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ข้อบังคับสมาคมนิ วเคลียร์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
(แก้ไข พ.ศ. 2557)
หมวดที) 1
ข้อบังคับทัวไป
)
ข้อ 1

สมาคมนี)มชี อว่
ื า “สมาคมนิ วเคลียร์แห่งประเทศไทย”ใช้ชอย่
ื อว่า “ส.น.ท.”
และชือภาษาอังกฤษว่า “Nuclear Society of Thailand”ชือย่อภาษาอังกฤษว่า “N.S.T.”

ข้อ 2

ในข้อบังคับนี)
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

ข้อ 3

รูปเครืองหมายของสมาคม

ข้อ 4

สํานักงานของสมาคม ตัง) อยู่ ณ
เลขที 16 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อ 5

วัตถุประสงค์ของสมาคม เพือ
5.1 พัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทย
5.2 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรูท้ างวิชาการด้านนิวเคลียร์ ทัง) ทางการศึกษา การวิจยั การประยุกต์และการ
พัฒนาเพือประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
5.3 แลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจยั เกียวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
5.4 ส่งเสริมให้มกี ารพิทกั ษ์สทิ ธิอนั ชอบธรรมในการปฏิบตั งิ านเกียวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีและช่วย
พิทกั ษ์ประโยชน์ของประชาชนในด้านนิวเคลียร์และรังสี
5.5 สนับสนุนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
5.6 ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิก
ทัง) นี) ไม่เกียวข้องกับการเมือง
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หมวดที) 2
สมาชิ ก
ข้อ 6

สมาชิกของสมาคม มี 4 ประเภท คือ
6.1 สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลต่างๆ ซึงปฏิบตั งิ านเกียวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นิวเคลียร์ดา้ นการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตร การพลังงาน สิงแวดล้อม และการศึกษาวิจยั
6.2 สมาชิกกิตมิ ศักดิได้
F แก่บุคคลผูท้ รงเกียรติคุณในด้านนิวเคลียร์ ทีคณะกรรมการลงมติให้เชิญเป็ นสมาชิก
6.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผูส้ นใจในด้านนิวเคลียร์ทสมั
ี ครเข้าเป็ นสมาชิก และคณะกรรมการลงมติ
เห็นชอบให้เป็ นสมาชิก
6.4 สมาชิกสถาบัน ได้แก่ สถาบันทางวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ทัง) ภาครัฐและเอกชน ทีสมัครเข้าเป็ น
สมาชิก และคณะกรรมการลงมติเห็นชอบให้เป็ นสมาชิก

ข้อ 7

การเข้าเป็ นสมาชิก
7.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัครเป็ นสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรือสมาชิกสถาบัน ให้ยนใบสมั
ื
ครตามแบบของ
สมาคมต่อเลขาธิการ โดยมีสมาชิกรับรอง 2 คน
7.2 เมือมีการประชุมคณะกรรมการ ให้เลขาธิการนํารายชือผูส้ มัครเสนอต่อทีประชุม เพือคณะกรรมการ
พิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิก
7.3 เมือคณะกรรมการลงมติรบั ผูส้ มัครเป็ นสมาชิกแล้ว ให้เลขาธิการแจ้งให้ผสู้ มัครทราบเป็ นลายลักษณ์
อักษร พร้อมทัง) แจ้งระเบียบการของสมาคมให้ทราบ

ข้อ 8

ค่าบํารุง
8.1 สมาชิกสามัญ ต้องชําระค่าบํารุงเป็ นรายปี ๆ ละ 100.- บาท หรือชําระค่าบํารุง ตลอดชีพ 1,000.- บาท
8.2 สมาชิกสมทบ ต้องชําระค่าบํารุงเป็ นรายปี ๆ ละ 50.- บาท หรือชําระค่าบํารุง ตลอดชีพ 500.- บาท
8.3 สมาชิกสถาบัน ต้องชําระค่าบํารุงเป็ นรายปี ๆ ละ 1,000.- บาท
8.4 สมาชิกกิตมิ ศักดิไม่
F ตอ้ งเสียค่าบํารุง
8.5 หากมีการเปลียนแปลงค่าบํารุง ต้องเสนอและได้รบั ความเห็นชอบจากทีประชุมใหญ่ เงินค่าบํารุงที
สมาชิกชําระแก่สมาคมแล้ว ไม่อาจเรียกคืนได้

ข้อ 9

สิทธิและหน้าทีของสมาชิกสมาคม
9.1 มีสทิ ธิทจะได้
ี รบั ประโยชน์จากผลปฏิบตั ขิ องสมาคมโดยเสมอภาคกัน แต่ทงั ) นี)ตอ้ งอยู่ ในขอบเขตของ
วัตถุประสงค์และเป็ นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสมาคม
9.2 มีสทิ ธิเข้าประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ และการประชุมทางวิชาการของ
สมาคมได้
9.3 มีสทิ ธิเสนอความเห็นเกียวกับการดําเนินงานกิจกรรมของสมาคมต่อคณะกรรมการได้ ภายในขอบเขต
แห่งวัตถุประสงค์ของสมาคม
9.4 สมาชิกสามัญ มีสทิ ธิได้รบั เลือกตัง) เป็ นกรรมการในการปฏิบตั งิ านต่างๆ ของสมาคม
9.5 มีหน้าทีแจ้งเลขทะเบียน เลขบัตร ทีอยู่ ทีทํางาน ให้นายทะเบียนของสมาคมทราบ ทุกครัง) ทีมีการย้ายที
อยู่หรือทีทํางาน
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9.6 มีหน้าทีแจ้งวุฒผิ ลการศึกษา การวิจยั หรืออืนๆ ทีเพิมขึน) จากประวัตเิ ดิมทีให้ไว้กบั สมาคม ให้นาย
ทะเบียนทราบทุกครัง)
ข้อ 10 การพ้นจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพของสมาชิกสิน) สุดลงด้วยเหตุหนึงเหตุใด ดังต่อไปนี)
10.1 ตาย
10.2 ลาออก
10.3 ขาดการชําระค่าบํารุงสมาคม
10.4 คณะกรรมการมีมติให้พน้ จากสมาชิกภาพ

หมวดที) 3
การดําเนิ นงานของสมาคม
ข้อ 11 กรรมการบริหารกิจการของสมาคม
11.1 คณะกรรมการสมาคม ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ จํานวนอย่างน้อย 13 คน แต่ไม่เกิน 25 คน ดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคม อุปนายก1 และ อุปนายก 2 และ นายกเพิงผ่านพ้น เลขาธิการ เหรัญญิก
ประธานฝา่ ยวิชาการ ปฏิคม นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ บรรณาธิการ และตําแหน่งอืนๆ
ทีเห็นสมควร
11.2 คณะกรรมการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการทีพ้นจากวาระแล้ว อาจได้รบั เลือกให้เป็ นกรรมการ
ในวาระต่อไปได้ แต่สาํ หรับนายกสมาคมให้อยูใ่ นตําแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ
11.3 คณะกรรมการมีหน้าทีบริหารกิจการให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคม และตามมติของที
ประชุมใหญ่และมีสทิ ธิและอํานาจทีจะวางระเบียบหรือข้อบังคับเพือให้กจิ การของสมาคมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ กําหนดการประชุมทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ดาํ เนินกิจกรรมต่างๆ ที
เกียวข้องกับวิชาการด้านนิวเคลียร์และอืนๆ เรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญ ตัง) อนุกรรมการ และเชิญที
ปรึกษาคณะกรรมการ ตลอดจนสังแต่งตัง) หรือถอดถอนเจ้าหน้าทีประจําของสมาคมได้
11.4 กรรมการแต่ละตําแหน่งมีหน้าทีโดยสังเขป ดังต่อไปนี)
11.4.1 นายกสมาคม มีหน้าทีเป็ นหัวหน้ารับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคมเป็ นผูส้ งนั
ั ดหมาย
ประชุมคณะกรรมการ เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการ และเป็ นผูแ้ ทนของสมาคมใน
กิจการทีเกียวกับบุคคล นิตบิ ุคคลหรือสถาบันภายนอก
11.4.2 อุปนายก มีหน้าทีเป็ นผูช้ ่วยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการของสมาคม ทําการแทนนายก
สมาคม เมือนายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ และให้อุปนายก 1 ดํารงตําแหน่ง
นายกสมาคมในวาระต่อไป หากอุปนายก 1 ไม่สามารถดํารงตําแหน่งนายกสมาคมในวาระ
ต่อไปได้ ให้อุปนายก 2 ดํารงตําแหน่งนายกสมาคม และหากอุปนายกทัง) สองไม่สามารถดํารง
ตําแหน่งนายกสมาคมในวาระต่อไปได้ ให้นายกเพิงผ่านพ้นทําหน้าทีรักษาการนายกสมาคม
และให้คณะกรรมการสมาคมพิจารณาคัดเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึงเพือดํารงตําแหน่ง
นายกสมาคมจนครบวาระ
11.4.3 เลขาธิการ มีหน้าทีทัวไป (เว้นแต่งานเกียวกับเหรัญญิก) กับหน้าทีเฉพาะดังนี)
11.4.3.1 เป็ นผูต้ ดิ ต่อกับสมาชิกและองค์การทัวไป
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11.4.3.2 นัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมวิชาการและประชุมใหญ่ตามคําสังนายกสมาคมหรือ
ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการแล้วแต่กรณี
11.4.3.3 ทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่แล้วให้ประธานของทีประชุม
ลงนามรับรอง เพือเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
11.4.3.4 จัดทํารายงานประจําปี
11.4.4 เหรัญญิก มีหน้าทีรับจ่ายรักษาเงินของสมาคม ทําบัญชีงบเดือน บัญชีงบดุล และงบประมาณ
ประจําปี เสนอคณะกรรมการควบคุมการรับจ่ายตามงบประมาณทีได้รบั อนุมตั แิ ล้ว และเป็ นผู้
เสนอรายงานการเงินของสมาคมต่อทีประชุมใหญ่สามัญประจําปี
11.4.5 ประธานฝา่ ยวิชาการ มีหน้าทีรับผิดชอบการประชุมวิชาการ และการจัดทําเอกสารวิชาการของ
สมาคม
11.4.6 ปฏิคม มีหน้าทีดูแลสถานทีและทรัพย์สนิ ของสมาคม และมีหน้าทีต้อนรับและให้ความสะดวกแก่
สมาชิก
11.4.7 นายทะเบียน มีหน้าทีจัดทําและเก็บรักษาทะเบียนรายนาม และทีอยู่ของสมาชิกทุกประเภท
ตรวจสอบ ติดตามข้อมูลวุฒกิ ารการศึกษา การวิจยั และอืนๆ ของสมาชิก
11.4.8 บรรณารักษ์ มีหน้าทีรวบรวม จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น เอกสารวิชาการ เอกสารเผยแพร่
สิทธิบตั ร ฯลฯ ของสมาคม ตลอดจนให้บริการด้านข้อมูลของสมาคมแก่สมาชิก
11.4.9 ประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กจิ กรรมต่างๆ ของสมาคม
11.4.10 บรรณาธิการ มีหน้าทีจัดทําวารสารและจดหมายข่าวของสมาคม
11.4.11 กรรมการอืนๆ มีหน้าทีตามทีคณะกรรมการมอบหมายหรือแต่งตัง) ให้ปฏิบตั เิ ป็ นพิเศษตาม
ความจําเป็ น
11.5 การจัดให้มคี ณะกรรมการชุดใหม่สบื แทนคณะกรรมการชุดเดิมทีครบวาระ ให้ดาํ เนินการดังนี)
11.5.1 ให้มกี ารเลือกตัง) คณะกรรมการสมาคม จํานวน 10 คน จากสมาชิกสามัญ โดยอาจเลือกตัง) โดย
การออกเสียงในทีประชุมใหญ่ หรือจัดให้มกี ารออกเสียงทางบัตรเลือกตัง) ก็ได้ อย่างใดอย่างหนึง
กรณีทมีี ผไู้ ด้คะแนนเสียงเท่ากัน ให้นายกสมาคมเป็ นผูต้ ดั สินชีข) าด
11.5.2 ให้คณะกรรมการทีได้รบั เลือกใหม่ทงั ) 10 คน เลือกกรรมการคนใดคนหนึงเป็ นอุปนายก 1
11.5.3 ผูด้ าํ รงตําแหน่งอุปนายก 2 เหรัญญิก ปฏิคม เลขาธิการ และนายทะเบียน ให้นายกสมาคมคน
ใหม่แต่งตัง) จากกรรมการทีได้รบั เลือกตัง)
11.5.4 ตําแหน่งกรรมการอืนๆ ให้นายกสมาคมแต่งตัง) จากกรรมการทีได้รบั เลือกตัง) หรือดําเนินการ
เชิญสมาชิกทีเหมาะสมเป็ นกรรมการก็ได้
11.5.5 ให้ดาํ เนินการจัดตัง) คณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน หลังจากการ
เลือกตัง)
ให้คณะกรรมการสมาคมชุดเก่าส่งมอบงานให้คณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วัน หลังจากครบวาระ
11.6 กรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึงต่อไปนี)
11.6.1 ตาย
11.6.2 ลาออก
11.6.3 ขาดจากสมาชิกภาพ
11.6.4 ออกตามวาระ
11.6.5 ทีประชุมใหญ่ของสมาชิกมีมติให้ออกโดยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ ในกรณีทก่ี อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม
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11.7 ถ้าตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถึงกําหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการดําเนินการดังต่อไปนี)
11.7.1 หากตําแหน่งทีว่างลงเป็ นนายกสมาคม ให้อุปนายกดํารงตําแหน่งแทนตามลําดับ
11.7.2 หากตําแหน่งกรรมการอืนๆ ว่างลง ให้นายกสมาคมแต่งตัง) กรรมการคนอืนหรือสมาชิกสามัญที
เหมาะสมขึน) เป็ นกรรมการแทนในตําแหน่งทีว่างนัน)
11.7.3 ผูท้ เข้
ี าแทนตําแหน่งทีว่างย่อมอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าอายุของกรรมการชุดนัน)

หมวดที) 4
การประชุม
ข้อ 12 การประชุมคณะกรรมการ
12.1 ให้มกี ารประชุมคณะกรรมการสมาคมอย่างน้อยปี ละไม่น้อยกว่า 3 ครัง)
12.2 กรรมการจะต้องมาประชุมอย่างน้อยหนึงในสาม จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
ข้อ 13 การประชุมสมาชิก
13.1 ให้มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจําปี อย่างน้อยปี ละครัง) เพืออนุมตั ริ ายงานและงบดุลประจําปี หรือ
เลือกตัง) กรรมการชุดใหม่ตามวาระ ทัง) นี)ตอ้ งแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
13.2 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ให้นายกสมาคมหรือผูท้ นายกสมาคมมอบหมายเป็
ี
นประธานของที
ประชุม หากนายกสมาคมหรือผูท้ ได้
ี รบั มอบหมายไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้สมาชิกทีมาประชุมเลือก
กรรมการสมาคมคนใดคนหนึงทําหน้าทีประธานของทีประชุม
13.3 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึงในห้าของสมาชิกทัง) หมด จึง
จะถือว่าครบองค์ประชุม ถ้ามีผเู้ ข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลือนการประชุมออกไป และจัดให้มกี าร
ประชุมขึน) ภายใน 14 วัน นับตัง) แต่วนั นัดประชุมครัง) แรก ในการประชุมครัง) หลังให้ถอื ว่าสมาชิกทีเข้า
ประชุมเป็ นองค์ประชุมได้
13.4 มติทประชุ
ี มใหญ่สามัญให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในทีประชุมเป็ นผูช้ )ี
ขาด
13.5 ในกรณีทจํี าเป็ น คณะกรรมการอาจจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญขึน) หรือสมาชิกสามัญ จํานวนไม่น้อยกว่า
หนึงในห้าของสมาชิกทัง) หมด เข้าชือกันเพือขอให้มกี ารเรียกประชุมใหญ่วสิ ามัญได้ โดยยืนความจํานง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อเลขาธิการ สําหรับวิธกี ารประชุมให้เป็ นไปเช่นเดียวกับการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี
13.6 ให้มกี ารประชุมวิชาการ หรือปาฐกถา บรรยาย อภิปราย สัมมนา หรืออืนๆ เป็ นครัง) คราวตามกําหนดที
คณะกรรมการสมาคมเห็นสมควร

หมวดที) 5
การเงิ น
ข้อ 14 สมาคมอาจหาเงินหรือมีรายได้จาก
14.1 ค่าบํารุงสมาชิก
14.2 กิจกรรมต่างๆ ทีสมาคมจัดขึน)
14.3 การบริจาคหรือเงินอุดหนุนจากบุคคลหรือนิตบิ ุคคล หรือสถาบันต่างๆ
14.4 งบประมาณทีรัฐบาลจัดสรรให้
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ข้อ 15 เงินรายได้ของสมาคม ให้ฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินทีมีธนาคารรับรองและมีหลักฐานมันคง ในบัญชี
ของสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ทัง) นี)ตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ 16 การเงินของสมาคมอยูใ่ นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการ การสังจ่ายเงินจากธนาคารหรือสถาบัน
การเงิน ให้นายกสมาคมหรือเลขาธิการสมาคมคนใดคนหนึงลงนามร่วมกับเหรัญญิก
ข้อ 17 ให้เหรัญญิก จัดให้มบี ญ
ั ชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบสําคัญและหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
บัญชีการรับเงินทุกประเภทต้องมีหลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีใบสําคัญอันมีรายการ
จํานวนเงินถูกต้อง ซึงได้รบั อนุมตั จิ ากนายกสมาคมหรือผูท้ นายกสมาคมมอบหมาย
ี
หลักฐานการเงินต้องเก็บรักษาไว้ เพือการตรวจสอบโดยเรียบร้อยครบถ้วน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
5 ปี
ข้อ 18 นายกสมาคมมีอาํ นาจจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาคมได้ครัง) ละไม่เกิน 50,000 บาทถ้าเกินกว่านี)จะต้อง
ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการก่อน
เหรัญญิกเป็ นผูเ้ ก็บรักษาเงินของสมาคม และจะรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าเกินกว่านี)
ต้องนําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินทีสมาคมได้เปิ ดบัญชีไว้
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการจัดการทํางบประมาณประจําปี งบดุลประจําปี แสดงรายรับรายจ่าย เสนอต่อทีประชุมใหญ่
เพือขออนุมตั ิ โดยเหรัญญิกต้องจัดทําบัญชีงบดุลเสนอให้ผตู้ รวจสอบบัญชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลา
สมควร เพือให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 20 ให้ทประชุ
ี มใหญ่แต่งตัง) สมาชิกสามัญหรือบุคคลภายนอกซึงมิได้เป็ นกรรมการของสมาคม ให้เป็นผูต้ รวจสอบ
บัญชี
หากผูต้ รวจสอบบัญชีซงที
ึ ประชุมใหญ่เลือกตัง) ไว้ พ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุใดๆ ก่อนทําการสอบ
บัญชีเสร็จสิน) คณะกรรมการสมาคมมีอาํ นาจให้บุคคลใดๆ ทีไม่ใช่กรรมการสมาคมทําการสอบบัญชีแทน

หมวดที) 6
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 21 การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกระทําได้โดยมติทประชุ
ี มใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสมาคม โดยคะแนนเสียง
สองในสามของผูม้ าประชุม และเมือทีประชุมมีมติให้แก้ไขได้ให้คณะกรรมการสมาคมประกาศใช้บงั คับต่อไป
ข้อ 22 ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยลักษณะสมาคมมาใช้บงั คับในเมือข้อบังคับของสมาคมมิได้
กําหนดไว้โดยอนุโลม
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หมวดที) 7
การเลิ กสมาคม
ข้อ 23 สมาคมอาจเลิกได้ดว้ ยเหตุใดเหตุหนึง ดังต่อไปนี)
23.1 เมือทีประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทัง) หมด
23.2 เลิกโดยคําสังของศาลถึงทีสุด
ข้อ 24 เมือสมาคมต้องเลิก ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ตงั ) คณะกรรมการขึน) ชําระบัญชีการชําระบัญชีให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
ข้อ 25 ทรัพย์สนิ ของสมาคมทีเหลืออยูห่ ลังจากชําระบัญชีเป็ นทีเรียบร้อยแล้ว ให้มอบแก่หน่วยงานของรัฐหรือนิติ
บุคคลทีมีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกันตามแต่ทประชุ
ี มใหญ่จะเห็นสมควร

หมวดที) 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26 ข้อบังคับนี)นนั ) ให้เริมใช้บงั คับได้นบั ตัง) แต่ทสมาคมได้
ี
รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคล เป็นต้นไป
ข้อ 27 เมือสมาคมได้รบั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลจากทางราชการ ก็ให้ถอื ว่าผูเ้ ริมการทัง) หมดเป็ นสมาชิก
สามัญ

__________________________________

7

