเรื่องการได้รับสวัสดิการในเงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม เพ่ือเป็นการ
ป้องกันมิให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับหรือเคยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก ในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพ่ือแสวงหาสิทธิ
ประโยชน์ในส่วนนี้ โดยจะท าการแก้ไขข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อที่ 
12.1 (7) และข้อที่ 12.2 (3) 

5. เพ่ือความคล่องตัวในการบริหาร และมิให้เกิดความยุ่งยากที่จะต้องแก้ไขข้อบังคับสมาคมทุกครั้งที่
จะมีการเพ่ิมส านักงานสาขาของสมาคม จึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดตั้งส านักงานสาขาให้ใช้วิธีจัดตั้ง
โดยประกาศสมาคม โดยมติของคณะกรรมการบริหารเพียงเท่านั้น โดยจะท าการแก้ไขข้อบังคบั
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อที่ 4 , 28.1 (9) ,และข้อที่ 28.8 

6. ปรับปรุงข้อความอ่ืน ๆ ในข้อบังคับให้ถูกต้อง เหมาะสม กับสถานะปัจจุบัน เช่น เปลี่ยนข้อความ
ค าว่า “กองทุนสวัสดิการสมาชิก” เป็น “เงินมูลนิธิสถาปนิกสยาม” ทั้งหมด , เพ่ิมคุณสมบัติของ
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการกองทุน มิให้เป็นบุคคลล้มละลาย โดยจะท าการแก้ไข
ข้อบังคับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อที่ 1 , 5.8 , 8 , 11 (1) , 11 (4) , 20 (6) 
, 27.5 (1) , 28.5 (1) , 29.3 (1) , 29.3 (5) , 29.5 , 29.7 (1) , 30 , 32.7 , 34.3 , 35.1 , 35.3 , 
36 , 38 , 38.1 , 38.2 , 38.3 , 38.3 (1) และข้อที่ 38.4  

 

วาระท่ี 9 สมาชิกแสดงความคิดเห็น 
วาระท่ี 10 เรื่องอ่ืนๆ   


