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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร วสท. 
 

 
ผู้มาประชุม ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมจ านวน 135 คน แบ่งออกเป็น 

1. วุฒิสมาชิก  จ านวน 36 คน 
2. สามัญสมาชิก  จ านวน 31 คน 
3. ภาคีสมาชิก  จ านวน 68 คน    

 

ผู้เข้าร่วมประชุม   1.   น.ส.  พนูพิศ  ชวลตินิธิกุล ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5154   
  2.   น.ส. อรัญญา  ขาวสุวรรณ ผู้จัดการส านักงาน วสท. 
 

เร่ิมประชุมเวลา  15.15 น. 
  นายธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะประธานที่ประชุม เมื่อสมาชิกเข้าประชุม
ครบองค์ประชุมแล้วไม่น้อยกว่า 100 คน ประธานได้เปิดประชุมและกล่าวขอบคุณสมาชิกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 
คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 และด าเนินการประชุมตามวาระ
ดังต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธานได้เรียนที่ประชุมว่า ในเวลา 10.00 น. ได้จัดงานท าบุญเลี้ยงพระ 9 รูป และในเวลา 11.30 น. ได้จัดพิธีรดน้ า

ด าหัว ขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และก่อนมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ในเวลา 13.15-15.00 
น. ได้เสวนาพิเศษเรื่อง "เตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่ 5G" บรรยายในหัวข้อเรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 5G 
(National 5G Strategy) โดย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เรื่อง ขีดความสามารถใหม่ของเทคโนโลยี 5G กับ
อุตสาหกรรมส าหรับประเทศไทย (Beyond 5G  Technology for Industries in Thailand) โดย บริษัท อีริคสัน (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ตามที่ทุกท่านได้รับฟังไปแล้ว 
มติที่ประชุม : รับทราบ   
  

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560    
  

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
 นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. น าเสนอผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ตามเอกสารรายงานประจ าปี 
61 ที่แจกสมาชิกรายละเอียดต่อไปนี้  

1) เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ  
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานจ านวน 77 คณะ พร้อมมีกรรมการที่ปรึกษารวม
ประมาณ 1,200 คน 

2) การส่งผู้แทนร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก 
การส่งกรรมการเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ สมาคมวิชาชีพ สภาวิศวกร และภาคเอกชน 
จ านวน 118 คณะ 

3) กิจกรรมบริการสังคม 
คณะกรรมการและวิศวกรอาสาช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว และ
อ่ืน ๆ  รวมทั้งการช่วยเหลือนักฟุตบอลที่ติดในถ้ าขุนน้ านางนอน จ.เชียงราย รวมจ านวนมากว่าห้าสิบกรณี 
ขณะนี้ วสท. มีวิศวกรอาสาร่วมท างานมากกว่า 300 คน 

4) กิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานประจ าปี 2561  
มีการจัดสัมมนาในปี 2561 มากกว่า 250 หลักสูตร มีสมาชิกและผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา มากกว่า 
20,000 คน มีรายได้จากการจัดสัมมนาและนิทรรศการประมาณ 56 ล้านบาท และในหนึ่งปีจะมีการจัดประชุม
วิศวกรรมแห่งชาติปีละหนึ่งครั้งซึ่งเป็นงานใหญ่ของสมาคมฯ  

5) กิจกรรมด้านต่างประเทศ 
สมาคมจะเข้าร่วมประชุม Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organization 
(CAFEO) ประจ าทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง และยังร่วมมือกับหน่วยงาน ASCE, JSCE 

6) กิจกรรมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ได้น านิสตินักศึกษาทีไ่ด้รับรางวลัเรียนดี เข้าค่ายที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีก่อนน านิสติ นักศึกษาเข้ารับ
พระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี 

7) การจัดท ามาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม 
ในปี 2561 ได้ปรับปรุงมาตรฐาน และจัดท ามาตรฐานจ านวน 20 มาตรฐาน 

8) พัฒนาระบบการจัดท าวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนาโดยคณะอนุกรรมการวิศวกรรมสารฉบับวิจัย และ
พัฒนา 
 จัดท าวิศวกรรมสารฉบบัวิจัยและพัฒนา จ านวน 4 ฉบบัต่อปี จัดท าเว็บไซต์วิศวกรรมสารฉบบัวิจัยและ
พัฒนา  www.eit-researchjournal.com    และจัดท าเวบ็ไซต์วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพฒันา ออนไลน์
กับศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

9) รายงานสมาชิก วสท. 
ในปี 2561 มีสมาชิกรวมทั้งหมด 2,151 คน และ 16 นิติบุคคล 

 

เดือน นิสิต สมทบ ภาค ี สามัญ วุฒิ รวม นิติบุคคล 

มกราคม 0 11 54 6 1 72 2 

กุมภาพันธ์ 0 26 174 18 2 220 2 

มีนาคม 0 45 181 24 2 252 3 

เมษายน 0 24 93 22 3 142 0 

พฤษภาคม 313 19 118 9 1 460 1 

มิถุนายน 22 22 114 20 3 181 2 

http://www.eit-researchjournal.com/
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กรกฎาคม 0 20 113 9 0 142 0 

สิงหาคม 0 20 102 7 0 129 3 

กันยายน 0 32 141 14 2 189 0 

ตุลาคม 0 10 70 4 0 84 3 

พฤศจิกายน 0 49 150 9 0 208 0 

ธันวาคม 0 10 58 4 0 72 0 

รวม 335 288 1,368 146 14 2,151 16 
 

10) กิจกรรมด้านการบริการสังคมและประชาสัมพันธ์องค์กร 
ในปี 2561 มีกิจกรรมด้านการบริการสังคมและประชาสัมพันธ์องค์กร ดังนี้ 
10.1 คลินิกช่าง 

ปัจจุบนัวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้ประชาชนมาปรึกษาดา้นวิศวกรรมเป็นประจ าทุกเดือนๆ ละ 
1 คร้ังที่อาคาร วสท. และ โนโอกาสต่าง ๆ ของ วสท. รวมทั้งได้จัดรายการวทิยุออกอากาศทางสถานี FM 105 
MHZ ออกทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 05.00-06.00 น. 

10.2 ความร่วมมือระหว่างองค์กร 
มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กับสมาคมผูบ้ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงแห่งอาเซียน (ACIOA) เพื่อส่งเสริม และแลกเปลี่ยนทางวิชาการทางด้านสารสนเทศ ที่น าไปสู่การ
พัฒนาทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนจาก International Copper Association Southeast Asia (ICA ) Mr.  
Bek Chee Jin Project Director – Southeast Asia และ Mr. Thongchai Charoensiriwilai General 

Manager – Thailand เพื่อร่วมกันในการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร ระหว่าง
ภูมิภาคประเทศอาเซียน  

 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล EIT CONSTRUCTION UNITED CUP ครั้งที่  2 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่  18 
สิงหาคม 2561เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ขององค์กรพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย และส่งเสริมการ
ออกก าลังกายและรักษาสุขภาพโดยใช้กีฬาเป็นสื่อน า ทั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการสนับสนุนหลังจากหักค่าใช้จ่าย 
จะน าไปร่วมสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลนตามโรงเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย และสานฝันคนรุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ รายได้สนับสนุน 
กิจกรรมโครงการ “ปันน้ าใจเพื่อน้อง” จัดซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลนตามโรงเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาในต่างจังหวัดทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จ านวน 3 โรงเรียน 
โรงเรียนบ้านนกเหาะ อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคราม,  โรงเรียนหาดทรายทอง เกาะสุกร ต.หาดทรายทอง อ.ปะ
เหลียน จ.ตรัง โรงเรียน ตชด. บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร. อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

 

มีกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์กับสภาวิศวกร และสมาคมวิชาชีพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ระหว่างองค์กร  
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ส าหรับรายละเอียดกิจกรรมของ วสท. ทั้งปี ในปี 2561 ท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดได้ในรายประจ าปี 
2561 และบนเว็บไซต์ วสท. ที่ www.eit.or.th  

มติที่ประชุม :  รับทราบ 
 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขออนุมัติที่ประชุมแก้ไขข้อบังคับในเรื่องต่อไปนี้ 

4.1.1 การประชุมคณะกรรมการอ านวยการสาขาภาค  
             นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ เสนอรายละเอียดแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมโดยระบบ
ทางไกลของคณะกรรมการอ านวยการสาขาภาค เนื่องจากปัจจุบันในการเดินทางของสาขาภาคต้องรับภาระเรื่องค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางมาประชุมปีละ 12 ครั้งทั้งค่าพาหนะและค่าที่พัก ซึ่งในแต่ละปีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุมประมาณสามหมื่นถึงห้า
หมื่นบาท ท าให้เป็นปัญหาเร่ืองงบประมาณที่ส่วนกลางให้ปีละสองหมื่นบาท คณะกรรมการอ านวยการได้พิจารณาแล้วจึงเสนอต่อ
ที่ประชุมให้สาขาภาคสามารถประชุมระบบการประชุมทางไกลได้ และอนุญาตให้ประชุมทางไกลได้ปีละไม่เกิน 8 ครั้ง จึงขอที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
มติที่ประชุม : สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาอนุมัตใิห้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมใน เร่ืองการประชุมผ่านระบบทางไกล
ของคณะกรรมการอ านวยการสาขาภาคได้ ตามที่เสนอต่อที่ประชุมโดยมอบหมายให้คณะกรรมการอ านวยการไปก าหนด
รายละเอียดให้ชัดเจนและบังคับใช้ต่อไป 

 

4.1.2  การเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
        นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ เสนอรายละเอียดในการเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการแบบระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ ดังรายละเอียดที่แจกต่อที่ประชุม ตามที่เคยเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไปแล้วหนึ่งครั้ ง ครั้งนี้ได้จัดท ารายละเอียด
เพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาให้มีการแก้ไขข้อบังคับให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการ วสท. แบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ว่า การเลือกตั้งสามารถด าเนินการได้โดยวิธีเลือกตั้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยให้คณะกรรมการการ
เลือกตั้งก าหนดวิธีการเลือกตั้ง โดยจัดท าเป็นประกาศ แล้วเสนอให้คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ     

ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นว่าในการปรับเปลี่ยนการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่ดีและทันสมัยตามที่เสนอ 
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร และสามารถด าเนินการได้ง่ายขึ้นเพราะปัจจุบันระบบอินเตอร์เน็ตก็มีทั่วถึงมากแล้ว 
เห็นว่าควรด าเนินการได้ และขอให้คณะกรรมการอ านวยการไปจัดท ารายละเอียดรูปแบบการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้
ชัดเจน  และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบรูปแบบโดยทั่วกันต่อไป  
มติที่ประชุม : อนุมัติให้ด าเนินการแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติมเรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการอ านวยการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ตามที่เสนอ และให้คณะกรรมการอ านวยการไปจัดท ารายละเอียดรูปแบบการเลือกตั้งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ชัดเจน และแจ้ง
สมาชิกให้รับทราบใช้ต่อไป  
 

 4.2 เรื่องขออนุมตัิที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
       นายทศพร  ศรีเอ่ียม เหรัญญิก เสนอที่ประชุมรับรองงบดุลและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  
       4.2.1 เสนองบดุล และบัญชีรายรับ-รายจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  สินทรัพย ์
         รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   เป็นเงินจ านวน  146,432,627.52 บาท 
  รวมสินทรัพย์ประจ า   เป็นเงินจ านวน    45,775,200.35 บาท 
  รวมสินทรัพย์     เป็นเงินจ านวน  192,207,827.87 บาท 
          หนี้สินและทุน 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน   เป็นเงินจ านวน     8,724,489.98 บาท 
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  กองทุน     เป็นเงินจ านวน     4,000,000.00 บาท 
  ทุนสะสม     เป็นเงินจ านวน  170,665,889.02 บาท 
  รายรับสูงกว่ารายจ่าย   เป็นเงินจ านวน     8,817,448.87 บาท 
  รวมหนี้สินและทุน    เป็นเงินจ านวน  192,207,827.87 บาท 
 

 ส าหรับผลประกอบการในปี 2561 มีรายรับรวมเป็นเงินจ านวน 110,610,625.43 บาท มีผลประกอบการรายรับมากกว่า
รายจ่าย เป็นเงินจ านวน 8,817,448.87 บาท จึงเรียนที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุลตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 
ตามที่แจก  
มติที่ประชุม : สมาชิกรับรองงบดุลตามที่เหรัญญิกเสนอ 
 

 4.2.2 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี พ.ศ. 2562 
         นายทศพร  ศรีเอ่ียม เหรัญญิก  เหรัญญิกเสนอขอแต่งตั้ง   น.ส.  พูนพิศ  ชวลิตนิธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
5154   ส านักงานอโณทัย เลขที่ 394/6 ถนนประชาธิปไตย  แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 เป็นผู้ตรวจสอบ
บัญชี ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2562 และขออนุมัติ ค่าตรวจสอบบัญชี เป็นเงินจ านวน  
65,000  บาทต่อปี  และขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ารอง  ชื่อ น.ส.ชายานี  กิจพันธ์พานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6003 
มติที่ประชุม : อนุมัติให้แต่งตั้ง น.ส. พูนพิศ  ชวลิตนิธิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5154  และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชี 
เป็นเงินจ านวน  65,000  บาทต่อปี และอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีส ารอง น.ส.ชายานี  กิจพันธ์พานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียน 6003 
   

วาระที่ 5 เรื่องสืบเนื่อง 
 นายธเนศ  วีระศิริ ประธานได้เรียนที่ประชุมฯว่าเมื่อปี 2560 ได้ขออนุมัติที่ประชุมใหญ่กันเงินจ านวน 80 ล้านบาทส าหรับ
การซื้อที่ดินเพื่อการวางแผนของสมาคมฯ ในอนาคต ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้ด าเนินการไปบ้างแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดหาที่ดินได้ตามที่
ขอไว้ จึงจะยังคงกันเงินจ านวนดังกล่าวไว้ส าหรับการซื้อที่ดินต่อไป 
 นายทศพร ศรีเอ่ียม เหรัญญิก เรียนที่ประชุมว่าขณะนี้เงินสดในบัญชีมีถึงหนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท ส าหรับเงินบริหารในแต่ละ
ปีใช้ประมาณสามสิบล้านบาท  หากจ าเป็นสามารถเพิ่มจ านวนเงินกันไว้ส าหรับเรื่องดังกล่าวได้ 
 นายธเนศ  วีระศิริ ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เพื่อเพิ่มวงเงินกันไว้ส าหรับการซื้อที่ดินเป็นเงิน
จ านวนหนึ่งร้อยล้านบาท จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติวงเงินจ านวนดังกล่าว 
 มติที่ประชุม : อนุมัติตามที่ประธานฯเสนอกันเงินส าหรับการจัดหาที่ดินของสมาคมฯ ไว้เป็นวงเงินจ านวนหนึ่งร้อยล้านบาท  
 

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ไม่มีสมาชิกเสนอเรื่องอ่ืน นายธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กล่าวขอบคุณสมาชิก และ
คณะกรรมการ วสท. ทุกท่าน ที่มาร่วมประชุมวันนี้ที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมมาโดยตลอดจนท าให้สมาคมมีความเข้มแข็ง 
และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยคณะกรรมการอ านวยการชุดวาระปี 2560-2562 จะท าหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพัฒนาองค์กรให้
เข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้นไป และกล่าวปิดการประชุม พร้อมถ่ายภาพร่วมกับสมาชิก 
 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
 

(นางสาวอรัญญา  ขาวสุวรรณ)       
   จดบันทึกการประชุม                
 

(นายพิชญะ  จันทรานุวัฒน์)                   (ดร.ธเนศ  วีระศิริ) 
  ตรวจรายงานการประชุม                 ตรวจรายงานการประชุม  


