การแก้ไขข้อบังคับ วสท.
โดย คณะกรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ
อัพเดต 26/3/61
ข้อ 1.
ข้อ 2.
ข้อ 3.
ข้อ 4.

ข้อบังคับ วสท.
ร่างข้อบังคับ วสท. ที่แก้ไข
ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ข้อ 1. ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
พ.ศ. 2556”
บรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ....”
ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับอื่นๆ ข้อ 2. ให้ยกเลิกข้อบังคับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ก่อนหน้านี้ทั้งหมดและให้ใช้ฉบับนี้บังคับแทน
ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2556 และให้ใช้ข้อบังคับฉบับนี้แทน
สมาคมนี้ชื่อ “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” ใช้ชื่อย่อว่า
ไม่มีแก้ไข
“วสท.” มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม
เครื่องหมายของ วสท. มีลักษณะเป็นรูปโล่ มีพระวิษณุกรรมประทับนั่งบนแท่น พระหัตถ์ขวา
ทรงผึ่ง พระหัตถ์ซ้ายทรงดิ่ง มีรูปเฟืองจักรอยู่เบื้องหลัง มีคําว่า “วิศวกรรมสถาน” อยู่ข้างขวา
ของพระวิษณุกรรม คําว่า “แห่งประเทศไทย” อยู่ข้างซ้ายของพระวิษณุกรรม ปี พ.ศ. ก่อตั้ง
“๒๔๘๖” และ “ในพระบรมราชูปถัมภ์” อยู่ข้างล่างตามแบบรายละเอียดเครื่องหมาย วสท. ที่
แสดง
ไม่มีแก้ไข

ข้อ 5. สํานักงานใหญ่ของ วสท. ตั้งอยู่ เลขที่ 487 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

ไม่มีแก้ไข

ข้อ 6. โครงสร้างของ วสท. ประกอบด้วย คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการต่าง ๆ และสํานักงานเลขาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ

ไม่มีแก้ไข
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ข้อบังคับ วสท.
ทั้งนี้การบริหารงานสมาคมเป็นไปตามข้อบังคับ วสท. ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และ
ระเบียบ คําสั่ง การบริหารงานสมาคมที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอํานวยการ วสท.
ข้อ 7. วสท. เป็นองค์กรของวิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม และผู้มีความ เกี่ ย ว ข้ อง ทา ง
วิชาชีพวิศวกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
7.1 เป็นเวทีถ่ายทอดผลงานประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมและเทคโนโลยี
รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าในการประกอบ วิ ช า ชี พ ร ะ ดั บ
สากล
7.2 ส่งเสริมสิ ทธิและจรรยาบรรณแห่ งวิ ช าชี พวิ ศวกรรม รวมถึ งการไม่ กระทํ าทุจ ริ ตผิ ด
กฎหมายใดๆ เพื่ อประโยชน์ ข องสมาชิ กและสั งคม ผดุ งไว้ ซึ่งเกี ย รติ และศั กดิ์ ศรี ใ น
วิชาชีพวิศวกรรมรวมทั้งเสริมสร้างความเป็นอันหนึ่ง อั น เดี ย วกั น ในกิ จ กรรมที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของสมาชิก และสังคม
7.3 จัดทํา รับรอง และเผยแพร่มาตรฐานด้านวิศวกรรม
7.4 ส่งเสริม พั ฒนา และเพิ่มทักษะสมาชิกของ วสท. ด้านวิชาชี พวิศวกรรมให้ก้าวหน้ า
ทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศ
7.5 รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของสมาชิก
7.6 เสนอแนะข้อคิดเห็น ทิศทาง วิศวกรรมที่เหมาะสมและทันสมัย เพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั งคมของประเทศ ให้ แก่ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ องทั้ งภาครั ฐ และเอกชน
อย่างต่อเนื่อง
7.7 ส่งเสริมให้ดําเนินงานการวิชาชีพวิศวกรรมต้องคํานึงถึงผลกระทบต่อผู้เกี่ยวข้อง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
ข้อ 8. สมาชิกของ วสท. มี 7 ประเภท
8.1 กิตติมศักดิ์สมาชิก ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณ และทํา
คุณประโยชน์ต่อ วสท. ซึ่งคณะกรรมการอํานวยการ วสท. มีมติคะแนนเสียงไม่ต่ํากว่า 4
(สี่) ใน 5 (ห้า) ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเชิญเข้าเป็นกิตติมศักดิ์สมาชิก
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8.2 วุฒิสมาชิก ได้แก่ สามัญสมาชิ กที่ ประกอบวิช าชี พวิ ศวกรรม หลังจากการเป็ นสามั ญ
สมาชิก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี หรือผู้ทรงคุณสมบัติในวิชาชีพวิศวกรรมเทียบเท่า
ภาคีสมาชิก และได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 (แปด) ปี ทั้งนี้โดย
ผ่านหลักเกณฑ์และหรือการทดสอบที่ วสท. กําหนด เป็นวุฒิวิศวกรของสภาวิศวกร หรือ
สมาชิกที่คณะกรรมการอํานวยการ วสท. มีมติ 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ขององค์ประชุมให้เป็น
วุฒิสมาชิก
8.3 สามัญสมาชิก ได้แก่ ภาคีสมาชิกที่ได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหลังจากการเป็นภาคี
สมาชิก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปี หรือเป็นผู้ทรงคุณสมบัติในวิชาชีพวิศวกรรม
เทียบเท่าภาคีสมาชิกและได้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) ปี
ทั้งนี้โดยผ่านหลักเกณฑ์และหรือการทดสอบที่ วสท. กําหนด หรือเป็นสามัญวิศวกรของ
สภาวิศวกร หรือสมาชิกที่คณะกรรมการอํานวยการ วสท. มีมติ 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของ
องค์ประชุมให้เป็นสามัญสมาชิก
8.4 ภาคีสมาชิก ได้แก่ ผู้สําเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรม หรือบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่ วสท. กําหนด และคณะกรรมการอํานวยการ วสท. มีมติ 3 (สาม) ใน 4
(สี่) ขององค์ประชุมให้เป็นภาคีสมาชิก
8.5 สมทบสมาชิก ได้แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม หรือบุคคลทั่วไปที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรม
8.6 นิ สิต สมาชิ ก ได้ แก่ นั กเรี ย นช่ างเทคนิ ค นั กศึ กษา นิ สิ ต ที่ ศึกษาด้ านช่ าง และด้ า น
วิศวกรรม
8.7 นิติบุคคลสมาชิก ได้แก่ นิติบุคคลที่ประกอบกิจการด้านวิศวกรรม
ข้อ 9. คุณสมบัติทั่วไปสมาชิก วสท.
ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้
9.1 ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสียในวิชาชีพ หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
9.2 ไม่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษหรือ
ความผิดที่กระทําโดยประมาท
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ข้อบังคับ วสท.
9.3 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
9.4 ไม่เคยเป็นผู้ทําหรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ วสท.
9.5 ไม่ประพฤติผิดจรรยาบรรณวิศวกรของ วสท. อย่างร้ายแรง
ข้อ 10. สถานภาพสมาชิก
10.1 การเข้าเป็นสมาชิก
ให้ยื่นใบสมัครและชําระค่าสมาชิกตามแบบหนังสือที่ วสท. กําหนด ต่อนายทะเบียน
โดยมีวุฒิสมาชิกหรือสามัญสมาชิกคนหนึ่งเป็นผู้รับรองคุณสมบั ติตามที่ระบุในข้อ 9
10.2 การเลื่อนประเภทสมาชิก
สมาชิ ก ประเภทต่ าง ๆ จะขอเลื่ อ นประเภทได้ ต่อ เมื่ อ มี คุณ สมบั ติ ครบตามกํ า หนด
ของสมาชิกประเภทนั้น ๆ โดยให้แจ้งการขอเลื่อนประเภทต่อนายทะเบียน เพื่อดําเนิน
การตามขั้นตอนให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาอนุมัติ
10.3 กรณี ส มาชิ กพ้ น สภาพตามที่ร ะบุ ในข้อ 12.2 ข้ อ 12.3 หรือข้ อ 12.4 อาจยื่ น สมั คร
เป็นสมาชิกได้อีก โดยให้ดําเนินการตามที่ระบุในข้อ 10.1
ข้อ 11. วันเริ่มสมาชิกภาพ
11.1 นายทะเบี ย นจะประกาศนามผู้ ส มั ค รเป็ น สมาชิ ก ไว้ ที่สํ า นั ก งาน วสท. และที่ อื่น ๆ
ตามที่จะได้กําหนดไว้ในระเบียบของ วสท. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน สมาชิก
ผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครคนใดขาดคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 6 หรือผิดประเภทตามที่ระบุใน
ข้อ 5 สามารถคั ดค้ านได้ โดยแจ้ งให้ น ายทะเบี ย นทราบเป็ น หนั งสื อภายในกํ าหนด
ระยะเวลาของการประกาศ
11.2 เมื่อครบกําหนดการประกาศแล้ว ให้นายทะเบียนนํารายชื่อผู้สมัครเป็นสมาชิกเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาพร้อมทั้งคําคัดค้าน (ถ้ามี) เมื่อคณะกรรมการ
อํานวยการมีมติแล้ว ให้นายทะเบียนแจ้งให้ผู้สมัครทราบ ถ้ามีมติไม่รับให้แจ้งเหตุผล
ด้วย
11.3 ในกรณีที่คณะกรรมการอํานวยการไม่รับเป็นสมาชิก ผู้สมัครอาจชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่ อ ขอให้ ค ณะกรรมการอํ า นวยการพิ จ ารณาใหม่ ทั้ ง นี้ ต้ อ งยื่ น ภายในกํ า หนด 30
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(สามสิบ) วัน หลังจากวันที่ได้รับแจ้งจากนายทะเบียน
ข้อ 12. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
12.1 ตาย
12.2 ลาออกต่ อนายทะเบี ย น วสท. โดยแจ้ งเป็ น หนั งสื อโดยมี ผ ลนั บ แต่ วั น ที่ ส มาชิ กระบุ
ไว้ในหนังสือ
12.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 9
12.4 ไม่ชําระค่าสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการชําระค่าสมาชิก
12.5 คณะกรรมการอํานวยการมีมติให้ออกเพราะประพฤติผิดข้อบังคับอย่างร้ายแรง หรือ
ประพฤติ ตนอั นจะนํ ามาซึ่ งความเสื่ อมเสี ยแก่ วสท. หรื อประพฤติผิ ดจรรยาบรรณ
วสท. อย่างร้ายแรง
ข้อ 13. ค่าสมาชิก
13.1 คณะกรรมการอํานวยการมีอํานาจในการกําหนดอัตราค่าสมาชิกรวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ทั้งนี้ให้จัดทําเป็นระเบียบว่าด้วยการชําระ
ค่าสมาชิก
13.2 อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงสมาชิกให้เป็นไปดังนี้
13.2.1 กิตติมศักดิ์สมาชิก ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงสมาชิกแต่อย่างใด
13.2.2 วุฒิสมาชิก
ปีละ 500 (ห้าร้อย) บาท
13.2.3 สามัญสมาชิก
ปีละ 400 (สี่ร้อย) บาท
13.2.4 ภาคีสมาชิก
ปีละ 350 (สามร้อยห้าสิบ) บาท
13.2.5 สมทบสมาชิก
ปีละ 350 (สามร้อยห้าสิบ) บาท
13.2.6 สมาชิกนิสิต/นักศึกษา ปีละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท
13.2.7 สมาชิกนิติบุคคล
ปีละ 10,700 (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อย) บาท
ข้อ 14. หน้าที่และสิทธิประโยชน์สมาชิก
14.1 หน้าที่
14.1.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ วสท.
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14.1.2 ผดุงเกียรติ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือในกิจการทั้งปวงใน วสท.
14.1.3 แจ้งให้ วสท. ทราบทุกครั้งเมื่อย้ายที่อยู่หรือที่ทํางาน
14.1.4 เสนอความคิดเห็นหรือรายงานเรื่องใดอันเกี่ยวกับความเสียหายอันพึงมีต่อ
วสท.
14.2 สิทธิประโยชน์
14.2.1 ประดั บ เครื่ อ งหมายของ วสท. ตามระเบี ย บคณะกรรมการอํ านวยการที่
กําหนดขึ้น
14.2.2 รับวิศวกรรมสารและจดหมายข่าว วสท.
14.2.3 ใช้สถานที่ของ วสท. ตามระเบียบของ วสท.
14.2.4 เสนอความคิ ดเห็ น หรื อข้ อร้องเรี ยนต่ อคณะกรรมการอํ านวยการต่ อความ
เสียหายอันพึงมี
14.2.5 มีสิทธิอื่น ๆ ตามระเบียบว่าด้วยสิทธิประโยชน์สมาชิก
14.2.6 สมาชิกประเภทต่าง ๆ อาจสมั ครเป็ นสมาชิกมากกว่ า 1 (หนึ่ ง) สาขาก็ ได้
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสาขานั้น ๆ
14.2.7 สมาชิกตามข้อ 8.2 8.3 8.4 มีสิทธิในการเสนอตัวเข้ารับสมัครเลือกตั้ง
เป็ น กรรมการอํ า นวยการ รวมถึ ง สิ ท ธิ ใ นการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการตามข้อ 17.2 และข้อ 17.3
ข้อ 15. ให้มีคณะกรรมการอํานวยการคณะหนึ่งทําหน้าที่กําหนด กํากับนโยบายและบริหารกิจการของ
วสท. ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า 24 (ยี่สิบสี่)
คน และจากการแต่งตั้งโดยนายก จํานวนไม่เกิน 2 (สอง) คน แต่รวมแล้วทั้งหมดไม่เกิน 33
(สามสิบสาม) คน กรรมการทุกคนต้องเป็นวุฒิสมาชิก โดยประธานวิศวกรอาวุโสต้องมีอายุตั้งแต่
60 ปีขึ้นไปในปีที่มีการเลือกตั้ง ยกเว้นประธานยุววิศวกรไม่จําเป็นต้องเป็นวุฒิสมาชิกแต่ต้องมี
อายุไม่เกิน 35 ปีในปีที่มีการเลือกตั้ง
ข้อ 16. องค์ประกอบ และหน้าที่ของคณะกรรมการต่างๆ
16.1 ที่ปรึกษา
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ที่ปรึกษา หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่ให้
คําปรึกษาตามส่วนที่ได้รับการแต่งตั้ง
16.2 คณะกรรมการอํานวยการ
มีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้
16.2.1 ตําแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
(1) นายกสมาคมฯ
หมายถึง กรรมการกลางที่คณะกรรรมการอํานวย
การพิจารณาให้ทําหน้าที่หัวหน้าคณะกรรมการ
อํานวยการ มีหน้าที่กํากับดูแลการบริหารของ
คณะกรรมการอํานวยการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ วสท.
(2) อุปนายก
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่รองหัวหน้า
คณะกรรมการอํานวยการ จํานวนไม่เกิน 3 (สาม)
คน ทําหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายก และ
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกตามลําดับในกรณีที่นายกฯ
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง
ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(3) เลขาธิการ
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
สํานักงานเลขาธิการ ซึ่งมีหน้าที่บริหารกํากับการ
ดําเนินงานประจําของ วสท. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
นโยบาย และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(4) เหรัญญิก
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
คณะทํางานตรวจสอบระบบการเงินและการบัญชี
ภายใน วสท. และ สาขาภาค รวมถึงให้คําปรึกษา
แนะนําในการปรับปรุงระบบการเงินและบัญชี วสท.
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ตลอดถึงให้ความร่วมมือผู้ตรวจสอบบัญชีและที่
ปรึกษากฎหมาย และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(5) นายทะเบียน
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่หัวหน้า
คณะทํางานติดตามการตรวจสอบทะเบียนสมาชิก
และนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการ รวมถึง
ระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก วสท. และดําเนินการจัดหา
สมาชิกใหม่ และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(6) ประชาสัมพันธ์
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่หัวหน้า
คณะทํางานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งภายในสมาชิก
ด้วยกันและภายนอกต่อองค์กรและสาธารณชน
ต่างๆ รวมถึงงานด้านวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์
วสท. รวมทั้ง เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลผลการ
ดําเนินการต่อสาธารณะ สร้างความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และแถลงข่าวสาร
งานจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ และจัดทําสื่ออิเล็กทรอนิกส์
และอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(7) ประธานกรรมการ
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่เป็นหัวหน้า
สิทธิและจรรยาบรรณ
คณะทํ า งานด้ า นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ และหน้ า ที่ ข อง
สมาชิกต่อ วสท. รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกประกอบ
วิชาชีพตามจรรยาบรรณให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
ทั่วไป และอื่นๆ ที่เกี่ย วเนื่ องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
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(8) ประธานกรรม
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าทีเป็นหัวหน้า
การโครงการ
คณะทํางานด้านโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ได้กําหนด
และต่างประเทศ
ให้ อยู่ ในความรับ ผิดชอบของคณะกรรมการชุดใด
ประสานงานกิ จ กรรมด้ า นต่ า งประเทศให้ กั บ
กรรมการอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งตามที่ คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(9) กรรมการ
หมายถึง กรรมการกลางที่ทําหน้าที่ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมพิเศษพิเศษ พิเศษนอกเหนือจากที่มีกําหนดไว้แล้ว ตามที่นายก
สมาคม วสท. มอบหมาย หรื อ คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย จํานวนตามความเหมาะสม
(10) ประธานวิศวกร หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานส่งเสริมให้
อาวุโส
สมาชิกที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 (หกสิบ) ปีขึ้นไปมี
กิจกรรมร่วมกับ วสท. จัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในวิชาชีพระหว่างสมาชิก และอื่นๆ ที่
เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการอํานวยการ
มอบหมาย
(11) ประธานวิศว
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานดําเนิน
กรหญิง
กิจกรรมส่งเสริมความสําคัญของสมาชิกวิศวกร
หญิงและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(12) ประธานยุว
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานส่งเสริม
วิศวกร
ให้สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 35 (สามสิบห้า) ปี รวมถึง
นิสิต นักศึกษา ด้านวิศวกรรมให้มีกิจกรรมร่วมกับ
สมาคมฯ และจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความ
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พร้ อ มเข้ า สู่ ก ารแข่ งขั นในวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมระดั บ
สากล และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(13) ประธานคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม
(13.1) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธาทําหน้าที่ในงานวิชาชีพของ
สาขา และประสานงานสาขาที่เกี่ยวข้อง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(13.2) ประธานสาขา
หมายถึ ง หั ว หน้ า คณะทํ า ง านสาข า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้าทําหน้าที่ในงานวิชาชีพของ
สาขาและประสานงานสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(13.3) ประธานสาขา
หมายถึ ง หั ว หน้ า คณะทํ า ง านสาข า
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลทําหน้าที่ในงานวิชาชีพ
ของสาขา และประสานงานสาขาที่
เกี่ ย วข้ อ ง และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(13.4) ประธานสาขา
หมายถึ ง หั ว หน้ า คณะทํ า ง านสาข า
วิศวกรรม
วิศวกรรมอุตสาหการทําหน้าที่ในงาน
อุตสาหการ
วิชาชีพของสาขา และประสานงานสาขาที่
เกี่ ย วข้ อ ง และอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(13.5) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
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วิศวกรรมเหมือง วิศวกรรมเหมืองแร่โลหะการและ
แร่โลหะการ
ปิโตรเลียมทําหน้าที่ในงานวิชาชีพของ และ
ปิโตรเลียม สาขา และประสานงานสาขาที่
เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(13.6) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี ทําหน้าที่ใน
และปิโตรเคมี
วิชาชีพของสาขา และประสานงาน สาขาที่
เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(13.7) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
วิศวกรรม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทําหน้าที่ในงาน
สิ่งแวดล้อม
วิชาชีพของสาขา และประสานงานสาขาที่
เกี่ยวข้องและอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
(13.8) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
วิศวกรรมยาน
วิศวกรรมยานยนต์ทําหน้าที่วิชาชีพ
ยานยนต์
ของสาขา และงานสาขาที่เกี่ยวข้อง และ
อื่น ๆ ที่เนื่องตามที่คณะกรรมการ
อํานวยการมอบหมาย
(13.9) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
วิศวกรรม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทําหน้าที่ในงาน
คอมพิวเตอร์
วิชาชีพของสาขาและประสานงานสาขาที่
เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
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(13.10) ประธานสาขา
หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานสาขา
อื่นๆ
วิศวกรรมอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังตามมติ
ของคณะกรรมการอํานวยการ
(14.) ประธานคณะกรรมการสาขาภาค
ประธานคณะกรรมการสาขาภาค หมายถึง หัวหน้าคณะทํางานในภาคที่
สังกัดที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกแต่ละภาค ทําหน้าที่ดําเนิน
กิจกรรมโดยรวมในแต่ละภาค และอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามที่
คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
ประกอบด้วย
(14.1) ประธานสาขาภาคเหนือ 1
(14.2) ประธานสาขาภาคเหนือ 2
(14.3) ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
(14.4) ประธานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
(14.5) ประธานสาขาภาคตะวันออก 1
(14.6) ประธานสาขาภาคตะวันออก 2
(14.7) ประธานสาขาภาคใต้ 1
(14.8) ประธานสาขาภาคใต้ 2
(14.9) ประธานสาขาภาคตะวันตก
(14.10) ประธานสาขาภาคอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นภายหลังตามมติของ
คณะกรรมการอํานวยการ
16.2.2 คณะกรรมการอํานวยการที่มาจากการแต่งตั้งโดยนายก วสท.
หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายก วสท. ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกลาง จํานวน
ไม่เกิน 2 (สอง) คน ทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย
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ไม่มีแก้ไข

ข้อบังคับ วสท.

ร่างข้อบังคับ วสท. ที่แก้ไข

16.2.3 ตําแหน่งคณะกรรมการอํานวยการตามข้อ 16.2.1 (1) ถึงข้อ 16.2.1 (9) มาจากการ
พิจารณามอบหมายหน้าที่ให้กรรมการกลางตามข้อ 17.7
16.3 คณะกรรมการบริหาร
16.3.1 คณะกรรมการบริหาร หมายถึง คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการอํ านวยการเพื่อบริหารงานของ วสท. ประกอบด้วย นายก
เลขาธิการ เหรัญญิก และกรรมการอํานวยการอื่น ๆ ไม่เกินจํานวน 3 (สาม)
คน
16.3.2 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดประชุมไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
16.4

คณะกรรมการอํานวยการอาจพิจารณาแต่งตั้งสมาชิกเป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ
หรือคณะทํางานนอกเหนือจากตําแหน่งที่มาจากการเลือกตั้งได้ตามที่เห็นสมควร

ไม่มีแก้ไข

กรรมการหรืออนุกรรมการหรือคณะทํางานทั้งจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งแต่ละคน
สามารถกํ า หนดให้ ทํา หน้ าที่ ไ ด้ ม ากกว่ า 1 (หนึ่ ง ) ตํ าแหน่ ง และให้ ร ายงานผลการ
ดําเนินการต่อคณะกรรมการอํานวยการในที่ประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ
การกําหนดจํานวนกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือผู้ทํางานในแต่ละชุด หรือในแต่ละ
คณะ ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเหมาะสมและ
จําเป็นของแต่ละชุดหรือแต่ละคณะ ไม่น้อยกว่า 10 (สิบ) คน แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า)
คน โดยประธานสาขา หรือประธานกรรมการ หรือประธานอนุกรรมการ หรือประธาน
คณะทํางาน แล้วแต่กรณี นํารายชื่อพร้อมระบุตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง เช่น รองประธาน
เลขานุการ เสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการให้ความเห็นชอบ เพื่อให้นายกลงนาม
แต่งตั้งต่อไป
ข้อ 17 การเลือกตั้งกรรมการอํานวยการ
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ข้อบังคับ วสท.
ร่างข้อบังคับ วสท. ที่แก้ไข
17.1 คณะกรรมการอํานวยการต้องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 คน
ภายในเดื อ นมี น าคมของปี สุ ด ท้ า ยของวาระการดํ า รงตํ า แหน่ ง ของคณะกรรมการ
อํ า นวยการนั้ น โดยคณะกรรมการเลื อ กตั้ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ยคณะกรรมการ
ไม่มีแก้ไข
อํานวยการและวุ ฒิส มาชิกที่ มิได้รั บสมั ครเลื อกตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการเลื อกตั้งต้อง
จัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้น และประกาศผลการเลือกตั้งให้สมาชิกทราบภายในเดือน
สิงหาคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
17.2 สมาชิกผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกตามที่ระบุในข้อ 8.2 และข้อ 9 และไม่
ต้องห้ามตามข้อ 12 โดยสมาชิกผู้มีสิทธิ์สมัครเลือกตั้งเป็นประธานวิศวกรอาวุโสต้องมี
อายุ ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไปในปี ที่มีการเลื อกตั้ง สํ าหรั บประธานวิศวกรหญิ งจะต้ องเป็ น
ไม่มีแก้ไข
วิศวกรเพศหญิงเท่านั้น และประธานยุววิศวกรอาจเป็นสมาชิกตามข้อ 8.2, 8.3 และข้อ
8.4 ก็ได้ แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีในปีที่มีการเลือกตั้ง
17.3 สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แก่ สมาชิกตามที่ระบุในข้อ 8.2 ข้อ 8.3 ข้อ 8.4
ไม่มีแก้ไข
และข้อ 9 และไม่ต้องห้ามตามข้อ 12
17.4 ให้ ส มาชิกผู้ มีสิ ทธิ ส มั ครรั บ เลื อกตั้ งยื่ นใบสมั ครต่ อคณะกรรมการเลือกตั้ ง ณ สํ านั ก
เลขาธิการที่ วสท. โดยมีสมาชิก ที่มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นผู้รับรองไม่น้อยกว่า 10
ไม่มีแก้ไข
(สิบ) คน ภายในเดือนพฤษภาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
17.5 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งส่งรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งพร้อมกับ 17.5 การเลือกตั้งสามารถดําเนินการได้โดยวิธีเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย
บัตรเลือกตั้งให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายนของปีที่มีการ
ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดวิธีการเลือกตั้ง โดยจัดทําเป็นประกาศ
เลื อกตั้ งเพื่ อสมาชิ กดั งกล่าวจะได้ใช้ สิ ทธิ ล งคะแนนเลือกตั้งโดยการทํ าเครื่ องหมาย
แล้วเสนอให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
กากบาทหน้ารายชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรเป็นกรรมการ ดังนี้
เมื่อคณะกรรมการอํานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติประกาศ
กําหนดวิธีการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะกรรมการเลือกตั้งพิจารณา
จัดทําประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเลือกตั้ง นําเสนอ
คณะกรรมการอํานวยการอนุมัติภายในเดือนพฤษภาคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
แล้วแจ้งให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทราบโดยทั่วถึงกันภายใน 15 (สิบ
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ร่างข้อบังคับ วสท. ที่แก้ไข
ห้า) วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการอํานวยการอนุมัติ
คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง ต้ อ งจั ด ทํ า รายละเอี ย ดวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ ง พร้ อ มทั้ ง
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครรับเลือกตั้งให้แก่สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน
เลือกตั้งภายในเดือนมิถุนายนของปีที่มีการเลือกตั้งเพื่อสมาชิกดังกล่าวจะได้ใช้
สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

17.5.1 กรรมการกลางจํ านวนไม่ เกิ น ตามที่ คณะกรรมการอํ านวยการกํ าหนดในปี ที่มีการ
เลือกตั้งตามที่ระบุในข้อ 17.6
17.5.2 ประธานสาขาวิศวกรรม แต่ละสาขาวิศวกรรมที่สมาชิกสังกัดจํานวน 1 (หนึ่ง) คน
ตามข้อ 16.2.1 (13)
17.5.3 ประธานสาขาภาค ในภาคที่สมาชิกสังกัดจํานวน 1 (หนึ่ง) คนตามข้อ 16.2.1 (14)
17.5.4 ประธานวิศวกรอาวุโส จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (10) ซึ่งต้องมีอายุ 60
(หกสิบ) ปี ขึ้นไปในปีที่มีการเลือกตั้ง
17.5.5 ประธานวิศวกรหญิง จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (11) ซึ่งต้องเป็นเพศหญิง
17.5.6 ประธานยุววิศวกร จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (12) ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 35
(สามสิบห้า) ปี ในปีที่มีการเลือกตั้ง
และให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน ลงลายมือชื่อกํากับพร้อมหมายเลขทะเบียน ประจําตัวลงในบัตรเลือกตั้ง
แล้วส่งคืนสํานักเลขาธิการ ภายในเดือนกรกฎาคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง บัตรเลือกตั้งที่ไม่สมบูรณ์หรือที่
ส่งถึงเลขาธิการ หลังเดือนกรกฎาคม ของปีที่มีการเลือกตั้งให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
17.6

ให้คณะกรรมการอํานวยการโดยนายกสมาคม วสท. ออกประกาศว่าด้วยการเลือกตั้ง

ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งตามวรรคสาม ประกอบด้วย
17.5.1 กรรมการกลางจํ า นวนไม่ เกิ น ตามที่ ค ณะกรรมการอํ า นวยการ
กําหนดในปีที่มีการเลือกตั้งตามที่ระบุในข้อ 17.6
17.5.2 ประธานสาขาวิ ศ วกรรม แต่ ล ะสาขาวิ ศ วกรรมที่ ส มาชิ กสั งกั ด
จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (13)
17.5.3 ประธานสาขาภาค ในภาคที่สมาชิกสังกัดจํานวน 1 (หนึ่ง) คนตาม
ข้อ 16.2.1 (14)
17.5.4 ประธานวิศวกรอาวุโส จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (10)
ซึ่งต้องมีอายุ 60 (หกสิบ) ปี ขึ้นไปในปีที่มีการเลือกตั้ง
17.5.5 ประธานวิศวกรหญิง จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (11) ซึ่ง
ต้องเป็นเพศหญิง
17.5.6 ประธานยุววิศวกร จํานวน 1 (หนึ่ง) คน ตามข้อ 16.2.1 (12) ซึ่ง
ต้องมีอายุไม่เกิน 35 (สามสิบห้า) ปี ในปีที่มีการเลือกตั้ง
กรณีการเลือกตั้งโดยวิธีเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนน
ลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในเดือนกรกฎาคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
ไม่มีแก้ไข
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ข้อบังคับ วสท.
คณะกรรมการอํานวยการ ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุจํานวนกรรมการกลาง ประธานวิศวกรอาวุโส
ประธานวิศวกรหญิง ประธานยุววิศวกร ประธานสาขาวิศวกรรมต่างๆ ประธานสาขาภาคต่างๆ
ที่สอดคล้องกับข้อ 16.2.1 กรรมการนับคะแนน ลักษณะบัตรเลือกตั้ง ระยะเวลาในการรับสมัคร
พร้อมกติกาการเลือกตั้ง ในปีที่มีการเลือกตั้ง โดยให้ประกาศล่วงหน้าก่อนการส่งบัตรลงคะแนน
เลือกตั้งให้สมาชิกทุกประเภททราบไม่น้อยกว่า 60 (หกสิบ) วัน
17.7 ผู้จัดการสํานักงานเลขาธิการจะต้องทําหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการที่ได้รับ
การเลือกตั้งภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ประกาศผลการเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งนายก วสท.
โดยกําหนดให้ผู้ที่มีวัยวุฒิสูงสุดเป็นประธานชั่วคราวในการดําเนินการสรรหานายก วสท.จากนั้น
ให้นายก วสท. ดําเนินการประชุมเพื่อกําหนดการทําหน้าที่ตามตําแหน่งต่าง ๆ ของกรรมการ
กลาง ทั้งนี้ต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการรับมอบงานจากคณะกรรมการอํานวยการชุดที่พ้น
วาระ
17.8 นายก วสท. และคณะกรรมการอํ า นวยการตามข้ อ 17.7 ต้ อ งจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ
อํานวยการภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่รับมอบงานจากคณะกรรมการอํานวยการที่พ้น
วาระ
17.9 หากมีเหตุสุดวิสัย หรือฉุกเฉินใดๆ อันเป็นผลกระทบจากภายนอก ทําให้มีผลกระทบต่อการ
ดําเนินการกําหนดเวลาที่ระบุตามข้อ 17.1 ถึงข้อ 17.6 ให้คณะกรรมการอํานวยการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมได้โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการอํานวยการที่มา
ประชุม แต่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการอํานวยการแล้วประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
ทั่วกันโดยเร็ว
ข้อ 18 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ
18.1 วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสาขาวิ ศวกรรม คณะกรรมการสาขาภาค มี กําหนด 3 (สาม) ปี โดย
นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถัดจากปีที่มีการเลือกตั้ง จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินกว่า
2 (สอง) วาระมิได้
18.2 สิทธิของกรรมการอํานวยการในการสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไป
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18.2.1 กรรมการอํานวยการที่ไม่เข้าร่วมประชุมกรรมการรวมกัน 6 ครั้งขึ้นไปในหนึ่งปี
ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับ การเลือกตั้งในวาระถัดไปหนึ่งวาระ ทั้งนี้ไม่นับรวมถึง
วาระที่ต้องว่างเว้นตามข้อบังคับที่ 18.1
18.2.2 กรรมการอํานวยการที่ไม่เข้าร่วมประชุมกรรมการรวมกัน 12 ครั้งขึ้นไปใน 2
ปี ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งในวาระถัดไปสองวาระติดต่อกันทั้งนี้ไม่นับ
รวมถึงวาระที่ต้องว่างเว้นตามข้อบังคับที่ 18.1
18.2.3 กรรมการอํานวยการที่ไม่เข้าร่วมประชุมกรรมการรวมกัน 18 ครั้งขึ้นไปใน 3
ปี หรือหนึ่งวาระ ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกตั้งตลอดไป
ข้อ 19 การพ้นจากตําแหน่ง
19.1 ตาย
19.2 ลาออก
19.3 พ้นจากสมาชิกภาพ ตามที่ระบุในข้อ 12
19.4 คณะกรรมการอํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนและ มีมติให้ออก
กรณีบกพร่องต่อหน้าที่หรือทําผิดข้อบังคับหรือทําให้องค์กรเสียหายและผิด
จรรยาบรรณ วสท. อย่างร้ายแรงคณะกรรมการมีมติให้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการอํานวยการ โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของ
จํานวนกรรมการอํานวยการที่มาประชุม แต่จํานวนกรรมการที่มาประชุมต้อง
ไม่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่งของกรรมการอํานวยการทั้งหมดในขณะนั้น
19.5 ขาดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบปี
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19.6

19.7

19.8

ร่างข้อบังคับ วสท. ที่แก้ไข

กรณีกรรมการอํานวยการพ้นตําแหน่งก่อนวาระให้ผู้ที่ได้รับคะแนนลําดับรอง
ลงไปในการเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นกรรมการอํานวยการแทน ยกเว้นประธาน
กรรมการสาขาวิศวกรรม ประธานสาขาภาค ประธานวิศวกรอาวุโส ประธาน
วิศวกรหญิง และประธานยุววิศวกรที่ออกก่อนวาระ หากไม่มีผู้ที่ได้รับคะแนน
ลําดับรองลงไปให้คณะกรรมการอํานวยการ แต่งตั้งสมาชิกตามที่ระบุในข้อ
17.2 ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันหรือสาขาภาคเดียวกัน รวมถึงแต่งตั้งสมาชิก
ตามที่ระบุในข้อ 17.2 และมีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 17.5.4 หรือข้อ
17.5.5 หรือข้อ 17.5.6 เป็นแทนตามลําดับและมีวาระการดํารงตําแหน่งตาม
วาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน และให้ถือเสมือนว่าได้เป็นกรรมการ
อํานวยการมาแล้ว 1 (หนึ่ง) วาระด้วย
กรรมการและอนุกรรมการพ้นตําแหน่งเมื่อ
19.7.1 ตาย
19.7.2 ลาออก
19.7.3 พ้นจากสมาชิกภาพของ วสท. ตามที่ระบุในข้อ 12
19.7.4 คณะกรรมการอํานวยการมีมติให้ลาออก
กรณีกรรมการสาขาวิศวกรรมหรืออนุกรรมการสาขาวิศวกรรม พ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานสาขาวิศวกรรมเสนอแต่งตั้งสมาชิกในสาขา
วิศวกรรมเดียวกันเป็นแทน และมีวาระตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการหรือ
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมที่ตนแทนและให้ถือเสมือนว่าได้เป็นกรรมการหรือ
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ข้อบังคับ วสท.
อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมมาแล้ว 1 (หนึ่ง) วาระด้วย
19.9 กรณีกรรมการภาคพ้นตําแหน่งก่อนวาระ ให้ประธานสาขาภาคเสนอแต่งตั้ง
สมาชิกในภาคเดียวกันเป็นแทนและมีวาระตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ภาคที่ตนแทนและให้ถือเสมือนว่าได้เป็นกรรมการภาคมาแล้ว 1 (หนึ่ง) วาระ
ด้วย
19.10 กรณีกรรมการหรืออนุกรรมการอื่น ๆ พ้นตําแหน่งก่อนวาระ ให้ประธาน
กรรมการหรือประธานอนุกรรมการ หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่งตั้ง
สมาชิกที่เหมาะสมเป็นแทน และมีวาระการดํารงตําแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ตนแทน และให้ถือเสมือนว่าได้เป็น
กรรมการ หรืออนุกรรมการมาแล้ว 1 (หนึ่ง) วาระด้วย
ข้อ 20 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอํานวยการ
คณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่บริหารสมาคมฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ วสท. ฉบับนี้
และระเบียบปฏิบัติที่กําหนดขึ้นทั้งหมด
20.1 มีอํานาจออกระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติภายในเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับนี้ได้ตามที่เห็นสมควร
20.2 เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และมีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาดกรณีที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
20.3 คณะกรรมการอํานวยการมีหน้าที่ จัดทํา ปรับปรุง จรรยาบรรณวิศวกร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สําหรับสมาชิกและคณะกรรมการชุดต่างๆ
ของสมาคม ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
พร้อมประกาศให้สมาชิกและผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
20.4 กรรมการอํานวยการ และกรรมการอื่น ๆ ที่ วสท. แต่งตั้งขึ้นมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
“จรรยาบรรณวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์”
20.5 การจัดตั้งสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ และสาขาภาค
20.5.1 คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาจัดตั้งสาขาวิศวกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
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กับความก้าวหน้าของสาขาวิศวกรรม ซึ่งมีประธานสาขาวิศวกรรมแต่ละสาขา
ที่จัดตั้งขึ้นนั้นมาจากการเลือกตั้ง เว้นแต่สาขาวิศวกรรมใดที่มีจํานวนสมาชิก
น้อยกว่า 100 (หนึ่งร้อย) คน จึงให้ประธานสาขาวิศวกรรมนั้นมาจากการ
แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการ สมาชิกแต่ละคนสามารถเลือกประธาน
กรรมการสาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยีได้เพียง 1 (หนึ่ง) สาขา เมื่อจัดตั้ง
สาขาวิศวกรรมแล้วในขั้นแรกให้ วสท. จัดสมาชิกเข้าเป็นสมาชิกสาขา
วิศวกรรมตามที่ได้แจ้งความจํานงไว้ในใบสมัคร
20.5.2 คณะกรรมการอํานวยการพิจารณาจัดตั้งสาขาภาคขึ้นตามความเหมาะสม
พร้อมกําหนดจังหวัดในสาขาภาคซึ่งมีประธานสาขาภาคแต่ละภาคมาจากการ
เลือกตั้งโดยมีสมาชิกของแต่ละภาค สมาชิกในแต่ละภาคสามารถเลือก
ประธานภาคได้เพียงภาคเดียว
20.5.3 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรม สาขาภาค รวมถึงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
พ้นวาระ ต้องประชุมมอบหมายกิจการที่ยังค้างดําเนินการอยู่ให้คณะกรรมการ
ชุดใหม่ ทั้งนี้ให้ดําเนินการมอบหมายให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับ
จากวันที่ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการอํานวยการชุดใหม่
20.6
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คณะกรรมการอํานวยการที่ต้องพ้นวาระต้องดําเนินการมอบหมายกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วสท. ให้คณะกรรมการอํานวยการชุดใหม่ดังนี้
20.6.1 การบัญชี การเงิน และทรัพย์สิน วสท.
20.6.2 ทะเบียนสมาชิก วสท.
20.6.3 งานที่ยังค้างดําเนินการอยู่

ทั้งนี้ให้ดําเนินการมอบหมายให้แล้วเสร็จภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ประกาศผลเลือกตั้ง
กรรมการอํานวยการชุดใหม่
ข้อ 21 การประชุมแบ่งตามประเภทดังนี้
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21.1

ข้อบังคับ วสท.
การประชุมกรรมการสมาคม มีดังนี้
21.1.1 นายกเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อปรึกษากิจการตามที่
เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 12 (สิบสอง) ครั้ง และต้อง
ประชุมไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ครั้ง ใน 2 (สอง) เดือน กรรมการ
อํานวยการจํานวนตั้งแต่ 5 (ห้า) คนขึ้นไปจะเข้าชื่อกันให้นายก
เรียกประชุมคณะกรรมการอํานวยการได้
21.1.2 ประธานกรรมการสาขาวิ ศ วกรรมเป็ น ผู้ เ รี ย กประชุ ม คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรม เพื่อปรึกษากิจการตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 6 (หก)
ครั้ ง และจั ด ทํ า สรุ ป การประชุ ม และผลการดํ า เนิ น งานนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการอํานวยการทุกไตรมาส
21.1.3 การประชุมคณะกรรมการสาขาภาค ประธานเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ
เพื่อปรึกษากิจการตามที่เห็นสมควร แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 6 (หก) ครั้ง และ
จั ด ทํ า สรุ ป การประชุ ม และผลการดํ า เนิ น งานนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการ
อํานวยการทุกไตรมาส
21.1.4 ให้คณะกรรมการวิศวกรอาวุโส คณะกรรมการวิศวกรหญิง และคณะกรรมการ
ยุ ว วิ ศ วกร และจั ด ทํ า สรุ ป การประชุ ม และผลการดํ า เนิ น งานนํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมการอํานวยการทุกไตรมาส
21.1.5 การประชุมของคณะกรรมการอํานวยการ ต้องมีกรรมการอํานวยการ
มาประชุมไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) จึงเป็นองค์ประชุม นายกเป็น
ประธานที่ประชุม ถ้าในการประชุมคราวใดนายกไม่อยู่ให้อุปนายกคนใดคน
หนึ่งเป็นประธานแทน ถ้านายกและอุปนายกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอํานวยการคนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
ในการประชุมครั้งใดที่คณะกรรมการอํานวยการไม่ครบองค์ประชุม ให้นายก เรียก
ประชุมใหม่ ภายใน 14 (สิบ สี่) วัน ในการประชุม ครั้ง ใหม่นี้ใ ห้ถือ ว่า
กรรมการอํานวยการตั้งแต่ 5 (ห้า) คนขึ้นไปเป็นองค์ประชุม
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ในกรณีที่มีกรรมการอํานวยการพ้นตําแหน่งก่อนวาระและยังไม่ได้แต่งตั้งใหม่
ให้องค์ประชุมกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วยกรรมการอํานวยการ ไม่
น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) ใน 3 (สาม) ของจํานวนกรรมการอํานวยการ ที่ยังคงอยู่ใน
ตําแหน่งมติของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด
ในการประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสาขาวิ ช าการ
คณะกรรมการสาขาภาค คณะกรรมการอื่น ๆ หากมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ใน
การประชุ ม ไว้ เ ป็ น การเฉพาะ ให้ ถื อ ว่ า ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการประชุ ม ของ
คณะกรรมการอํานวยการโดยอนุโลม
21.1.6 มติของที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการดังต่อไปนี้ จะต้องประกอบไปด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ใน 3 (สาม) ของคณะกรรมการอํานวยการที่
อยู่ในที่ประชุมขณะลงมติ
ก. มติให้สมาชิกออก ตามที่ระบุในข้อ 12.2
ข. มติให้สมาชิกออก ตามที่ระบุในข้อ 12.5
ค. มติให้รับผู้ขอสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ตามที่ระบุในข้อ 10.3

ไม่มีแก้ไข

21.1.7 การประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสามารถประชุมด้วยระบบการ
ประชุมทางไกลที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดก็ได้และให้นับเป็นองค์
ประชุมและลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ต้องมีกรรมการอํานวยการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมไม่น้อย
กว่า 1 (หนึ่ง) ใน 4 (สี่) ของจํานวนกรรมการอํานวยการทั้งหมดจึงจะ
สามารถเปิดประชุมได้
(2) กรรมการที่สามารถใช้สิทธิ์การประชุมระบบทางไกลได้ต้องเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งประธานสาขาภาค โดยใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน 8 (แปด) ครั้งต่อปี
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(3) กรรมการที่จะประชุมด้วยระบบการประชุมทางไกลต้องได้รับอนุญาต
จากนายกก่อนวันประชุม
(4) ให้นับกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลเป็นองค์ประชุม
(5) กรณี มี ก ารลงมติ ใ นที่ ป ระชุ ม ให้ นั บ คะแนนเสี ย งของกรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกล

การประชุมใหญ่สามัญ
ให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง โดยให้เลขาธิการนัดหมาย พร้อมส่ง
เอกสารการประชุมให้สมาชิกพิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน องค์ประชุมต้อง
ประกอบด้วยสมาชิก หรือสมาชิกที่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร รวมจํานวนไม่น้อยกว่า
100 (หนึ่งร้อย) คน โดยอย่างน้อยต้องมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
21.2.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปีในปีที่ผ่านมา
21.2.2 แถลงผลงานในรอบปี
21.2.3 รับรองงบดุล ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมรับรองงบดุล
21.2.4 แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี
21.2.5 นําเสนอนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ทั้งนี้วาระการประชุมตามข้อ 21.2.1 ถึง 21.2.4 กระทําได้ในที่ประชุมใหญ่สามัญเท่านั้น
ในการประชุมใหญ่สามัญดังกล่าวถ้าพ้นเวลานัดหมายไป 30 นาทีแล้วยังไม่ครบองค์ประชุมให้
นายก วสท. เชิญประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายใน 14 (สิบสี่) วัน ในครั้งที่ 2 (สอง) นี้ ให้
ดําเนินการประชุมได้โดยไม่ต้องนับองค์ประชุม
การประชุมใหญ่วิสามัญ
หากมีวาระสําคัญเร่งด่วนยกเว้นวาระตามข้อ 21.2.1 ถึง 21.2.4 สามารถดําเนินการจัด
ประชุมใหญ่วิสามัญได้ ดังนี้
21.3.1 ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการเห็นสมควรให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ด้วยคะแนน
เสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป
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21.3.2 สมาชิกไม่น้อยกว่า 100 (หนึ่งร้อย) คน มีสิทธิร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่ได้ โดยแสดง
ความจํานงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วันทําการ
21.3.3 ให้เลขาธิการนัดหมายพร้อมส่งระเบียบการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนเวลา
ประชุมไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วันทําการ
21.3.4 การประชุมใหญ่วิสามัญทุกครั้งต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 100 (หนึ่งร้อย)
คน จึงจะเป็นองค์ประชุมและดําเนินการได้ ถ้าพ้นเวลานัดหมายไป 30 (สามสิบ) นาที
แล้วยังไม่ครบองค์ประชุม หากเป็นการเรียกประชุมโดยคณะกรรมการอํานวยการ
สามารถเรียกประชุมใหญ่วิสามัญอีกครั้งหนึ่งได้ภายใน 14 (สิบสี่) วันแต่ถ้าเป็นการ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยสมาชิกร้องขอตามข้อ 21.3.2 ให้ยกเลิกการประชุมใหญ่
วิสามัญนั้น
21.4 การจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการ
21.4.1 คณะกรรมการอํานวยการควรจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางวิชาการอย่างน้อยปีละครั้ง
21.4.2 คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางวิชาการของแต่ละสาขา
วิศวกรรมอย่างน้อยวาระละหนึ่งครั้ง
21.4.3 คณะกรรมการสาขาภาคควรจัดให้มีการประชุมใหญ่ทางวิชาการของแต่ละสาขาภาค
อย่างน้อยวาระละหนึ่งครั้ง
21.5 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี และการประชุมใหญ่วิสามัญของ วสท. หรือการประชุมใหญ่
ประจําปีของสาขาวิศวกรรมหรือสาขาภาค ให้เลขานุการตามแต่กรณีส่งรายงานการประชุมให้
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายหลังการประชุมไม่เกิน 60 (หกสิบ) วัน
ข้อ 22. ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปีและประชุมใหญ่วิสามัญของ วสท. ให้นายกเป็นประธานของที่
ประชุม ถ้านายกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้อุปนายกคนหนึ่งคนใดเป็นประธานแทน ถ้า
นายกและอุปนายกไม่สามรถเข้าร่วมประชุมได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการอํานวยการคนหนึ่ง
คนใดเป็นประธานที่ประชุม
ข้อ 23. การเงินและทรัพย์สินทั้งส่วนกลาง และสาขาภาคต่าง ๆ ทั้งหมดให้รวมเป็นบัญชีเดียวและอยู่
ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการอํานวยการ โดยประธานสาขาภาคต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตาม
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ระเบียบทางการเงินรวมทั้งการส่งรายงานทางการเงิน ตามมาตรฐานบัญชีและการเงิน ให้
ส่วนกลางภายในวันที่ 10 มกราคม ของปีถัดไป
24. ให้เหรัญญิกจัดทําระเบียบการเงินของ วสท. และนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการให้ความ
เห็นชอบเพื่อถือปฏิบัติ
25. ลูกจ้าง พนักงาน ซึ่งได้รับการว่าจ้างให้ทํางานก่อนวันประกาศใช้ข้อบังคับนี้ ให้ถือว่าได้รับการ
ว่าจ้างตามข้อบังคับนี้
26. สมาคมนี้อาจจะเลิกได้โดยเหตุใดเหตุหนึ่งต่อไปนี้ คือ
26.1 เมื่อต้องเลิกตามกฎหมาย หรือ
26.2 เมื่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีมีมติให้เลิกในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2 (สอง)
ครั้งติดกันโดยมีคะแนนเสียงคราวหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ใน 4 (สี่) ของจํานวนสมาชิก
ที่มาประชุมแต่ละคราว
27. ให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ลงมติแต่งตั้งผู้ชําระบัญชี และการชําระบัญชีให้เป็นไปตามกฎหมาย
28. หาก วสท. ต้องเลิกสมาคมตามที่ระบุในข้อ 26 ให้คณะกรรมการอํานวยการโอน
ทรัพย์สินของ วสท. ภายหลังการการชําระบัญชีแล้ว ให้แก่หน่วยงานตามลําดับ ดังนี้
28.1 มูลนิธิ วสท.
28.2 สภากาชาดไทย
29. การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเว้นข้อบังคับเฉพาะกรณีจะทําได้ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี หรือที่ประชุมใหญ่วิสาสามัญ ด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 2 (สอง) ใน 3 (สาม) ของจํานวนสมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงที่มาประชุม
30. ที่ประชุมใหญ่ลงมติในการนี้ก็ต่อเมื่อมีสมาชิกผู้มีสิทธิ์ออกเสียงไม่น้อยกว่า 100 (หนึ่งร้อย) คน
หรือ คณะกรรมการอํานวยการเสนอโดยให้เสนอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการล่วงหน้าก่อนที่จะมี
ประชุมใหญ่นั้นไม่น้อยกว่า 30 (สามสิบ) วัน
31. ให้เป็นหน้าที่ของเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอํานวยการ ส่งสําเนานั้นให้
สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียงทราบไม่น้อยกว่า 15 (สิบห้า) วัน และให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานไม่
น้อยกว่า 5 (ห้า) วัน ก่อนวันประชุม
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ข้อ 32. ข้อบังคับที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น ให้ใช้บังคับเมื่อได้จดทะเบียนต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว
ข้อ 33. ข้อบังคับฉบับนี้ให้เริ่มบังคับใช้กับสมาคม หลังจากผ่านที่ประชุมใหญ่ และได้รับอนุมัติจากนาย
ทะเบียนสมาคมกรุงเทพมหานคร และให้บังคับใช้กับคณะกรรมการอํานวยการที่ได้รับเลือกตั้ง
เข้ามาใหม่ในวาระถัดไป
ข้อ 34 ให้คณะกรรมการอํานวยการ สํานักงานเลขาธิการและเหรัญญิก จัดทําระเบียบหรือประกาศ
หรือคําสั่งต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แล้วเสร็จ และใช้ถือปฏิบัติภายใน 180 (หนึ่ง
ร้อยแปดสิบ) วัน นับแต่วันที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้ ในระหว่างการจัดทําดังกล่าวให้อนุโลม
ปฏิบัติตามที่เคยปฏิบัติไปก่อน หากมีปัญหาใด ๆ ให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นผู้พิจารณา
ตัดสิน
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ร่างข้อบังคับ วสท. ที่แก้ไข
ไม่มีแก้ไข
ไม่มีแก้ไข

ไม่มีแก้ไข

