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ข้อบงัคบัสภาสถาปนิก  
ว่าด้วยการประชุมของที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก  

พ.ศ. 2544 
 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 8(6)(ญ) และมาตรา 16 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญตัิสถาปนิก พ.ศ. 2543 อนั
เป็นพระราชบญัญตัทิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบั มาตรา 
39 และมาตรา 50 ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญตัิใหก้ระทําได้โดยอาศยัอํานาจตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมาย 
สภาสถาปนิกโดยความเหน็ชอบของสภานายกพเิศษแห่งสภาสถาปนิก ออกขอ้บงัคบัว่าดว้ยการประชุมของที�ประชุมใหญ่สภา
สถาปนิก ไวด้งัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ขอ้บงัคบันี�เรยีกว่า “ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกว่าดว้ยการประชุมของที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก พ.ศ. 2544” 

 ข้อ 2 ขอ้บงัคบันี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

 ข้อ 3 ในขอ้บงัคบันี� 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
 “สมาชกิ” หมายความว่า สมาชกิของสภาสถาปนิก 
 “ที �ประชุม” หมายความว่า ที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 
 “ประธาน” หมายความว่า ประธานในที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก 

หมวด 1  

บททั �วไป 

 ข้อ 4 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ปีละหนึ�งครั �ง โดยปกตใิหจ้ดัภายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิ

วนันบัแต่วนัสิ�นปีปฏทินิ 

 ข้อ 5 คณะกรรมการจะจดัใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัเมื�อใดกไ็ดต้ามที�จาํเป็น 

 เมื�อมีสมาชิกสามญัจํานวนรวมกนัไม่น้อยกว่าห้าสบิคน เข้าชื�อร้องขอเป็นหนังสอืให้มีการประชุมใหญ่วิสามญั 
คณะกรรมการต้องดําเนินการเพื�อจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที�ได้รับคําร้องขอ เว้นแต่
คณะกรรมการเหน็ว่าเรื�องที�ขอใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัเพื�อพจิารณานั �นเป็นเรื�องที�ไม่เกี�ยวกบัสภาสถาปนิกหรอืไม่มเีหตุอนั
สมควรที�จะไดร้บัการพจิารณาโดยที�ประชุมใหญ่ของสภาสถาปนิก 
 หนังสอืรอ้งขอตามวรรคสองใหร้ะบุโดยชดัแจง้ว่า ประสงคใ์หเ้รยีกประชุมเพื�อพจิารณาเรื�องใด และดว้ยเหตุผลอนั
สมควรอย่างใด 

 ข้อ 6 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมใหญ่วิสามญั ตามที�ได้รบัการร้องขอตามขอ้ 5 วรรคสอง 

คณะกรรมการต้องแจง้เหตุผลของการไม่จดัใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัดงักล่าวโดยชดัแจง้ไปยงัสมาชกิหา้สบิลําดบัแรกใน
รายชื�อสมาชกิสามญัที�เขา้ชื�อรอ้งขอ ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�ไดร้บัคํารอ้งขอ ในกรณีเช่นนี�สมาชกิผูร้่วมเขา้ชื�อรอ้งขอนั �น
ทั �งหมด มสีทิธริ่วมเขา้ชื�อคดัคา้นการไม่จดัการประชุมใหญ่วสิามญันั �นต่อสภานายกพเิศษได ้
 คาํวนิิจฉยัของสภานายกพเิศษใหเ้ป็นที�สดุ และในกรณีที�สภานายกพเิศษมคีาํวนิิจฉยัเหน็ชอบดว้ยกบัคาํคดัคา้นตาม
วรรคหนึ�ง ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเพื�อจดัใหม้กีารประชุมใหญ่วสิามญัภายในสามสบิวนั นบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คาํวนิิจฉยัจาก
สภานายกพเิศษ 

 ข้อ 7 ในการประชุมตามขอ้ 4 หรอื ขอ้ 5 สมาชกิสามญั สมาชกิวสิามญั และสมาชกิกติตมิศกัดิ �ทุกคนมสีทิธิ �เขา้

ร่วมประชุม 
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หมวด 2  

วิธีการประชุม 

 1 ข้อ 8 ใหค้ณะกรรมการมหีนังสอืนัดประชุม แจง้วนั เวลา สถานที� และระเบยีบวาระการประชุมไปยงัสมาชกิโดย

ทางใดทางหนึ�ง ดงัต่อไปนี� 
  (1) ไปรษณีย ์
  (2) จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
 ใหส้มาชกิยื�นคาํบอกกล่าวแสดงความประสงคต่์อสภาสถาปนิกว่าจะรบัหนงัสอืนัดประชุม แจง้วนั เวลา สถานที� และ
ระเบียบวาระการประชุม ตามวรรคหนึ�งโดยวิธีการใดวิธีการหนึ�ง และสมาชิกต้องแจ้งที�อยู่จดัส่งทางไปรษณีย์ หมายเลข
โทรศพัท ์หรอืที�อยู่จดหมายอเิลก็ทรอนิกสไ์วด้ว้ย 
 เมื�อสมาชกิได้รบัหนังสอืดงักล่าวขา้งต้น โดยวธิกีารที�สมาชกิแจ้งความประสงค์ไว้แล้วให้ถือว่าสมาชกิได้รบัแจ้ง
หนงัสอืนดัประชุมและระเบยีบวาระการประชุมโดยชอบแลว้ 
 ใหส้ภาสถาปนิกประกาศ วนั เวลา สถานที� และระเบยีบวาระการประชุมใหญ่ในระบบสารสนเทศของสภาสถาปนิก 

 2 ข้อ 8/1 การแจ้งและประกาศตามขอ้ 8 ต้องกระทําก่อนวนันัดประชุมไม่น้อยกว่าสบิวนั โดยนับวนัตามใบรบัเงนิ

หรอืตามตราประทบัของไปรษณียต์น้ทาง หรอืวนัที�สง่จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
 กรณีมวีาระเพื�อพจิารณาร่างกฎกระทรวง หรอืร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกใหแ้นบเอกสารดงักล่าวไปในคราวเดยีวกนั
กบัหนงัสอืแจง้ตามขอ้ 8 สว่นเอกสารประกอบการประชุมใหญ่อื�นอาจทาํเฉพาะในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
 ในกรณีที�มีการจดัทําเอกสารประกอบการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการต้องเผยแพร่ข้อมูล
ดงักล่าวในระบบสารสนเทศของสภาสถาปนิกล่วงหน้าก่อนวนันดัประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่าสบิวนั และตอ้งเปิดใหส้มาชกิสามารถ
ทาํสาํเนาขอ้มลูนั �นผ่านระบบสารสนเทศของสภาสถาปนิกไดโ้ดยไม่เสยีค่าธรรมเนียม 

 ข้อ 9 ให้สมาชิกที�มาประชุมแสดงบตัรสมาชิกสภาสถาปนิก หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม หรอืบตัรประชาชน หรอืบตัรอื�นที�มรีปูถ่ายของบุคคลผูน้ั �นตดิอยู่ดว้ย ต่อคณะกรรมการหรอืเจา้หน้าที�ผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
และใหล้งชื�อก่อนเขา้ประชุมทุกครั �ง 
 เมื�อมสีญัญาณใหเ้ขา้ประชุม ใหส้มาชกิเขา้นั �งในที�ที�กาํหนดไว ้เมื�อมสีมาชกิเขา้ประชุมครบองคป์ระชุมแลว้ (สมาชกิ
สามญัจาํนวนไม่น้อยกว่าหนึ�งรอ้ยคน) ใหป้ระธานดาํเนินการประชุมได ้

 ข้อ 10 เมื�อเกนิกาํหนดประชุมหนึ�งชั �วโมง หากสมาชกิยงัไม่ครบองคป์ระชุมและการประชุมนั �นไดเ้รยีกตามคาํรอ้ง

ขอของสมาชกิ กใ็ห้งดประชุม แต่ถ้าเป็นการประชุมที�สมาชิกมไิด้เป็นผู้ร้องขอ ให้เลื�อนการประชุมนั �นออกไป โดยให้คณะ 
กรรมการเรยีกประชุมอกีครั �งภายในสี�สบิหา้วนั 

 ข้อ 11 ใหป้ระธานเลอืกเลขานุการหนึ�งคนหรอืหลายคนเป็นผูจ้ดรายงานการประชุม 

 ข้อ 12 ใหท้ี�ประชุมพจิารณาเฉพาะเรื�องที�มอียู่ในระเบยีบวาระการประชุม และต้องดําเนินการตามลําดบัระเบยีบ 

วาระการประชุมที�จดัไว ้เวน้แต่ที�ประชุมจะลงมตเิป็นอย่างอื�น 
 การพจิารณาเรื�องอื�นที�มสีมาชกิเสนอในที�ประชุม ใหก้ระทําไดภ้ายหลงัจากที�ประชุมพจิารณาเรื�องที�มอียู่ในระเบยีบ
วาระการประชุมเสรจ็แลว้ 

 ข้อ 13 สมาชิกผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําต่อที�ประชุมให้ยกมือขึ�นพ้นศีรษะ เมื�อประธานอนุญาตแล้วจึง

ดาํเนินการได ้

 ข้อ 14 ถา้คณะกรรมการขอแถลงหรอืชี�แจงเรื�องใดต่อที�ประชุม ใหป้ระธานพจิารณาอนุญาต 

                                                
1 ขอ้ 8 ความเดมิถกูยกเลกิโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2561 และใหใ้ชค้วามใหม่ดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
2 ขอ้ 8/1 เพิ�มโดย ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิกฯ (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2561 



ขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก 

กฎหมายอาคาร 

3 

 ข้อ 15 ประธานมีอํานาจปรึกษาที�ประชุมในปัญหาใด ๆ หรือสั �งพกัการประชุม หรือเลื�อนการประชุม หรือปิด

ประชุมไดต้ามที�เหน็สมควร 

 ข้อ 16 ใหค้ณะกรรมการจดัทาํบนัทกึรายงานการประชุมเพื�อเกบ็รกัษาไวเ้ป็นหลกัฐาน และใหม้กีารรบัรองรายงาน

การประชุมในการประชุมคราวต่อไป 

หมวด 3  

การลงมติ 

 ข้อ 17 ในกรณีที�จะตอ้งมมีต ิใหป้ระธานขอใหท้ี�ประชุมลงมต ิ

 ข้อ 18 เฉพาะสมาชกิสามญัเท่านั �นที�มสีทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในที�ประชุม 

 ข้อ 19 การออกเสยีงลงคะแนน ใหป้ระธานจะสั �งใหอ้อกเสยีงลงคะแนนโดยวธิทีี�เหน็สมควร 

 ข้อ 20 การออกเสียงลงมติของที�ประชุมให้ถือตามเสียงข้างมาก สมาชิกสามัญคนหนึ�งให้มีเสียงหนึ�งในการ

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานออกเสยีงเพิ�มอกีหนึ�งเสยีงเป็นเสยีงชี�ขาด 
 มตขิองที�ประชุมในการใหค้วามเหน็ชอบร่างขอ้บงัคบัสภาสถาปนิก ใหถ้อืเสยีงขา้งมากตามวรรคหนึ�งและเสยีงขา้ง
มากนั �นตอ้งไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจาํนวนสมาชกิสามญัที�เขา้ประชุม 
 

ประกาศ ณ วนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2544 
ปรดีิ � บุรณศริ ิ

นายกสภาสถาปนิก 
 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนพเิศษ 19ง วนัที � 4 มนีาคม 2545 
 
 
ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยการประชุมของที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 14ง วนัที � 28 มกราคม 2552 
 
ข้อบงัคบัสภาสถาปนิกว่าด้วยการประชุมของที�ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2561 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพเิศษ 299ง วนัที � 26 พฤศจกิายน 2561 
 


