
  

1 ประเภทสมาชกิ 

 1.1 สมาชิกสามัญ 
       แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 

(1) สมาชิกสามัญ ประเภท ก ได้แก่ 
ก.ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองหรือการออกแบบชุมชนเมือง 
(Urban Design) หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเท่าท่ี 
สภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 
ข.ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือสาขาภูมิสถาปัตยกรรมและศึกษาต่อ
ในสาขาผังเมือง (Urban Planning) หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเท่าท่ีสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 
ค.ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมผังเมืองจากสภาสถาปนิก 

 (2) สมาชิกสามัญ ประเภท ข ได้แก่ 
 ก.ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาภูมิสถาปัตยกรรมม

ประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) และ หรือ ผังเมือง (Urban 
Planning) หรือในช่ืออื่นท่ีเทียบเท่ามีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 

 ข.ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาการบริหารชุมชนเมือง (Urban Affairs) หรือในช่ืออื่น
ท่ีเทียบเท่ามีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) และ หรือ ผังเมือง 
(Urban Planning) ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคม
สถาปนิกผังเมืองไทย 

 ค.ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) มาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี 
และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย 

1.2 สมาชิกนิติบุคคล 
 ได้แก่ สมาชิกซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกแล้ว 
1.3 สมาชิกสมทบ 
 ก.  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาสถาปัตยกรรม สาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาการ

บริหารชุมชนเมือง (Urban Affairs) หรือในช่ืออื่นท่ีเทียบเท่า 
 ข.  ผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมือง (Urban Design) มาเป็นเวลาน้อยกว่า 15 ปี 

และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารของสมาคม 
 ค.  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสาขาวิชา การผังเมือง 
  ง.  ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จากสาขาอื่นท่ีมิใช่สถาปัตยกรรม แต่ท าการศึกษาเพิ่มเติมใน

สาขาวิชา การผังเมือง   



  

  จ. ผู้ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอื่นท่ีมิใช่สถาปัตยกรรม แต่ท าการปฏิบัติวิชาชีพทาง
สถาปัตยกรรมผังเมือง หรือการผังเมือง มาน้อยกว่า 15 ปี 

1.4 สมาชิกภาคี 
 ได้แก่ผู้ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมผังเมือง ท่ีสภาสถาปนิกรับรอง ระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีท่ี 3 

ขึ้นไป หรือระดับปริญญาโทขึ้นไป 
1.5 สมาชิกกิตติมศักดิ์ 

 บุคคลหรือสถาบัน ท่ีมีช่ือเสียงและหรือมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในการศึกษาหรือการพัฒนาชุมชนเมือง
มาแล้ว โดยการพิจารณาของกรรมการบริหาสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยเชิญมาเป็นสมาชิก 

    1.6 สมาชิกท่ัวไป 
 ได้แก่บุคคลท่ัวไปท่ีมีความสนใจ ต้องการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องสาธารณะ ส่ิงแวดล้อม ทางกายภาพ

ของชุมชน ชุมชนเมืองท่ีเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมผังเมือง และต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ให้ความ
ร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย เพื่อเสริมสร้างวิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองให้ก้าวหน้า 

2 คณุสมบัตขิองสมาชกิ 

    บุคคลท่ีจะเข้าเป็นสมาชิกต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

 เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประเภทสมาชิก 

 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 

 ไม่เป็นโรคท่ีสังคมรังเกียจ 

 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารของสมาคมเห็นว่าอาจ
น ามาซึ่งความเส่ือมเสียต่อสมาคม และต่อวิชาชีพ 

 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟั่นเฟือน 

3 คา่ลงทะเบยีนและคา่บ ารงุ 

 สมาชิกสามัญ 
จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ค่าบ ารุงตลอดชีพ 2,000 บาท 

 สมาชิกนิติบุคคล 
จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ค่าบ ารุงทุก 5 ปีจดทะเบียนนิติบุคคล 10,000 บาท 

 สมาชิกสมทบ 
จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ไม่มีค่าบ ารุงรายปี 

 สมาชิกภาคี 
จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ไม่มีค่าบ ารุงรายปี 

 สมาชิกกิตติมศักดิ์ 



  

มิต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงแต่อย่างใดท้ังส้ิน  

 สมาชิกท่ัวไป  
     จะต้องเสียค่าสมัครและค่าลงทะเบียนครั้งแรก 100 บาท ไม่มีค่าบ ารุงรายปี 

4 การเข้าเปน็สมาชกิ 

การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมต่อ
นายทะเบียนโดยมีสมาชิกสามัญวิชาชีพรับรองอย่างน้อย 1 คน เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติและวุฒิ
ถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมแล้ว  ให้นายทะเบียนน าใบสมัครเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาว่า
จะรับเข้าเป็นสมาชิกสมาคมหรือไม่ และเมื่อคณะกรรมการบริหารพิจารณาการสมัครแล้วผลเป็นประการใดให้นาย
ทะเบียนเป็นผู้แจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว 

5 การลงทะเบียนเปน็สมาชกิ 

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ ให้รับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคม ก็ให้สมัครนั้นช าระค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง
สมาคมให้เสร็จส้ินภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีได้รับแจ้งจากนายทะเบียน และสมาชิกภาพของผู้สมัครให้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ี
ผู้สมัคร ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุงสมาคมเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

6 สมาชกิภาพของสมาชกิกติตมิศกัดิ์ 

ให้เริ่มนับต้ังแต่วันท่ีตอบรับค าเชิญ 

7 การขาดจากสมาชกิภาพ 

ให้สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้ 

 ตาย 

 ลาออก (โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริหาร) 

 ขาดคุณสมบัติสมาชิกข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ 6 

 ท่ีประชุมใหญ่ของสมาคมหรือคณะกรรมการบริหาร มีมติให้ถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกเพราะสมาชิกผู้นั้น
ประพฤติเสียหาย และน าความเส่ือมเสียมาสู่สมาคม 

 สมาชิกผู้นั้นค้างช าระค่าบ ารุงสมาคม หรือค้างช าระหนี้สินอื่นท่ีมีต่อสมาคมและยังคงเพิกเฉยไม่ช าระเงินท่ีคงค้าง
หลังจากเหรัญญิกสมาคมได้มีหนังสือแจ้งขอให้ช าระเงินท่ีคงค้างแล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง และให้เวลาในการช าระเงิน
ดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่า 90 วัน และคณะกรรมการบริหารมีมติให้ถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 

 
 



  

8 สทิธิและหนา้ทีข่องสมาชกิ 

 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกนิติบุคคล สมาชิกสมทบ สมาชิกภาคี และสมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกท่ัวไปมีดังนี ้
(1) มีสิทธิเข้าใช้สถานท่ีของสมาคมโดยเท่าเทียมกัน 
(2) มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการของสมาคม ต่อคณะกรรมการบริหาร 
(3) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม 
(4) มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมท่ีสมาคมได้จัดให้มีข้ึน 
(5) มีสิทธิได้รับบริการของสมาคมตามระเบียบท่ีคณะกรรมการบริหารก าหนด 
(6) มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด 
(7) มีหน้าท่ีประพฤติตนให้สมกับเกียรติท่ีเป็นสมาชิกของสมาคม 
(8) มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม 

 สิทธิและหน้าท่ีของสมาชิกสามัญมีสิทธิและหน้าท่ีเหมือนกับในข้อ 12.1 ทุกประการ แต่มีสิทธิและหน้าท่ี 
เพิ่มข้ึน ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ ท่ีสมาคมจัดให้มีขึ้น 
(2) มีสิทธิในการเสนอช่ือผู้ท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการบริหารสมาคมมีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมและมี

สิทธิ์ในการได้รับแต่งต้ัง เป็นกรรมการบริหารสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่างๆ ในท่ีประชุมได้คนละ 1 
คะแนนเสียง 

(3) มีสิทธิร้องขอเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย 5 คน ของสมาชิกสามัญร้องขอต่อกรรมการบริหารเพื่อตรวจสอบเอกสาร
และบัญชีทรัพย์สินของสมาคม 

(4) มีสิทธิเข้าช่ือร่วมกันอย่างน้อย 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ ร้องขอคณะกรรมการให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 
(5) มีหน้าท่ีเผยแพร่ช่ือเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

 

 


