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1. เน้ือหาทั่วไป 
 

1.1 นามสมาคม 
สมาคมนี้มีนามวา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย  ยอวา  ส ผ ม เรียกเปนภาษาอังกฤษวา 
THAI URBAN DESIGNERS ASSOCIATION ยอวา T U D A 
 

1.2 เคร่ืองหมาย 
เครื่องหมายของสมาคมมีลักษณะเปนรูป การออกแบบสถาปตยกรรมผังเมือง 
สัญลักษณสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ความหมาย 

 
 
 
 

 

1. ดานขางปรากฏชื ่อสมาคมเปนภาษาอังกฤษ TUDA 
และ Thai Urban Designers Association ตัวยอและ
ตัวเต็ม รวมท้ังปรากฏช่ือสมาคมเปนภาษาไทย สมาคม
สถาปนิกผังเมืองไทย เพื่องายตอการสรางการจดจำ 

2. เสนตาราง หมายถึงโครงรางของเมืองที่ถอดแบบมา
จากโลโก  เด ิม อ ีกท ั ้ งม ีน ัยยะถ ึงระบบตาตาราง  
(grid system) ท่ีส่ือถึงผังของศูนยกลางเมือง 

3. การใชร ูปสี ่ เหลี ่ยมเพ ื ่อลดทอนความซับซ อนของ
โครงสรางผังเมืองใหเขาใจงาย สื่อความเปนสมัยนิยม 
และศักยภาพการเชื ่อมตอของโครงขายออกไปได 
ทุกทิศทาง 

4. การใชสีน้ำเงินเขมและสีเทาเพื่อแสดงถึงความล้ำสมัย 
เปนองคกรท่ีพรอมท่ีจะพัฒนา 

 
1.3 สำนักงาน 

สำนักงานของสมาคมต้ังอยู ณ อาคารสภาสถาปนิก เลขท่ี 12 ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก  
เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
 

1.4 วัตถุประสงคของสมาคม 
1. เพื่อสนองตอบตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญติัสถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองพุทธศักราช 2543 
2. เพื่อสงเสริมความเปนปกแผน ความรักสามัคคี มีจรรยาบรรณ และจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมผังเมือง 
3. เพื่อสงเสริม สรางสรรค พัฒนา วิทยาการ ความรู วิชาการและทักษะของสมาชิกเพื่อใหประกอบวิชาชีพ

เปนไปอยางถูกตอง 
4. เพื่อเผยแพร ใหบริการ และใหความรู ขอมูลและความเขาใจเรื่องชุมชนเมือง ตอสาธารณะชน และหนวย

ราชการ 
5. เพื่อประสาน เสริมสราง รวมมือในกิจกรรม กับผูรวมสาขาวิชาชีพสถาปตยกรรมอื่น ตามพระราชบัญญัติ

สภาสถาปนิก พุทธศักราช 2543  
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2. สมาชิก 
 

2.1 ประเภทสมาชิก 
1. สมาชิกสามัญ แบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 

(1) สมาชิกสามัญ ประเภท ก ไดแก 
ก.  ผูสำเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป สาขาสถาปตยกรรมผังเมืองหรือการออกแบบชุมชน

เมือง หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเทา โดยสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 
ข.  ผูสำเร็จการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรี สาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาภูมิสถาปตยกรรม และได

ศึกษาตอตั้งแตระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองหรือการออกแบบชุมชนเมอืง 
หรือสาขาอื่นท่ีเทียบเทา โดยสภาสถาปนิกรับรองวุฒิการศึกษา 

ค.  ผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขาสถาปตยกรรมผังเมืองจากสภา
สถาปนิก 

(2) สมาชิกสามัญ ประเภท ข ไดแก 
ก.  ผูสำเร็จการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปตยกรรม หรือสาขาภูมิสถาปตยกรรม 

หรือสาขาบริหารชุมชนเมืองหรือในช่ืออื่นท่ีเทียบเทา โดยมีประสบการณในการปฏิบัติวิชาชีพทาง
สถาปตยกรรมผังเมืองหรือการผังเมือง ในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป และผานการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

ข.  ผูท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปตยกรรมผังเมืองหรือการผังเมือง ในระยะเวลาไม
นอยกวา 15 ป และผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

2. สมาชิกกิตติมศักด์ิ ไดแก 
บุคคลหรือสถาบัน ท่ีมีช่ือเสียงและหรือมีคุณวุฒิ และประสบการณในการศึกษาหรือการพัฒนาชุมชนเมือง 
อยางเดนชัดตอวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง โดยผานการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิารสมาคมฯ 

3. สมาชิกนิติบุคคล ไดแก 
สมาชิกซึ่งเปนนิติบุคคลท่ีปฏิบัติวิชาชีพสถาปตยกรรมผังเมือง และไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลจากสภาสถาปนิกแลว 

4. สมาชิกท่ัวไป ไดแก 
ผูท่ีมีความสนใจและตองการไดรับความรูความเขาใจทางสถาปตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง 

 
2.2 คุณสมบัติของสมาชิก 

บุคคลท่ีจะเขาเปนสมาชิกตองประกอบดวยคุณสมบัติดังตอไปนี ้
1. เปนผูมีคุณสมบัติตามประเภทสมาชิก 
2. เปนผูมีความประพฤติเรียบรอยไมเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 
3. ไมเปนโรคท่ีสังคมรังเกียจ 
4. ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาของศาลถึงท่ีสุด ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ 

เห็นวาอาจนำมาซึ่งความเส่ือมเสียตอสมาคมฯ และตอวิชาชีพ 
5. ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือมีจิตฟนเฟอน  
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2.3 คาลงทะเบียนและคาบำรุง 
1. สมาชิกสามัญ 

มิตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนและคาบำรุงแตอยางใดท้ังส้ิน 
2. สมาชิกกิตติมศักด์ิ 

มิตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนและคาบำรุงแตอยางใดท้ังส้ิน 
3. สมาชิกนิติบุคคล 

จะตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนครั้งแรก 500 บาท และคาบำรุงทุก 5 ปจดทะเบียนนิติบุคคล 
10,000 บาท 

4. สมาชิกท่ัวไป  
จะตองเสียคาสมัครและคาลงทะเบียนสมาชิก 100 บาท และมิตองเสียคาบำรุงแตอยางใดท้ังส้ิน 
 

2.4 การลงทะเบียนเขาเปนสมาชิก 
การลงทะเบียนสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯ ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของสมาคมฯ กรอกใบ
สมัครตามขั้นตอนที่เว็ปไซดของสมาคมฯ https://www.tuda.or.th/index.php/membership/ โดยตองทำ
ความเขาใจและยอมรับในเงื่อนไขขอบังคับการเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ ทุกประการ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบ
วาผูสมัครมีคุณสมบัติและวุฒิถูกตองตามขอบังคับของสมาคมฯ แลว ใหนายทะเบียนนำใบสมัครเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อพิจารณาวาจะรับเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ หรือไม ในลำดับตอไป 
 

2.5 สมาชิกภาพ 
1. สมาชิกภาพของสมาชิกสามัญ 

ใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีรับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
2. สมาชิกภาพของสมาชิกกิตติมศักด์ิ 

ใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีตอบรับคำเชิญ 
3. สมาชิกภาพของสมาชิกนิติบุคคล 

ใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีชำระเงินคาลงทะเบียนเปนท่ีเรียบรอยแลวภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ หากเลยกำหนดระยะเวลา  
30 วัน การสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ จะถือเปนโมฆะ  

4. สมาชิกภาพของสมาชิกท่ัวไป 
ใหเริ่มนับต้ังแตวันท่ีชำระเงินคาลงทะเบียนเปนท่ีเรียบรอยแลวภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีคณะ
กรรมการบริหารสมาคมฯ พิจารณาอนุมัติรับผูสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ หากเลยกำหนดระยะเวลา  
30 วัน การสมัครเขาเปนสมาชิกสมาคมฯ จะถือเปนโมฆะ  

หมายเหตุ: ผูสมัครสามารถตรวจสอบสมาชิกภาพไดในเว็ปไซดของสมาคมฯ  
https://www.tuda.or.th/index.php/membership/  

https://www.tuda.or.th/index.php/membership/
https://www.tuda.or.th/index.php/membership/
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5. การขาดจากสมาชิกภาพ 
ใหสมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงดวยเหตุดังตอไปนี้ 
(1) ถึงแกกรรม 
(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหาร 
(3) ขาดคุณสมบัติสมาชิกขอใดขอหนึ่งใน ขอ 2.2 
(4) ที่ประชุมใหญของสมาคมฯ หรือคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติใหถอนชื่อออกจากทะเบียน

สมาชิก เพราะสมาชิกผูนั้นประพฤติเสียหาย และนำความเส่ือมเสียมาสูสมาคมฯ 
(5) สมาชิกผูนั้นคางชำระคาบำรุงสมาคม หรือคางชำระหนี้สินอื่นท่ีมีตอสมาคม และยังคงเพิกเฉยไมชำระ

เงินที่คงคางหลังจากเหรัญญิกสมาคมไดมีหนังสือแจงขอใหชำระเงินที่คงคางแลวไมนอยกวา 2 ครั้ง 
และใหเวลาในการชำระเงินดังกลาวแลวไมนอยกวา 90 วัน และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติ
ใหถอนช่ือออกจากทะเบียนสมาชิก 
 

2.6 สิทธิประโยชนของสมาชิก 
1. สิทธปิระโยชนของสมาชิกสามัญ มีดังนี้ 

(1) มีสิทธิรับสวัสดิการตางๆ และเขาใชสถานท่ีของสมาคมฯ อยางเทาเทียมกัน 
(2) สิทธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมฯ ตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 
(3) มีสิทธิการเขารวมประชุมใหญ และกิจกรรมท่ีสมาคมฯ จัดใหมีข้ึน 
(4) มีสิทธิในการประชาสัมพันธหรือนำเสนอผลงานผาน platform ของสมาคมฯ รูปแบบตางๆ โดยผาน

การพิจารณาของคณะกรรมบริหารสมาคมฯ 
(5) มีสิทธิในการรับใบประกาศเกียรติคุณผูทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพผังเมือง 
(6) มีสิทธิในการเสนอชื่อผู ที ่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ตอคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ และสิทธิไดรับการเลือกตั้งหรือแตงตั ้งเปนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยผานการ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

(7) มีสิทธิการออกคะแนนเสียงและลงมติตางๆ ในที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คนละ  
1 คะแนนเสียง 

(8) มีสิทธิการรองขอการตรวจสอบเอกสารและบัญชีทรัพยสินของสมาคมฯ โดยการลงชื่อสมาชิกสามัญ
อยางนอย 5 คน 

(9) มีสิทธิการรองขอการจัดประชุมใหญวิสามัญของสมาคมฯ โดยการลงช่ือสมาชิกสามัญอยางนอย 1 ใน 
3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมด 

2. สิทธปิระโยชนของสมาชิกกิตติมศักด์ิ เหมือนกับในขอ 1. ทุกประการ ยกเวนขอ (6) (7) (8) (9) 
3. สิทธิประโยชนของสมาชิกนิติบุคคล เหมือนกับในขอ 1. ทุกประการ ยกเวนขอ (5) (6) (7) (8) (9) 
4. สิทธิประโยชนของสมาชิกท่ัวไป เหมือนกับในขอ 1. ทุกประการ ยกเวนขอ (4) (5) (6) (7) (8) (9)  
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3. คณะกรรมการสมาคมฯ 
 

ใหมีคณะกรรมการสมาคมฯ 2 คณะ ไดแก คณะที่หนึ่งคือคณะกรรมการบริหาร ทำหนาที่บริหารกิจการของ 
สมาคมฯ คณะท่ีสองคือคณะกรรมการท่ีปรึกษา ทำหนาท่ีใหคำปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการ
ท้ังสองคณะไดมาจากการแตงต้ังโดยนายกสมาคมฯ 

3.1 คณะกรรมการบริหาร 
1. คณะกรรมการบริหาร ตองมาจากสมาชิกสามัญ และมีจำนวนอยางนอย 11 คน อยางมากไมเกิน 15 คน 

ประกอบดวย 
(1) นายกสมาคม 

คือ ผูซึ่งไดรับการเล่ือนตำแหนงจากอุปนายกรับเลือกเมื่อนายกสมาคมคนกอนหมดวาระ 
(2) อุปนายก 

ก. อุปนายกรับเลือก หรืออุปนายกคนที่ 1 คือผูที่ไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหาและ
ดำรงตำแหนงอุปนายกจนกระทั่งนายกสมาคมฯ คนกอนหมดวาระ จึงเลื่อนขึ้นรับตำแหนงนายก
สมาคม ท้ังนี้ อุปนายกคนท่ี 1 ตองทำหนาท่ีแทนนายกสมาคม หากนายกสมาคมไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีได 

ข. อุปนายกฝาย มีฐานะเปนกรรมการสมาคม และไดรับแตงต้ังจากนายกสมาคมใหรับผิดชอบการ
ดำเนินงานของสมาคมในฝายตางๆ ตามความจำเปน 

(3) เลขาธิการ 
(4) นายทะเบียน 
(5) เหรัญญิก 
(6) ประชาสัมพันธ 
(7) กรรมการอื่นๆ นอกเหนอืจากขางตน แตตองมีจำนวนรวมกันแลวไมเกินจำนวนท่ีขอบังคับกำหนดไว 

2. หนาท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
(1) การบริหารสมาคมใหบรรลุวัตถุประสงคของสมาคม รักษาผลประโยชนของสมาคมและสมาชิกของ

สมาคม และรับผิดชอบในกิจการท้ังหมดรวมท้ังการเงินและทรัพยสินของสมาคม 
(2) การจัดทำนโยบายและแผนพัฒนาของสมาคมทั้งในระยะสั้น (2 ป) และระยะยาว (5 ปขึ้นไป) เพื่อ

ความเจริญกาวหนาของสมาคมตลอดจนปรับปรุงการบริหารของสมาคมใหสอดคลองกับสถานการณ
และเปนไปตามวัตถุประสงคของสมาคม 

(3) การจัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการในระยะ 2 ป ท่ีเขามาทำการบริหารสมาคม โดยมีแผนประจำป
ที่กำหนดแผนงานและโครงการพรอมทั้งเปาหมาย ตลอดจนกลยุทธในการที่จะทำใหแผนปฏิบัติการ
ดำเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามท่ีไดต้ังเอาไว 

(4) การจัดประชุมใหญสามัญประจำปตามขอบังคับ 
(5) การจัดประชุมใหญวิสามัญตามท่ีสมาชิกสามัญจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมดได

เสนอช่ือรองขอใหจัดข้ึน โดยจะตองจัดใหมีการประชุมดังกลาวภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ
รองขอ 

(6) การจัดทำเอกสารหลักฐานตางๆ ท้ังท่ีเกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสิน และการดำเนินการตางๆ ของสมาคม
ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถใหสมาชิกตรวจดูไดเมื่อสมาชิกรองขอ 

(7) จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคมเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 
(8) มีหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีขอบังคับไดกำหนดไว 
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3. หนาท่ีของกรรมการบริหาร 
(1) นายกสมาคม มีหนาท่ีเปนตัวแทนสมาคมและเปนประธานคณะกรรมการบริหารในการบริหารสมาคม

ใหบรรลุตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพและทำใหสมาคมเปนท่ีรูจัก และยอมรับในสังคม 
(2) อุปนายกสมาคม มีหนาที่ชวยเหลือหรือเปนตัวแทนนายกสมาคมในการบริหารสมาคมตามที่ไดรับ

มอบหมายจากนายกสมาคม 
(3) เลขาธิการ มีหนาที่จัดการบริหารสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคหลักของสมาคม  และหรือ

เปนไปตามนโยบายของกรรมการบริหาร  โดยมีอำนาจในการจัดหา แตงตั้ง สั่งการและธุรกรรมทุก
ชนิด เพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงคดังกลาว 

(4) นายทะเบียน มีหนาที่รับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติของผูที ่สมัครเปนสมาชิก สมาคมลงทะเบียน
สมาชิกของสมาคมและแกไขทะเบียนสมาชิกใหสอดคลองกับสถานะและที่อยูที่เปลี่ยนไปของสมาชิก 
ตลอดจนทำบัญชีทรัพยสินอุปกรณและดูแลเอกสารของสมาคม 

(5) เหรัญญิก มีหนาที่ดูแลการเงินการบัญชีของสมาคม จัดทำแผนการเงินบรรจุลงในแผนปฏิบัติการของ
คณะกรรมการบริหาร รวมท้ังดูแลผลประโยชนดานการเงินของสมาคม 

(6) ประชาสัมพันธ มีหนาที่หาขอมูล และสรุปขอมูลที่เปนประโยชนตอสมาคม รวมทั้งใหขอมูลที ่เปน
ประโยชนดานสถาปตยกรรมชุมชนเมืองตอสมาชิกและประชาชนท่ัวไป 

(7) กรรมการอื่นๆ มีหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม 
4. การไดมาซึ่งคณะกรรมการบริหาร 

(1) คณะกรรมการบริหารชุดแรก ใหผู เริ ่มจัดตั ้งสมาคมและผูที่แสดงความจำนงที่จะเปนสมาชิกของ
สมาคมเปนผูเลือกต้ัง ซึ่งประกอบดวย นายกสมาคม อุปนายกสมาคม และกรรมการอื่นๆ ตามจำนวน
ที่เห็นสมควรตามขอบังคับ เมื่อคณะกรรมการบริหารชุดแรกครบวาระการดำรงตำแหนงใหอุปนายก
สมาคมคนท่ี 1 เล่ือนข้ึนรับตำแหนงนายกสมาคม และดำเนินการสรรหาอุปนายกรับเลือกคนใหม โดย
รับเลือกตามขบวนการสรรหาในขอ 3.1 ขอยอยท่ี 4.(2) และ 4.(3) 

(2) ภายใน 60 วัน กอนครบวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริหาร ใหคณะกรรมการบริหาร
แตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอุปนายกสมาคมรับเลือกโดยคัดเลือกจากสมาชิกสามัญ อยางนอย 5 คน 

(3) ใหคณะกรรมการสรรหาอุปนายกรับเลือกดำเนินการขอใหสมาชิกสามัญแตละคนเสนอชื่อสมาชิก
สามัญท่ีเห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเปนกรรมการบริหารสมาคม จำนวน 5 คน และใหคณะกรรมการ
สรรหาอุปนายกรับเลือกดำเนินการใหผูท่ีไดรับคะแนนการเสนอช่ือมากท่ีสุดจำนวน 30 คนแรก เลือก
อุปนายกรับเลือกกันเอง โดยใหดำเนินการจนถึงขั้นไดผลการสรรหาอุปนายกรับเลือกคนใหม ภายใน 
45 วัน นับจากวันแตงต้ังคณะกรรมการสรรหาอุปนายกรับเลือก 

(4) เมื่อไดอุปนายกรับเลือกคนใหมมาแลว ใหอุปนายกรับเลือกคนเดิมเล่ือนข้ึนรับตำแหนงนายกสมาคม 
(5) ใหนายกสมาคมแตงต้ังกรรมการบริหารสมาคมตามจำนวนท่ีกำหนดไวในขอบังคับภายใน 30 วัน 
(6) คณะกรรมการบริหารจะมีหนาท่ีเบ้ืองตน คือ จัดทำนโยบายและแผนพัฒนาซึ่งประกอบดวย โครงการ 

แผนปฏิบัติการ วิธีการ และกลยุทธในการบริหารงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารชุดเดิมเปนท่ีปรึกษา
และใหคำแนะนำเพื่อใหมีการตอเนื่องของนโยบายการพัฒนาระยะยาว ทั้งนี้ ใหนายกสมาคมคนใหม
แถลงนโยบาย ตอสมาชิกในท่ีประชุมใหญสามัญประจำปในปท่ีครบวาระของคณะกรรมการบริหาร 

(7) ใหนายกสมาคมคนใหมยื่นจดทะเบียนคณะกรรมการบริหารชุดใหมตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีนายกสมาคมไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารครบตามขอบังคับ 

(8) ใหคณะกรรมการบริหารชุดเดิมสงมอบงานใหแกคณะกรรมการชุดใหม ภายใน 7 วัน นับจากวันท่ี
คณะกรรมการชุดใหมไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ 
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5. วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริหาร 
(1) คณะกรรมการบริหารของสมาคม อยูในตำแหนงไดวาระละ 2 ป นบัจากวันท่ีไดรับจดทะเบียนจากทาง

ราชการ หากครบวาระแลว แตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับจดทะเบียนจากทางราชการ ให  
คณะกรรมการบริหารชุดเดิมท่ีครบวาระแลวรักษาการไปกอน จนกวาคณะกรรมการบริหารชุดใหมจะ
ไดรับการจดทะเบียนจากทางราชการ 

(2)  กรรมการบริหารอาจจะพนจากตำแหนงท่ีนอกเหนือจากการหมดวาระ ในกรณีตอไปนี้ 
ก. ถึงแกกรรม 
ข. ลาออก 
ค. ขาดคุณสมบัติสมาชิกขอใดขอหนึ่ง 
ง. ท่ีประชุมใหญมีมติใหพนจากตำแหนง 

(3) กรรมการบริหารที่ประสงคจะลาออกจากตำแหนง ใหยื่นใบลาออกตอคณะกรรมการบริหาร และให
พนจากตำแหนงเมื่อคณะกรรมการบริหารมีมติใหลาออก 

(4)  ถานายกสมาคมตองพนจากตำแหนงไมวาในกรณีใด ใหอุปนายกคนที่ 1 รักษาการเปนนายกสมาคม
แทน และผูดำรงตำแหนงแทนนั้นจะอยูในตำแหนงไดเพียงเทากับวาระของนายกสมาคมซึ่งตนดำรง 
ตำแหนงแทนเทานั้น 

(5)  ถากรรมการบริหารตำแหนงอื่นตองพนจากตำแหนงไมวาในกรณีใด ใหนายกสมาคมแตงตั้งสมาชิก
สามัญท่ีเห็นสมควรเขาดำรงตำแหนงแทนภายใน 7 วัน และผูดำรงตำแหนงแทนนั้นจะอยูในตำแหนง
ไดเพียงเทากับวาระของผูท่ีตนดำรงตำแหนงแทนเทานั้น 

6. อำนาจของคณะกรรมการบริหาร 
ในการบริหารกิจการของสมาคม ใหคณะกรรมการบริหารมีอำนาจตอไปนี ้
(1) การออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติตาม โดยระเบียบปฏิบัตินั ้นจะตองไมขัดตอ

ขอบังคับฉบับนี ้
(2) การบริหารกิจการของสมาคมเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ขอบังคับ

กำหนดไว 
(3)  แตงต้ังและถอดถอนผูจัดการและเจาหนาท่ีสมาคม 
(4)  แตงต้ังกรรมการท่ีปรึกษา อนุกรรมการ และกรรมการอื่นๆ ท่ียังมิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้ไดโดยให

อยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการบริหารท่ีแตงต้ัง 
(5)  เรียกประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวิสามัญ  
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7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
(1) คณะกรรมการบริหารจะตองประชุมกัน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคมอยาง

นอยเดือนละ 1 ครั้ง 
(2) การประชุมคณะกรรมการบริหารจะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการ

ท้ังหมดตาม ขอ 3.1 ขอยอยท่ี 1. จึงจะถือวาครบองคประชุม สำหรับมติของท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารนั้น หากขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ใหถือคะแนนเสียงขางมากในท่ีประชุมนั้น 

(3) ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุมหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมเลือกกรรมการบริหารทานใดทานหนึ่งทำหนาท่ี
เปนประธานในการประชุมคราวนั้นแทน 

3.2 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
1. คณะกรรมการที่ปรึกษา ตองมาจากอดีตนายกสมาคม และหรืออดีตกรรมการบริหาร จำนวนอยางนอย 5 

คน อยางมากไมเกิน 7 คน โดยหนึ่งคนตองเปนอดีตนายกสมาคมท่ีเพิ่งหมดวาระ 
2. อำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

(1) ใหคำปรึกษาและคำแนะนำแกนายกสมาคม และคณะกรรมการบริหาร 
(2)  ดำเนินการในเรื่องท่ีไดรับมอบหมายจากนายกสมาคม 
(3) สามารถประชุมกันเองไดตามความจำเปน และสามารถเขารวมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ได รวมถึงมีสิทธิในการเสนอใหขอคิดเห็นแกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได 
3. วาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการท่ีปรึกษาอยูในตำแหนงไดวาระ 2 ป ตามวาระการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการบริหาร  
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4. การประชุมใหญ 
 

4.1 เง่ือนไขการจัดประชุมใหญ 
1. การประชุมใหญของสมาคมมี 2 ประเภทคือ ประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวิสามัญ 
2. การแจงกำหนดนัดประชุมใหญ ใหเลขานุการเปนผูแจงกำหนดนัดประชุมใหญใหสมาชิกทราบ โดยตองแจง

เปนลายลักษณอักษรโดยระบุวัน เวลา สถานที่จัดประชุม ไวอยางชัดเจน และตองแจงใหสมาชิกไดทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกำหนดการประชุมใหญ 

3. การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปน
เกณฑ แตหากคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในท่ีประชุมช้ีขาด 

4. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดก็ใหที่ประชุมใหญทำการเลือกกรรมการบริหารทานใดทานหนึ่งที ่มารวมประชุมทำหนาที ่เปน
ประธานในการประชุมใหญคราวนั้น 

5. ในการประชุมใหญสามัญประจำป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอย
กวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมดจึงจะถือวาครบองคประชุม แตเมื่อถึงกำหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิก
สามัญไมครบองคประชุม ใหคณะกรรมการบริหารเรียกประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดใหมีการประชุมข้ึน
ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก สำหรับการประชุมในครั้งหลังนี้ไมวามีสมาชิกสามัญเขารวม
ประชุมเปนจำนวนเทาใดก็ใหถือวาครบองคประชุม ยกเวนถาเปนการประชุมใหญวิสามัญท่ีเกิดข้ึนจากการ
รองขอของสมาชิก ไมตองจัดประชุมใหมใหถือวาการประชุมเปนอันยกเลิก 

4.2 การประชุมใหญสามัญประจำป 
1. คณะกรรมการบริหารจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป ปละ 1 ครั้ง 
2. การประชุมใหญสามัญประจำป ตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้ 

(1) แถลงกิจการท่ีผานมาในรอบป 
(2) แถลงบัญชีรายรับ-รายจาย และบัญชีงบดุลของปท่ีผานมา 
(3) นายกสมาคมแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหมและแถลงนโยบาย (เฉพาะในปที ่ครบวาระ

เปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหาร) 
(4) แตงต้ังผูสอบบัญชี 
(5) เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

4.3 การประชุมใหญวิสามัญ 
การประชุมใหญวิสามัญ เปนการประชุมสมาชิกสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดข้ึนเมื่อเห็นวามีเรื่องสมควร

เสนอสมาชิกสมาคมพิจารณาเปนกรณีพิเศษ หรือเมื่อมีสมาชิกสามัญจำนวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญ
ท้ังหมด รวมกันลงนามในหนังสือถึงคณะกรรมการบริหารขอใหจัดประชุมข้ึน  



 

11 

  

5. การเงินและทรัพยสิน 
1. การเงินและทรัพยสินท้ังหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ถามีเงินสดของสมาคมให

นำฝากไวในธนาคารในบัญชีของสมาคม 
2. การลงนามในต๋ัวเงินหรือเช็คของสมาคม ใหนายกสมาคม เหรัญญิก และเลขาธิการ จำนวน 2 ใน 3 ลงนาม

รวมกัน และประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได 
3. ใหนายกสมาคม มีอำนาจส่ังจายเงินของสมาคมไดครั้งละไมเกิน 50,000.-บาท (หาหมื่นบาท) ถาเกินกวานั้น

จะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 
4. ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 30,000.-บาท (สามหมื่นบาท) ถาเกินกวาจำนวน

นี้จะตองนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันที 
5. ผูตรวจสอบบัญชีจะตองไมเปนกรรมการ หรือเจาหนาที่ของสมาคมและจะตองเปนผูสอบบัญชีที ่ไดรับ

ใบอนุญาต 
6. ผูตรวจสอบบัญชี มีอำนาจที่จะเรียกเอกสารที่เกี ่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากกรรมการบริหารและ

สามารถจะเชิญกรรมการบริหาร หรือเจาหนาท่ีของสมาคมเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินของ
สมาคมได 

7. กรรมการบริหารและเจาหนาท่ีสมาคม จะตองใหความรวมมือกับผูตรวจสอบบัญชีเมื่อไดรับการรองขอ 
 

6.  การเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 
1. การแกไขขอบังคับของสมาคมจะทำไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น มติของที่ประชุมใหญที ่ใหแกไข

ขอบังคับสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุมทั้งหมด และ
จะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวา 1 ใน 3 ของสมาชิกสามัญท้ังหมด 

2. การเลิกสมาคมจะทำไดโดยมติของท่ีประชุมใหญเทานั้น ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย มติของ
ที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เขารวมประชุม
ท้ังหมด และจะตองมีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญท้ังหมด 

3. เมื่อสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชำระบัญชีเปนท่ี
เรียบรอยแลว ใหตกเปนของสภาสถาปนิก หรือ นิติบุคคลท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
สถาปตยกรรมผังเมืองและชุมชนเมือง หรือเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามมติของท่ี
ประชุมใหญ 
 

7. บทเฉพาะกาล 

ขอบังคับฉบับนี้ใหเริ่มใชบังคับไดต้ังแตวันท่ีสมาคมไดรับเอกสารเปล่ียนแปลงยืนยันจากทางราชการเปนตนไป 

 

 
           ลงช่ือ 
 
           (ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ไขศรี ภักด์ิสุขเจริญ) 
                                                                                   นายกสมาคมฯ ผูจัดทำขอบังคับ 


