ขอบังคับ
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย

THAI URBAN DESIGNERS ASSOCIATION
พ.ศ. 2555

1. ความทัว่ ไป
1. นามสมาคม
สมาคมนี้มีนามวา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ยอวา ส ผ ม เรียกเปนภาษาอังกฤษวา
THAI URBAN DESIGNERS ASSOCIATION ยอวา T U D A
2. เครื่องหมาย
เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป การออกแบบสถาปตยกรรมผังเมือง
มีความหมายดังตอไปนี้
1. ดานบน ปรากฏชื่อภาษาไทย สมาคมสถาปนิก
ผังเมืองไทย
2. ดานลางปรากฏชื่อภาษาอังกฤษ THAI URBAN
DESIGNERS ASSOCIATION
3. เสนตาราง หมายถึงโครงรางของชุมชนหรือเมือง
4. รูปกลุมอาคาร 3 มิติ หมายถึงการวางผังและ
ออกแบบที่ครอบคลุมถึง 3 มิติ
5. ยอดแหลมบนกลุมอาคาร หมายถึง ลักษณะไทยและ
วัฒนธรรมไทย
6. วงกลม หมายถึงความเปนสากล
3. สํานักงาน
สํานักงานของสมาคมตั้งอยู ณ อาคารสภาสถาปนิก เลขที่ 12 ถนนพระราม 9 แขวงหัวหมาก เขตบางกะป
กรุงเทพมหานคร
4. วัตถุประสงคของสมาคม
4.1 เพื่อสนองตอบตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัติสถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
พุทธศักราช 2543
4.2 เพื่อสงเสริมความเปนปกแผน ความรักสามัคคี มีจรรยาบรรณ และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมผังเมือง
4.3 เพื่อสงเสริม สรางสรรค พัฒนา วิทยาการ ความรู วิชาการและทักษะของสมาชิกเพื่อใหประกอบ
วิชาชีพเปนไปอยางถูกตอง
4.4 เพือ่ เผยแพร ใหบริการ และใหความรู ขอมูลและความเขาใจเรื่องชุมชนเมือง ตอสาธารณะชน และ
หนวยราชการ
4.5 เพือ่ ประสาน เสริมสราง รวมมือในกิจกรรม กับผูรวมสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมอื่น ตาม พระราชบัญญัติ
สภาสถาปนิก พุทธศักราช 2543
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2. สมาชกิ
5. ประเภทสมาชิก
5.1 สมาชิกสามัญ
แบงออกเปน 2 ชนดิ ไ ดแก
( 1 ) สมาชิกสามัญ ประเภท ก ไ ดแก
ก. ผสูาํเรจ็การศกึษาตั้งแตระดบัปรญ
ิ ญาตรีขึ้นไ ปสาขาสถาปตยกรรมผงัเมอืงหรอืการออกแบบชุมชน
เมอืง (Urban Design) หรือสาขาอื่นที่เทียบเทาที่สภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา
ข. ผสูาํเรจ็การศกึษาตั้งแตระดบัปรญ
ิ ญาตรขึี ้นไ ป สาขาสถาปตยกรรมหรือสาขาภูมิ
สถาปตยกรรมและศึกษาตอในสาขาผังเมือง (Urban Planning) หรือสาขาอื่นที่เทียบเทาที่
สภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา
ค. ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขาสถาปตยกรรมผังเมือง
จากสภาสถาปนิก
( 2 ) สมาชิกสามัญ ประเภท ข ไ ดแก
ก. ผสูาํเรจ็การศกึษาตั้งแตระดบัปรญ
ิ ญาตรีขึ้นไ ปใ นสาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาภูมิ
สถาปตยกรรมมีประสบการณในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรม ผงัเมอืง
(Urban Design) และ หรอื ผงัเมอืง (Urban Planning) หรอืใ นชื่ออื่นที่เทียบเทามี
ระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป และผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม
สถาปนิกผงัเมืองไทย
ข. ผูสําเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหารชุมชนเมือง (Urban
Affairs) หรอืใ นชื่ออื่นที่เทียบเทามปีระสบการณใ นการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปตยกรรม
ผงัเมอืง (Urban Design) และ หรอื ผงัเมอืง (Urban Planning) ระยะเวลาไมนอย
กวา 5 ป และผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิก ผงัเมืองไทย
ค. ผทูมีปีระสบการณใ นการปฏบิตัวิชิาชพีสถาปตยกรรมผงัเมอืง (Urban Design) มาเปน
เวลาไ มนอยกวา 15 ป และผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสมาคม
สถาปนิกผงัเมืองไทย
5.2 สมาชิกนิติบุคคล
ไ ดแก สมาชกิซึ่งเปนนติบิคุคลที่ปฏบิตัวิชิาชพีสถาปตยกรรมผงัเมอืง และไ ดรบัใ บอนญ
ุ าตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกแลว
5.3 สมาชิกสมทบ
ก. ผสูาํเรจ็การศกึษาตั้งแตระดบัปรญ
ิ ญาตรขึี ้นไ ป จากสาขาวชิา การผงัเมอืง
ข. ผสูาํเรจ็การศกึษาตั้งแตระดบัปรญ
ิ ญาตรขึี ้นไ ป จากสาขาอื่นที่มิใชสถาปตยกรรม แต
ทําการศึกษาเพิ่มเติมในสาขาวิชา การผงัเมอืง
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ค. ผสูาํเรจ็การศกึษาตั้งแตระดบัปรญ
ิ ญาต รขึี ้นไ ป จากสาขาอื่นที่มิใชสถาปตยกรรม แตทําการ
ปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรมผงัเมอืง หรือการผังเมืองตามที่คณะกรรมการบริหารของ
สมาคมสถาปนิกผงัเมืองไทยเห็นควร
5.4 สมาชิกภาคี
ิ ญาตรี
ไ ดแกผูที่กาํลงัศกึษาอยใู นหลกัสตูรสถาปตยกรรมผงัเมอืง ที่สภาสถาปนกิรบัรอง ระดบัปรญ
ตั้งแตปที่ 3 ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป
5.5 สมาชกิกติตมิศกัดิ
บคุคลหรอืสถาบนั ที่มีชื่อเสยีงและหรอืมคีณ
ุ วฒ
ุ ิ และประสบการณใ นการศกึษาหรอืการพฒ
ั นา
ชุมชนเมืองมาแลว โดยการพิจารณาของกรรมการบริหารสมาคมสถาปนิก ผงัเมืองไทย เชิญ
มาเปนสมาชิก
6. คณ
ุ สมบตัขิองสมาชกิ
บุคคลที่จะเขาเปนสมาชิกตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี้
6.1 เปนผูมีคุณสมบัติตามประเภทสมาชิก
6.2 เปนผมูคีวามประพฤตเิรยีบรอยไ มเปนผมูคีวามประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืบกพรองใ นศลีธรรมอนัดี
6.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจ
6.4 ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาของศาลถึงที่สุด ใ นกรณีที่คณะกรรมการบรหิาร
ของสมาคมเห็นวาอาจนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอสมาคม และตอวชิาชพี
6.5 ไ มเปนบคุคลวกิลจรติ หรอืมจีติฟนเฟอน
7. คาลงทะเบยีนและคาบาํรงุ
7.1 สมาชิกสามัญ
จะตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท คาบํารุงตลอดชีพ 2,000 บาท
7.2 สมาชิกนิติบุคคล
จะตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนครั้งแรก 100บาท คาบํารุงตลอดอายุการจดทะเบียนนิติบุคคล
10,000 บาท
7.3 สมาชิกสมทบ
จะตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาทคาบํารุงเปนรายป ปละ 1,000 บาท
7.4 สมาชิกภาคี
จะตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ไมมีคาบํารุงการรายป
7.5 สมาชกิกติตมิศกัดิ
มิตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนและคาบํารุงแตอยางใดทั้งสิ้น
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8. การเขาเปนสมาชิก
การสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบ
ของสมาคมตอนายทะเบียนโดยมีสมาชิกสามัญวิชาชีพรับรองอยางนอย 1 คน เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบวา
ผูสมัครมีคุณสมบัติและคุณวุฒิถูกตองตามขอบังคับของสมาคมแลว ใหนายทะเบียนนําใบสมัครเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาวาจะรับเขาเปนสมาชิกสมาคมหรือไมและเมื่อคณะกรรมการบริหาร
พิจารณาการสมัครแลวผลเปนประการใดใหนายทะเบียนเปนผูแจงใหผูสมัครทราบโดยเร็ว
9. การลงทะเบียนเปนสมาชิก
ถาคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ใหรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคม ก็ใหผูสมัครนั้นชําระคาลงทะเบียนและ
คาบํารุงสมาคมใหเสร็จสิ้นภายใน 30 วันนับจากวันที่ไดรับแจงจากนายทะเบียน และสมาชิกภาพของผูสมัคร
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ผูสมัครไดชําระเงินคาลงทะเบียนและคาบํารุงสมาคมเปนที่เรียบรอยแลว
10. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักดิ์
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ตอบรับคําเชิญ
11. การขาดจากสมาชิกภาพ
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้
11.1 ตาย
11.2 ลาออก
โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหาร
11.3 ขาดคุณสมบัติสมาชิกขอใดขอหนึ่งใน ขอ 6
11.4 ที่ประชุมใหญของสมาคมหรือคณะกรรมการบริหาร มีมติใหถอนชื่อออกจากทะเบียน
สมาชิก เพราะสมาชิกผูนั้นประพฤติเสียหาย และนําความเสื่อมเสียมาสูสมาคม
11.5 สมาชิกผูนั้นคางชําระคาบํารุงสมาคม หรือคางชําระหนี้สินอื่นที่มีตอสมาคมและยังคงเพิกเฉย
ไมชําระเงินที่คงคาง หลังจากเหรัญญิกสมาคมไดมีหนังสือแจงขอใหชําระเงินที่คงคางแลวไม
นอยกวา 2 ครั้ง และใหเวลาในการชําระเงินดังกลาวแลวไมนอ ยกวา 90 วัน และคณะกรรมการ
บริหารมีมติใหถอนชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
12. สิทธิและหนาที่ของสมาชิก
12.1 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสมทบ สมาชิกภาคี และสมาชิกกิตติมศักดิ์
มีดังนี้
( 1 ) มีสิทธิเขาใชสถานที่ของสมาคมโดยเทาเทียมกัน
( 2 ) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการของสมาคม ตอคณะกรรมการบริหาร
( 3 ) มีสิทธิเขารวมประชุมใหญของสมาคม
( 4 ) มีสิทธิเขารวมกิจกรรมที่สมาคมไดจัดใหมีขึ้น
( 5 ) มีสิทธิ์ไดรับบริการของสมาคมตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกําหนด
4

( 6 ) มีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของสมาคมโดยเครงครัด
( 7 ) มีหนาที่ประพฤติตนใหสมกับเกียรติที่เปนสมาชิกของสมาคม
( 8 ) มีหนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการกิจกรรมตางๆ ของสมาคม
12.2 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสามัญมีสิทธิและหนาที่เหมือนกับในขอ 12.1 ทุกประการ แตมี
สิทธิและหนาที่เพิ่มขึ้น ดังตอไปนี้
( 1 ) มีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่สมาคมจัดใหมีขึ้น
( 2 ) มีสิทธิในการเสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการบริหารสมาคมมีสิทธิ์ไดรับการ
เลือกตั้งเปนนายกสมาคมและมีสิทธิ์ในการไดรับแตงตั้ง เปนกรรมการบริหารสมาคม
และมีสิทธิออกเสียงลงมติตางๆ ในที่ประชุมไดคนละ 1 คะแนนเสียง
( 3) มีสิทธิรองเขาชื่อรวมกันอยางนอย 5 คน ของสมาชิกสามัญรองขอตอกรรมการบริหาร
เพือ่ ตรวจสอบ เอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคม
( 4 ) มีสิทธิเขาชื่อรวมกันอยางนอย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ รองขอคณะกรรมการใหจัด
ประชุมใหญวิสามัญได
( 5 ) มีหนาที่เผยแพรชื่อเสียงของสมาคมใหเปนที่รูจักแพรหลาย

3. คณะกรรมการสมาคม

ใหมีคณะกรรมการสมาคม 2 คณะ คณะที่หนึ่งคือคณะกรรมการบริหาร ทําหนาที่บริหารกิจการของสมาคม
คณะที่สองคือคณะกรรมการที่ปรึกษา ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการทั้งสอง
คณะไดมาจากการแตงตั้งโดยนายกสมาคม
13. คณะกรรมการบริหาร
13.1 คณะกรรมการบริหาร ตองมาจากสมาชิกสามัญ และมีจาํ นวนอยางนอย 11 คน อยางมากไมเกิน
15 คน ประกอบดวย
( 1 ) นายกสมาคม
คือผูซึ่งไดรับการเลื่อนตําแหนงจากอุปนายกรับเลือกเมื่อนายกสมาคมคนกอนหมดวาระ
( 2 ) อุปนายก
(ก) อุปนายกรับเลือก หรืออุปนายกคนที่ 1 คือผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา
และดํารงตําแหนงอุปนายกจนกระทั่งนายกสมาคมคนกอนหมดวาระ จึงเลื่อนขึ้นรับ
ตําแหนงนายกสมาคม ทั้งนี้ อุปนายกคนที่ 1 ตองทําหนาที่แทนนายกสมาคม หากนายก
สมาคมไมสามารถจะปฎิบัติหนาที่ได
(ข) อุปนายกฝาย มีฐานะเปนกรรมการสมาคม และไดรับแตงตั้งจากนายกสมาคมใหรับผิดชอบ
การดําเนินงานของสมาคมในฝายตางๆ ตามความจําเปน
( 3 ) เลขาธิการ
( 4 ) นายทะเบียน
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( 5 ) เหรัญญิก
( 6 ) ประชาสัมพันธ
( 7 ) กรรมการอืน่ ๆ นอกเหนือจากขางตน แตตองมีจํานวนรวมกันแลวไมเกินจํานวนที่ขอบังคับ
กําหนดไว
13.2 หนาที่ของคณะกรรมการบริหาร
( 1 ) บริหารสมาคมใหบรรลุวัตถุประสงคของสมาคม รักษาผลประโยชนของสมาคมและสมาชิก
ของสมาคม และรับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพยสินของสมาคม
( 2 ) จัดทํานโยบายและทําแผนพัฒนาของสมาคมทั้งในระยะสั้น (2 ป) และระยะยาว (5 ปขึ้นไป)
เพื่อความเจริญกาวหนาของสมาคมตลอดจนปรับปรุงการบริหารของสมาคมใหสอดคลอง
กับสถานการณและเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม
( 3 ) จัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการในระยะ 2 ป ที่เขามาทําการบริหารสมาคม โดยมีแผน
ประจําปที่กําหนดแผนงานและโครงการพรอมทั้งเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในการทีจ่ ะ
ทําใหแผนปฏิบัติการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามที่ไดตั้งเอาไว
( 4 ) จัดประชุมใหญสามัญประจําปตามขอบังคับ
( 5 ) จัดประชุมใหญวิสามัญตามที่สมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมดไดเสนอชื่อรองขอใหจัดขึ้น โดยจะตองจัดใหมีการประชุมดังกลาวภายใน 30 วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ
( 6 ) จัดทําเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และการดําเนินการตางๆ ของ
สมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ
( 7 ) จัดทําบันทึกการประชุมตาง ๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
( 8 ) มีหนาที่อื่น ๆตามที่ขอบังคับไดกําหนดไว
13.3 หนาที่ของกรรมการบริหาร
(1) นายกสมาคม มีหนาที่เปนตัวแทนสมาคมและเปนประธานคณะกรรมการบริหารในการบริหาร
สมาคมใหบรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและทําใหสมาคมเปนที่รูจัก และยอมรับ
ในสังคม
(2) อุปนายกสมาคม มีหนาที่ชวยเหลือหรือเปนตัวแทนนายกสมาคมในการบริหารสมาคมตาม
ที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม
(3) เลขาธิการ มีหนาที่จัดการบริหารสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของสมาคม และ
หรือเปนไปตามนโยบายของกรรมการบริหาร โดยมีอาํ นาจในการจัดหา แตงตั้ง สั่งการ
และธุรกรรมทุกชนิด เพื่อความสําเร็จตามวัตถุประสงคดังกลาว
(4) นายทะเบียน มีหนาที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่สมัครเปนสมาชิก สมาคม
ลงทะเบียน สมาชิกของสมาคมและแกไขทะเบียนสมาชิกใหสอดคลองกับสถานะและที่อยูที่
เปลี่ยนไปของสมาชิก ตลอดจนทําบัญชีทรัพยสินอุปกรณและดูแลเอกสารของสมาคม
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(5) เหรัญญิก มีหนาที่ดูแลการเงินการบัญชีของสมาคม จัดทําแผนการเงินบรรจุลงในแผนปฏิบัติ
การของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งดูแลผลประโยชนดานการเงินของสมาคม
(6) ประชาสัมพันธ มีหนาที่หาขอมูล และสรุปขอมูลที่เปนประโยชนตอสมาคม รวมทั้งใหขอมูล
ที่เปนประโยชนดานสถาปตยกรรมชุมชนเมืองตอสมาชิกและประชาชนทั่วไป
(7) กรรมการอืน่ ๆ มีหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม
13.4 การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหาร
(1) คณะกรรมการบริหารชุดแรก ใหผูเริ่มจัดตั้งสมาคมและผูที่แสดงความจํานงที่จะเปนสมาชิกของ
สมาคมเปนผูเลือกตั้ง ซึ่งประกอบดวย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และกรรมการอืน่ ๆ ตาม
จํานวนที่เห็นสมควรตามขอบังคับ เมื่อคณะกรรมการบริหารชุดแรกครบวาระการดํารงตําแหนง
ใหอุปนายกสมาคมคนที่ 1 เลื่อนขึ้นรับตําแหนงนายกสมาคม และดําเนินการสรรหาอุปนายก
สมาคมรับเลือกตามขบวนการสรรหาในขอ 13.4 (2) และ (3)
(2) คณะกรรมการชุบริหารชุดตอๆ ไป ภายใน 60 วัน กอนครบวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการ
บริหาร ใหคณะกรรมการบริหารแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหาอุปนายกสมาคมรับเลือก
โดยคัดเลือกจากสมาชิกสามัญ อยางนอย 5 คน
(3) ใหคณะกรรมการสรรหาอุปนายกรับเลือกดําเนินการขอใหสมาชิกสามัญแตละคนเสนอชื่อสมาชิก
สามัญที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริหารสมาคม จํานวน 5 คนและใหคณะ
กรรมการสรรหาอุปนายกรับเลือก ดําเนินการใหผูที่ไดรับคะแนนการเสนอชื่อมากที่สุดจํานวน
30 คนแรก เลือกอุปนายกรับเลือกกันเอง โดยใหดาํ เนินการจนถึงขัน้ ไดผลการสรรหาอุปนายกรับ
เลือกคนใหม ภายใน 45 วัน นับจากวันแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาอุปนายกรับเลือก
(4) เมื่อไดอุปนายกรับเลือกคนใหมมากแลว ใหอุปนายกรับเลือกคนเดิมเลื่อนขึ้นรับตําแหนงนายก
สมาคม
(5) ใหนายกสมาคมแตงตั้งกรรมการบริหารสมาคมตามจํานวนที่กําหนดไวในขอบังคับภายใน 15 วัน
โดยกรรมการบริหารซึ่งนายกสมาคมแตงตั้งนี้ จะตองประกอบดวยสมาชิกสามัญที่ไดรับคะแนน
การเสนอชื่อเปนกรรมการบริหารมากที่สุด 30 คนแรก ตามขอ 13.4 (3) อยางนอยกึ่งหนึ่ง)
(6) คณะกรรมการบริหารจะมีหนาที่เบื้องตน คือ จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาซึง่ ประกอบดวย
โครงการ แผนปฏิบัติการ วิธีการ และกลยุทธในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดเดิม
เปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา ทั้งนี้เพื่อใหมีการตอเนื่องของนโยบายการพัฒนาระยะยาว และให
นายกสมาคมคนใหมแถลงนโยบาย ตอสมาชิกในที่ประชุมใหญสามัญประจําปในปที่ครบวาระของ
คณะกรรมการบริหาร
(7) ใหนายกสมาคมคนใหมยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมตอหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของภายใน 7 วัน นับจากวันที่นายกสมาคมไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารครบตามขอบังคับ
(8) ใหคณะกรรมการบริหารชุดเดิมสงมอบงานใหแกคณะกรรมการชุดใหม ภายใน 7 วัน นับ
จากวันที่คณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ
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14. วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบริหาร
14.1 คณะกรรมการบริหารของสมาคม อยูใ นตําแหนงไดวาระละ 2 ป นับจากวันที่ไดรับจดทะเบียน
จากทางราชการ หากครบวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับจดทะเบียนจาก
ทางราชการ ก็ใหคณะกรรมการบริหารที่ครบวาระแลว รักษาการไปกอนจนกวาคณะกรรมการ
บริหารชุดใหมจะไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ
14.2 กรรมการบริหารอาจจะพนจากตําแหนง นอกเหนือจาการออกตามวาระในกรณีตอ ไปนี้ คือ
( 1 ) ตาย
( 2 ) ลาออก
( 3 ) ขาดคุณสมบัติสมาชิกขอใดขอหนึ่ง
( 4 ) ที่ประชุมใหญมีมติใหพนจากตําแหนง
14.3 กรรมการบริหารที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอคณะกรรมการบริหาร
และใหพนจากตําแหนงเมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติใหลาออก
14.4 ถานายกสมาคมตองพนจากตําแหนงไมวาในกรณีใด ใหอปุ นายกคนที่ 1 รักษาการเปนนายกสมาคมแทน
แตผูดํารงตําแหนงแทนนั้นจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทากับวาระของนายกสมาคมซึ่งตนดํารง ตําแหนง
แทนเทานัน้
14.5 ถากรรมการบริหารตําแหนงอื่นตองพนจากตําแหนงไมวาในกรณีใด ใหนายกสมาคมแตงตั้งสมาชิก
สามัญที่เห็นสมควรเขาดํารงตําแหนงแทนภายใน 7 วัน แตผูดํารงตําแหนงแทนนั้นจะอยูใน
ตําแหนงไดเพียงเทากับวาระของผูที่ตนดํารงตําแหนงแทนเทานั้น
15. อํานาจของคณะกรรมการบริหาร
ในการบริหารกิจการของสมาคม ใหคณะกรรมการบริหารมีอํานาจตอไปนี้
15.1 ออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติตาม โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไมขัดตอขอบังคับ
ฉบับนี้
15.2 แตงตั้งและถอดถอนผูจัดการและเจาหนาที่สมาคม
15.3 แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษา อนุกรรมการ และกรรมการอืน่ ๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ได
โดยใหอยูในตําแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการบริหารที่แตงตั้ง
15.4 เรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอาํ นาจอืน่ ๆ ตามที่ ขอบังคับกําหนดไว
16. การประชุมคณะกรรมการบริหาร
16.1 คณะกรรมการบริหารจะตองประชุมกัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
16.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดตาม ขอ 13.1 จึงจะถือวาครบองคประชุม สําหรับมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารนั้น หากขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือคะแนนเสียงขางมาก
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16.3 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมเลือกกรรมการบริหารทานใดทาน
หนึ่งทําหนาที่เปนประธานในการประชุมคราวนั้น
17. คณะกรรมการที่ปรึกษา
17.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา ตองมาจากอดีตนายกสมาคม และหรืออดีตกรรมการบริหาร จํานวนอยางนอย
5 คน อยางมากไมเกิน 7 คน โดยหนึ่งคนตองเปนอดีตนายกสมาคมที่เพิ่งหมดวาระ
17.2 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษา
( 1) ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร
( 2) ดําเนินการในเรื่องที่ไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม
(3) นอกจากจะตองประชุมกันเองตามความจําเปนแลว คณะกรรมการที่ปรึกษาจะตองเขารวมประชุมกับ
คณะกรรมการบริหารทุกครั้งที่มีการประชุมแตไมมีสิทธิ์ลงมติในที่ประชุม
17.3 วาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการที่ปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษาอยูในตําแหนงไดวาระละ 2 ป ตามวาระการดํารงตําแหนงของคณะ
กรรมการบริหาร

4. การประชุมใหญ

18. การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ประเภทคือ
18.1 ประชุมใหญสามัญประจําป
18.2 ประชุมใหญวิสามัญ

19. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป ปละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคมของ
ทุกๆ ป
20. การประชุมใหญวิสามัญ เปนการประชุมสมาชิกสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดขึ้นเมื่อเห็นวามีเรื่อง
สมควรเสนอสมาชิกสมาคมพิจารณาเปนกรณีพิเศษ หรือเมื่อมีสมาชิกสามัญจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 5 ของ
สมาชิกสามัญทั้งหมด รวมกันลงนามในหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารขอใหจัดประชุมขึ้น
21. การแจงกําหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขานุการเปนผูแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกทราบ และการแจง
จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรโดยระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม ไวชัด เจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกได
ทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ
22. การประชุมใหญสามัญประจําป ตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้
22.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป
22.2 แถลงบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุลของปที่ผานมา
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22.3 นายกสมาคมแนะนําคณะกรรมการบริหารชุดใหมและแถลงนโยบาย(เฉพาะในปที่ครบวาระ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร)
22.4 แตงตั้งผูสอบบัญชี
22.5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
23. ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไม
นอยวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม แตเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมี
สมาชิกสามัญไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมกี าร
ประชุมขึ้นภายใน14 วัน นับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก สําหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ ไมวามีสมาชิก
สามัญเขารวมประชุมเปนจํานวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญที่
เกิดขึ้นจากการรองขอของสมาชิก ไมตองจัดประชุมใหมใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก
24. การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมาก
เปนเกณฑ แตหากคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในที่ประชุมชี้ขาด
25. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการบริหารทานใดทานหนึ่งที่มารวมประชุมทําหนาที่
เปนประธานในการประชุมใหญคราวนั้น

5. การเงินและทรัพยสนิ

การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เงินสดของสมาคมถา
มีใหนําฝากไวในธนาคารในบัญชีของสมาคม

26. การลงนามในตั๋วเงินหรือเช็คของสมาคม ใหนายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ จํานวน 2 ใน 3 ลง
นามรวมกัน และประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได
27. ใหนายกสมาคม มีอํานาจสั่งจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 50,000.- บาท (หาหมื่นบาท)
ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
28. ใหเหรัญญิกมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาท) ถาเกินกวา
จํานวนนี้จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที
29. ผูตรวจสอบบัญชีจะตองไมเปนกรรมการหรือเจาหนาที่ของสมาคมและจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับ
ใบอนุญาต

10

30. ผูตรวจสอบบัญชี มีอํานาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากกรรมการบริหารและสามารถ
จะเชิญกรรมการบริหารหรือเจาหนาที่ของสมาคม เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของสมาคมได
31. กรรมการบริหารและเจาหนาที่สมาคม จะตองใหความรวมมือกับผูตรวจสอบบัญชีเมื่อไดรับการรองขอ

6. การเปลีย่ นแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม

32. การแกไขขอบังคับของสมาคมจะทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวม
ประชุมไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุมหรือดําเนินการตามขอ 22
และมติของที่ประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ
สมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด
33. การเลิกสมาคมจะทําไดโดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคมเทานั้น ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่
เขารวมประชุมทั้งหมด และจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญ
ทั้งหมด
34. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชําระบัญชี
เปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของสภาสถาปนิก หรือ นิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมวิชาการและ
วิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมืองและชุมชนเมือง หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมใหญ

7. บทเฉพาะกาล

35. ขอบังคับฉบับนี้ใหเริ่มใชบังคับไดตั้งแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเปนตนไป
36. เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเริ่มกอการทั้งหมดเปน
สมาชิกสามัญ

ลงชื่อ

เทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง
(นายเทอดเกียรติ ศักดิ์คําดวง)
ผูจัดทําขอบังคับ
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