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ขอบังคับสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 

(แกไข พ.ศ. 2542) 
 

หมวดที่ 1 

ขอบังคับทั่วไป 
 
ขอ 1 สมาคมนี ้มีชื่อวา “สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย” ใชชื่อยอวา “ส.น.ท.”  

และชื่อภาษาอังกฤษวา “Nuclear Society of Thailand” ชื่อยอภาษาอังกฤษวา 
“N.S.T.” 
 
ขอ 2 ในขอบังคับนี ้
 “สมาคม” หมายความวา สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย 
 
ขอ 3 รูปเครื่องหมายของสมาคม 

 
 
ขอ 4 สํานักงานของสมาคม ต้ังอยู ณ สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิ

 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
 
ขอ 5 วัตถุประสงคของสมาคม เพื่อ  

5.1 พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียรของประเทศไทย 

5.2 สงเสริมและเผยแพรความรูทางวิชาการดานนิวเคลียร ทั้งทางการศึกษา การวิจัย  

   การประยุกต และการพัฒนาเพื่อประโยชนตอสมาชิกและประชาชน 

5.3 แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และผลงานวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี    

   นิวเคลียร 
5.4 สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิอันชอบธรรมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังส ีและชวย 

   พิทักษประโยชนของประชาชนในดานนิวเคลียร 
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5.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนิวเคลียร 
5.6 สงเสริมความสามัคคีระหวางสมาชิก 

 ทั้งนี้ ไมเกี่ยวของกับการเมือง 
หมวดที่ 2 

สมาชิก 
 

ขอ 6 สมาชิกของสมาคม ม ี4 ประเภท คือ 

6.1 สมาชิกสามัญ ไดแก บุคคลตางๆ ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตร 
   และเทคโนโลยีนิวเคลียรดานการแพทย อุตสาหกรรม การเกษตร การพลังงาน  

   ส่ิงแวดลอม และการศึกษาวิจัย 

6.2 สมาชิกกิติมศักดิ ์ไดแก บุคคลผูทรงเกียรติคุณในดานนิวเคลียร ที่คณะกรรมการ 
   ลงมติใหเชิญเปนสมาชิก 

6.3 สมาชิกสมทบ ไดแก บุคคลผูสนใจในดานนิวเคลียรที่สมัครเขาเปนสมาชิก  

   และคณะกรรมการลงมติเห็นชอบใหเปนสมาชิก 

6.4 สมาชิกสถาบัน ไดแก สถาบันทางวิชาการ และหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

      ที่สมัครเขาเปนสมาชิก และคณะกรรมการลงมติเห็นชอบใหเปนสมาชิก 
 

ขอ 7 การเขาเปนสมาชิก 

7.1 ผูประสงคจะสมัครเปนสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกสถาบัน  

   ใหยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคมตอเลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรอง 2 คน 

7.2 เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ ใหเลขาธิการนํารายชื่อผูสมัครเสนอตอที่ประชุม  

   เพื่อคณะกรรมการพิจารณารับเขาเปนสมาชิก 

7.3 เมื่อคณะกรรมการลงมติรับผูสมัครเปนสมาชิกแลว ใหเลขาธิการแจงใหผูสมัครทราบ 

      เปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งแจงระเบียบการของสมาคมใหทราบ 
 

ขอ 8 คาบํารุง 
8.1 สมาชิกสามัญ ตองชําระคาบํารุงเปนรายปๆ ละ 100.- บาท หรือชําระคาบํารุง 
   ตลอดชีพ 1,000.- บาท 

8.2 สมาชิกสมทบ ตองชําระคาบํารุงเปนรายปๆ ละ 50.- บาท หรือชําระคาบํารุง 
      ตลอดชีพ 500.- บาท 

8.3 สมาชิกสถาบัน ตองชําระคาบํารุงเปนรายปๆ ละ 1,000.- บาท 

8.4 สมาชิกกิติมศักดิ ์ไมตองเสียคาบํารุง 
8.5 หากมีการเปลี่ยนแปลงคาบํารุง ตองเสนอและไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ  
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      เงินคาบํารุงที่สมาชิกชําระแกสมาคมแลว ไมอาจเรียกคืนได 
ขอ 9 สิทธิและหนาที่ของสมาชิกสมาคม 

9.1 มีสิทธิที่จะไดรับประโยชนจากผลปฏิบัติของสมาคมโดยเสมอภาคกัน แตทั้งนี้ตองอยู 
  ในขอบเขตของวัตถุประสงค และเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของสมาคม 

9.2 มีสิทธิเขาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ และการประชุม 

  ทางวิชาการของสมาคมได 
9.3 มีสิทธิเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานกิจกรรมของสมาคมตอคณะกรรมการ 
  ได ภายในขอบเขตแหงวัตถุประสงคของสมาคม 

9.4 สมาชิกสามัญ มีสิทธิไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในการปฏิบัติงานตางๆ ของสมาคม 

9.5 มีหนาที่แจงเลขทะเบียน เลขบัตร ที่อยู ที่ทํางาน ใหนายทะเบียนของสมาคมทราบ 

   ทุกครั้งที่มีการยายที่อยูหรือที่ทํางาน 

9.6 มีหนาที่แจงวุฒ ิผลการศึกษา การวิจัย หรืออ่ืนๆ ที่เพิ่มข้ึนจากประวัติเดิมที่ใหไวกับ 

      สมาคม ใหนายทะเบียนทราบทุกครั้ง 
 
ขอ 10 การพนจากสมาชิกภาพ 

 สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
10.1 ตาย 

10.2 ลาออก 

10.3 ขาดการชําระคาบํารุงสมาคม 

10.4 คณะกรรมการมีมติใหพนจากสมาชิกภาพ  
 

หมวดที่ 3 

การดําเนินงานของสมาคม 
 
ขอ 11 กรรมการบริหารกิจการของสมาคม 

11.1 คณะกรรมการสมาคม ประกอบดวย สมาชิกสามัญ จํานวนอยางนอย 13 คน  

     แตไมเกิน 25 คน ดํารงตําแหนงนายกสมาคม อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก  

    ประธานฝายวิชาการ ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ บรรณารักษ บรรณาธิการ  
     และตําแหนงอื่นๆ ที่เห็นสมควร ใหอุปนายกม ี2 ตําแหนง คือ อุปนายก 1 และ 

     อุปนายก 2 และนายกเพิ่งผานพน 

11.2 คณะกรรมการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป กรรมการที่พนจากวาระแลว อาจไดรับ 

     เลือกใหเปนกรรมการในวาระตอไปได แตสําหรับนายกสมาคมใหอยูในตําแหนง  
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     ติดตอกันไดไมเกิน 3 วาระ 

11.3 คณะกรรมการมีหนาที่บริหารกิจการใหเปนไปตามระเบียบขอบังคับของสมาคม  

    และตามมติของที่ประชุมใหญ และมีสิทธิและอํานาจที่จะวางระเบียบหรือขอบังคับ  

    เพื่อใหกิจการของสมาคมบรรลุผลตามวัตถุประสงค กําหนดการประชุมทางวิชาการ 
    และการประชุมใหญสามัญประจําป ดําเนินกิจกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาการดาน 

    นิวเคลียรและอื่นๆ เรียกประชุมใหญวิสามัญ ต้ังอนุกรรมการ และเชิญที่ปรึกษา 

    คณะกรรมการ ตลอดจนสั่งแตงตั้งหรือถอดถอนเจาหนาที่ประจําของสมาคมได 
11.4 กรรมการแตละตําแหนงมีหนาที่โดยสังเขป ดังตอไปนี้ 

11.4.1 นายกสมาคม มีหนาที่เปนหัวหนารับผิดชอบในการบริหารกิจการ 
        ของสมาคมเปนผูส่ังนัดหมายประชุมคณะกรรมการ เปนประธาน 

        ในการประชุมคณะกรรมการ และเปนผูแทนของสมาคมในกิจการ 
        ที่เกี่ยวกับบุคคล นิติบุคคลหรือสถาบันภายนอก 

11.4.2 อุปนายก มีหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการ 
        ของสมาคม ทําการแทนนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมไมอยู หรือไม 
        สามารถปฏิบัติงานได และใหอุปนายก 1 ดํารงตําแหนงนายกสมาคม 

        ในวาระตอไป 

11.4.3 เลขาธิการ มีหนาที่ทั่วไป (เวนแตงานเกี่ยวกับเหรัญญิก) กับหนาที ่
        เฉพาะดังนี ้

11.4.3.1  เปนผูติดตอกับสมาชิกและองคการทั่วไป 

11.4.3.2  นัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ 
ตามคําสั่งนายกสมาคมหรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
แลวแตกรณี 

11.4.3.3  ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ
แลวใหประธานของที่ประชุมลงนามรับรอง เพื่อเก็บไวเปน
หลักฐาน 

11.4.3.4 จัดทํารายงานประจําป 
11.4.4 เหรัญญิก มีหนาที่รับจายรักษาเงินของสมาคม ทําบัญชีงบเดือน บัญช ี

 งบดุล และงบประมาณประจําป  เสนอคณะกรรมการควบคุมการรับจาย
ตามงบประมาณที่ไดรับอนุมัติแลว และเปนผูเสนอรายงานการเงินของ
สมาคมตอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 
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11.4.5  ประธานฝายวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบการประชุมวิชาการ และการ
จัดทําเอกสารวิชาการของสมาคม 

11.4.6 ปฏิคม มีหนาที่ดูแลสถานที่และทรัพยสินของสมาคม และมีหนาที่ 
 ตอนรับและใหความสะดวกแกสมาชิก 

11.4.7  นายทะเบียน มีหนาที่จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนรายนาม และที่อยูของ
สมาชิกทุกประเภท ตรวจสอบ ติดตามขอมูลวุฒิการการศึกษา การวิจัย 

และอื่นๆ ของสมาชิก 

11.4.8  บรรณารักษ มีหนาที่รวบรวม จัดเก็บเอกสารตางๆ เชน เอกสารวิชาการ 
เอกสารเผยแพร สิทธิบัตร ฯลฯ ของสมาคม ตลอดจนใหบริการดาน
ขอมูลของสมาคมแกสมาชิก 

11.4.9  ประชาสัมพันธ มีหนาที่เผยแพรและประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ของ
สมาคม 

11.4.10 บรรณาธิการ มีหนาที่จัดทําวารสารและจดหมายขาวของสมาคม 

11.4.11 กรรมการอื่นๆ มีหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมายหรือแตงตั้งให
ปฏิบัติเปนพิเศษตามความจําเปน 

11.5 การจัดใหมีคณะกรรมการชุดใหมสืบแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่ครบวาระ  

    ใหดําเนินการดังนี้ 
11.5.1  ใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคม จํานวน 10 คน จากสมาชิก

สามัญ โดยอาจเลือกตั้งโดยการออกเสียงในที่ประชุมใหญ หรือจัดใหมี
การออกเสียงทางบัตรเลือกตั้งก็ได อยางใดอยางหนึ่ง กรณีที่มีผูได
คะแนนเสียงเทากัน ใหนายกสมาคมเปนผูตัดสินชี้ขาด 

11.5.2  ใหคณะกรรมการที่ไดรับเลือกใหมทั้ง 10 คน เลือกกรรมการคนใดคน
หนึ่งเปนอุปนายก 1 

11.5.3  ผูดํารงตําแหนงอุปนายก 2 เหรัญญิก ปฏิคม เลขาธิการ และนาย
ทะเบียน ใหนายกสมาคมคนใหมแตงตั้งจากกรรมการที่ไดรับเลือกตั้ง 

11.5.4  ตําแหนงกรรมการอื่นๆ ใหนายกสมาคมแตงตั้งจากกรรมการที่ไดรับ
เลือกตั้งหรือดําเนินการเชิญสมาชิกที่เหมาะสมเปนกรรมการก็ได 

11.5.5 ใหดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมชุดใหมใหแลวเสร็จภายใน  

           1 เดือน หลังจากการเลือกตั้ง 
 ใหคณะกรรมการสมาคมชุดเกาสงมอบงานใหคณะกรรมการชุดใหม ภายใน  
15 วัน หลังจากครบวาระ 



 6

11.6 กรรมการยอมพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่งตอไปนี้ 
11.6.1 ตาย 

11.6.2 ลาออก 

11.6.3 ขาดจากสมาชิกภาพ 

11.6.4 ออกตามวาระ 

11.6.5  ที่ประชุมใหญของสมาชิกมีมติใหออกโดยคะแนนเสียงสวนใหญ ในกรณี
ที่กอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกสมาคม 

11.7 ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงกําหนดตามวาระ ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
 ดังตอไปนี้ 

11.7.1  หากตําแหนงที่วางลงเปนนายกสมาคม ใหอุปนายกดํารงตําแหนงแทน
ตามลําดับ 

11.7.2  หากตําแหนงกรรมการอื่นๆ วางลง ใหนายกสมาคมแตงตั้งกรรมการ 
คนอื่นหรือสมาชิกสามัญที่เหมาะสมขึ้นเปนกรรมการแทนในตําแหนง 
ที่วางนั้น 

11.7.3  ผูที่เขาแทนตําแหนงที่วางยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของ
กรรมการชุดนั้น 

 
หมวดที่ 4 

การประชุม 
 
ขอ 12 การประชุมคณะกรรมการ 

12.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการสมาคมอยางนอยปละไมนอยกวา 3 คร้ัง 
12.2 กรรมการจะตองมาประชุมอยางนอยหนึ่งในสาม จึงจะถือวาครบองคประชุม 

 
ขอ 13 การประชุมสมาชิก 

13.1 ใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป อยางนอยปละครั้ง เพื่ออนุมัติรายงานและ 

 งบดุลประจําป หรือเลือกตั้งกรรมการชุดใหมตามวาระ ทั้งนี้ตองแจงใหสมาชิกทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 

13.2  การประชุมใหญสามัญประจําป ใหนายกสมาคมหรือผูที่นายกสมาคมมอบหมาย
เปนประธานของที่ประชุม หากนายกสมาคมหรือผูที่ไดรับมอบหมายไมสามารถเขา
ประชุมได ใหสมาชิกที่มาประชุมเลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานของที่ประชุม 



 7

13.3  การประชุมใหญสามัญประจําป จะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาหนึ่งในหา
ของสมาชิกทั้งหมด จึงจะถือวาครบองคประชุม ถามีผูเขาประชุมไมครบองคประชุม 

ใหเลื่อนการประชุมออกไป และจัดใหมีการประชุมข้ึนภายใน 14 วัน นับต้ังแตวัน
นัดประชุมคร้ังแรก ในการประชุมคร้ังหลังใหถือวาสมาชิกที่เขาประชุมเปนองค
ประชุมได 

13.4  มติที่ประชุมใหญสามัญใหใชคะแนนเสียงขางมากถาคะแนนเสียงเทากันให
ประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด 

13.5  ในกรณีที่จําเปน คณะกรรมการอาจจัดใหมีการประชุมวิสามัญขึ้น หรือสมาชิก
สามัญ จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด เขาชื่อกันเพื่อขอใหมีการ
เรียกประชุมใหญวิสามัญได โดยยื่นความจํานงเปนลายลักษณอักษรตอเลขาธิการ 
สําหรับวิธีการประชุมใหเปนไปเชนเดียวกับการประชุมใหญสามัญประจําป 

13.6  ใหมีการประชุมวิชาการ หรือปาฐกถา บรรยาย อภิปราย สัมมนา หรืออ่ืนๆ เปนครั้ง
คราวตามกําหนดที่คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร 

 
หมวดที่ 5 

การเงิน 
 
ขอ 14 สมาคมอาจหาเงินหรือมีรายไดจาก 

14.1 คาบํารุงสมาชิก 

14.2 กิจกรรมตางๆ ที่สมาคมจัดขึ้น 

14.3 การบริจาคหรือเงินอุดหนุนจากบุคคลหรือนิติบุคคล หรือสถาบันตางๆ 

14.4 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให 
 
ขอ 15 เงินรายไดของสมาคม ใหฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินที่มีธนาคารรับรอง  

และมีหลักฐานมั่นคง ในบัญชีของสมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย ทั้งนี้ตามมติ 
ของคณะกรรมการ 

 
ขอ 16 การเงินของสมาคมอยูในความรับผิดชอบรวมกันของคณะกรรมการ การสั่งจายเงินจาก 

ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน ใหนายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคม คนใดคนหนึ่งลงนาม
รวมกับเหรัญญิก 

 
ขอ 17 ใหเหรัญญิก จัดใหมีบัญชีการเงินของสมาคม พรอมดวยใบสําคัญและหลักฐานใหถูกตอง 
 ตามหลักวิชาการบัญช ีการรับเงินทุกประเภทตองมีหลักฐานการรับเงิน การจายเงินทุก 
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รายการตองมีใบสําคัญอันมีรายการจํานวนเงินถูกตอง ซึ่งไดรับอนุมัติจากนายกสมาคม
 หรือผูที่นายกสมาคมมอบหมาย 

ขอ 18 นายกสมาคมมีอํานาจจายเงินคาใชจายตางๆ ของสมาคมไดคร้ังละไมเกิน 10,000 บาท  

 ถาเกินกวานี้จะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกอน 
 
ขอ 19 ใหคณะกรรมการจัดการทํางบประมาณประจําป งบดุลประจําป แสดงรายรับรายจาย  

เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อขออนุมัติ โดยเหรัญญิกตองจัดทําบัญชีงบดุลเสนอใหผูตรวจ
สอบบัญชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาสมควร เพื่อใหแลวเสร็จกอนการประชุมใหญ
สามัญประจําป 

 
ขอ 20 ใหที่ประชุมใหญแตงตั้งสมาชิกสามัญหรือบุคคลภายนอกซึ่งมิไดเปนกรรมการของสมาคม  

ใหเปนผูตรวจสอบบัญชี 
  หากผูตรวจสอบบัญช ีซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งไว พนจากตําแหนงดวยเหตุใดๆ  

กอนทําการสอบบัญชีเสร็จส้ิน คณะกรรมการสมาคมมีอํานาจใหบุคคลใดๆ ที่ไมใช
กรรมการสมาคมทําการสอบบัญชีแทน 
 

หมวดที่ 6 

การแกไขขอบังคับ 
 
ขอ 21 การแกไขขอบังคับของสมาคมกระทําไดโดยมติที่ประชุมใหญสามัญหรือวิสามัญของ 

สมาคม โดยคะแนนเสียงสองในสามของผูมาประชุม และเมื่อที่ประชุมมีมติใหแกไขได  
ใหคณะกรรมการสมาคมประกาศใชบังคับตอไป 

 
ขอ 22 ใหใชประมวลกฎหมายแพง และพาณิชยวาดวยลักษณะสมาคมมาใชบังคับ  

ในเมื่อขอบังคับของสมาคมมิไดกําหนดไว โดยอนุโลม 
 

หมวดที่ 7 

การเลิกสมาคม 
 
ขอ 23 สมาคมอาจเลิกไดดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

23.1  เมื่อที่ประชุมใหญลงมติใหเลิกดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิก
ทั้งหมด 

23.2 เลิกโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด 
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ขอ 24 เมื่อสมาคมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ใหต้ังคณะกรรมการขึ้นชําระบัญช ี 

การชําระบัญชีใหเปนไปตามกฎหมาย 

ขอ 25 ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยู หลังจากชําระบัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหมอบแก 
สํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันต ิหรือนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกันตามแต 
ที่ประชุมใหญจะเห็นสมควร 

 
หมวดที่ 8 

บทเฉพาะกาล 
 
ขอ 26 ขอบังคับนี้นั้น ใหเร่ิมใชบังคับไดนับต้ังแตที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน 

เปนนิติบุคคล เปนตนไป 
 
ขอ 27 เมื่อสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการ ก็ใหถือวาผูเร่ิมการ 

ทั้งหมดเปนสมาชิกสามัญ 


