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ขอบังคับสภาวิศวกร 
วาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๖)  (ญ)  แหงพระราชบัญญัติวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
สภาวิศวกรโดยมติที่ประชุมใหญวิสามัญ  คร้ังที่  ๑/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๔๙  และโดย
ความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแหงสภาวิศวกร  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการประชุมใหญสภาวิศวกร  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ  ๘  แหงขอบังคับสภาวิศวกร  วาดวยการประชุมใหญ 

สภาวิศวกร  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความตอไปนี้แทน 
“ขอ  ๘  ใหคณะกรรมการมีหนังสือนัดประชุมแจงวัน  เวลา  สถานที่  และระเบียบวาระ 

การประชุมไปยังสมาชิกโดยทางไปรษณียตามที่อยูที่ไดแจงไวตอสภาวิศวกรและใหประกาศ  วัน  เวลา  
สถานที่  และระเบียบวาระการประชุมในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรและในหนังสือพิมพรายวัน 
ที่แพรหลายทั่วราชอาณาจักรไมนอยกวาหนึ่งฉบับเปนเวลาสามวันติดตอกัน 

การแจงและการประกาศตามวรรคหนึ่ง  ตองกระทํากอนวันประชุมใหญไมนอยกวาสิบหาวัน  
และใหสงเอกสารประกอบการประชุมไปในคราวเดียวกันไป  หรือจัดสงเอกสารการประชุมลวงหนา 
ใหสมาชิกกอนวันประชุมใหญไมนอยกวาสามวัน 

เอกสารประกอบการประชุมตามวรรคสองอาจทําในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกสก็ได   
ในกรณีที่มีการจัดทําเอกสารประกอบการประชุมในรูปขอมูลอิเล็กทรอนิกส  คณะกรรมการ

ตองเผยแพรขอมูลดังกลาวในระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรลวงหนากอนวันประชุมใหญไมนอยกวา
สามวัน  และตองเปดใหสมาชิกสามารถทําสําเนาขอมูลนั้นผานระบบสารสนเทศของสภาวิศวกรไดโดย
ไมเสียคาธรรมเนียม   
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ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในรูปเอกสาร
ส่ิงพิมพไปยังผูตรวจลวงหนากอนการประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน” 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  

วิระ  มาวิจักขณ 
นายกสภาวิศวกร 
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