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ข้อบงัคบัสมาคมนิวเคลียรแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 
(แก้ไข พ.ศ. 2557) 

 
หมวดที) 1 

ข้อบงัคบัทั )วไป 
 
ขอ้ 1 สมาคมนี)มชีื�อว่า “สมาคมนิวเคลียรแ์ห่งประเทศไทย”ใชช้ื�อย่อว่า “ส.น.ท.” 

และชื�อภาษาองักฤษว่า “Nuclear Society of Thailand”ชื�อย่อภาษาองักฤษว่า “N.S.T.”  
 
ขอ้ 2 ในขอ้บงัคบันี) 

“สมาคม” หมายความว่า สมาคมนิวเคลยีรแ์ห่งประเทศไทย 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมนิวเคลยีรแ์ห่งประเทศไทย  

 
ขอ้ 3 รปูเครื�องหมายของสมาคม 
 

 
 
ขอ้ 4 สาํนกังานของสมาคม ตั )งอยู่ ณ  

เลขที� 16 ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจกัร กรงุเทพมหานคร 10900  
 
ขอ้ 5 วตัถุประสงคข์องสมาคม เพื�อ  

5.1 พฒันากจิกรรมทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนิีวเคลยีรข์องประเทศไทย  
5.2 สง่เสรมิและเผยแพร่ความรูท้างวชิาการดา้นนิวเคลยีร ์ทั )งทางการศกึษา การวจิยั การประยุกตแ์ละการ

พฒันาเพื�อประโยชน์ต่อสมาชกิและประชาชน  
5.3 แลกเปลี�ยนความรู ้ประสบการณ์ และผลงานวจิยัเกี�ยวกบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์
5.4 สง่เสรมิใหม้กีารพทิกัษ์สทิธอินัชอบธรรมในการปฏบิตังิานเกี�ยวกบัเทคโนโลยนิีวเคลยีรแ์ละรงัสแีละช่วย

พทิกัษ์ประโยชน์ของประชาชนในดา้นนิวเคลยีรแ์ละรงัส ี
5.5 สนบัสนุนการผลติและพฒันาบุคลากรดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยนิีวเคลยีร ์
5.6 สง่เสรมิความสามคัครีะหว่างสมาชกิ 
ทั )งนี) ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการเมอืง  
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หมวดที) 2 
สมาชิก 

 
ขอ้ 6 สมาชกิของสมาคม ม ี4 ประเภท คอื  

6.1 สมาชกิสามญั ไดแ้ก่ บุคคลต่างๆ ซึ�งปฏบิตังิานเกี�ยวขอ้งกบังานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
นิวเคลยีรด์า้นการแพทย ์อุตสาหกรรม การเกษตร การพลงังาน สิ�งแวดลอ้ม และการศกึษาวจิยั  

6.2 สมาชกิกติมิศกัดิ Fไดแ้ก่บุคคลผูท้รงเกยีรตคุิณในดา้นนิวเคลยีร ์ที�คณะกรรมการลงมตใิหเ้ชญิเป็นสมาชกิ 
6.3 สมาชกิสมทบ ไดแ้ก่ บุคคลผูส้นใจในดา้นนิวเคลยีรท์ี�สมคัรเขา้เป็นสมาชกิ และคณะกรรมการลงมติ

เหน็ชอบใหเ้ป็นสมาชกิ  
6.4 สมาชกิสถาบนั ไดแ้ก่ สถาบนัทางวชิาการ และหน่วยงานต่างๆ ทั )งภาครฐัและเอกชน ที�สมคัรเขา้เป็น

สมาชกิ และคณะกรรมการลงมตเิหน็ชอบใหเ้ป็นสมาชกิ  
 
ขอ้ 7 การเขา้เป็นสมาชกิ  

7.1 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชกิสามญั สมาชกิสมทบ หรอืสมาชกิสถาบนั ใหย้ื�นใบสมคัรตามแบบของ
สมาคมต่อเลขาธกิาร โดยมสีมาชกิรบัรอง 2 คน  

7.2 เมื�อมกีารประชุมคณะกรรมการ ใหเ้ลขาธกิารนํารายชื�อผูส้มคัรเสนอต่อที�ประชุม เพื�อคณะกรรมการ
พจิารณารบัเขา้เป็นสมาชกิ 

7.3 เมื�อคณะกรรมการลงมตริบัผูส้มคัรเป็นสมาชกิแลว้ ใหเ้ลขาธกิารแจง้ใหผู้ส้มคัรทราบเป็นลายลกัษณ์
อกัษร พรอ้มทั )งแจง้ระเบยีบการของสมาคมใหท้ราบ  

 
ขอ้ 8 ค่าบาํรุง  

8.1 สมาชกิสามญั ตอ้งชาํระค่าบาํรุงเป็นรายปีๆ ละ 100.- บาท หรอืชาํระค่าบาํรุง ตลอดชพี 1,000.- บาท  
8.2 สมาชกิสมทบ ตอ้งชาํระค่าบาํรุงเป็นรายปี ๆ ละ 50.- บาท หรอืชาํระค่าบาํรุง ตลอดชพี 500.- บาท  
8.3 สมาชกิสถาบนั ตอ้งชาํระค่าบาํรุงเป็นรายปีๆ ละ 1,000.- บาท  
8.4 สมาชกิกติมิศกัดิ Fไม่ตอ้งเสยีค่าบาํรุง  
8.5 หากมกีารเปลี�ยนแปลงค่าบาํรุง ตอ้งเสนอและไดร้บัความเหน็ชอบจากที�ประชุมใหญ่ เงนิค่าบาํรุงที�

สมาชกิชาํระแก่สมาคมแลว้ ไม่อาจเรยีกคนืได ้
 
ขอ้ 9 สทิธแิละหน้าที�ของสมาชกิสมาคม  

9.1 มสีทิธทิี�จะไดร้บัประโยชน์จากผลปฏบิตัขิองสมาคมโดยเสมอภาคกนั แต่ทั )งนี)ตอ้งอยู่ ในขอบเขตของ
วตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามระเบยีบและขอ้บงัคบัของสมาคม  

9.2 มสีทิธเิขา้ประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการประชุมใหญ่ และการประชมุทางวชิาการของ
สมาคมได ้

9.3 มสีทิธเิสนอความเหน็เกี�ยวกบัการดาํเนินงานกจิกรรมของสมาคมต่อคณะกรรมการได ้ภายในขอบเขต
แห่งวตัถุประสงคข์องสมาคม  

9.4 สมาชกิสามญั มสีทิธไิดร้บัเลอืกตั )งเป็นกรรมการในการปฏบิตังิานต่างๆ ของสมาคม  
9.5 มหีน้าที�แจง้เลขทะเบยีน เลขบตัร ที�อยู่ ที�ทาํงาน ใหน้ายทะเบยีนของสมาคมทราบ ทุกครั )งที�มกีารยา้ยที�

อยู่หรอืที�ทาํงาน  
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9.6 มหีน้าที�แจง้วฒุผิลการศกึษา การวจิยั หรอือื�นๆ ที�เพิ�มขึ)นจากประวตัเิดมิที�ใหไ้วก้บัสมาคม ใหน้าย
ทะเบยีนทราบทุกครั )ง  

 
ขอ้ 10 การพน้จากสมาชกิภาพ  

สมาชกิภาพของสมาชกิสิ)นสดุลงดว้ยเหตุหนึ�งเหตุใด ดงัต่อไปนี)  
10.1 ตาย  
10.2 ลาออก  
10.3 ขาดการชาํระค่าบาํรุงสมาคม  
10.4 คณะกรรมการมมีตใิหพ้น้จากสมาชกิภาพ  

 
หมวดที) 3 

การดาํเนินงานของสมาคม 
 
ขอ้ 11 กรรมการบรหิารกจิการของสมาคม  

11.1 คณะกรรมการสมาคม ประกอบดว้ย สมาชกิสามญั จาํนวนอย่างน้อย 13 คน แต่ไม่เกนิ 25 คน ดาํรง
ตําแหน่งนายกสมาคม อุปนายก1 และ อุปนายก 2 และ นายกเพิ�งผ่านพน้ เลขาธกิาร เหรญัญกิ 
ประธานฝา่ยวชิาการ ปฏคิม นายทะเบยีน ประชาสมัพนัธ ์บรรณารกัษ์ บรรณาธกิาร และตําแหน่งอื�นๆ 
ที�เหน็สมควร  

11.2 คณะกรรมการดาํรงตําแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการที�พน้จากวาระแลว้ อาจไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นกรรมการ
ในวาระต่อไปได ้แต่สาํหรบันายกสมาคมใหอ้ยูใ่นตําแหน่งตดิต่อกนัไดไ้ม่เกนิ 3 วาระ  

11.3 คณะกรรมการมหีน้าที�บรหิารกจิการใหเ้ป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัของสมาคม และตามมตขิองที�
ประชุมใหญ่และมสีทิธแิละอาํนาจที�จะวางระเบยีบหรอืขอ้บงัคบัเพื�อใหก้จิการของสมาคมบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์กาํหนดการประชมุทางวชิาการและการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ที�
เกี�ยวขอ้งกบัวชิาการดา้นนิวเคลยีรแ์ละอื�นๆ เรยีกประชมุใหญ่วสิามญั ตั )งอนุกรรมการ และเชญิที�
ปรกึษาคณะกรรมการ ตลอดจนสั �งแต่งตั )งหรอืถอดถอนเจา้หน้าที�ประจาํของสมาคมได ้

11.4 กรรมการแต่ละตําแหน่งมหีน้าที�โดยสงัเขป ดงัต่อไปนี)  
11.4.1 นายกสมาคม มหีน้าที�เป็นหวัหน้ารบัผดิชอบในการบรหิารกจิการของสมาคมเป็นผูส้ ั �งนดัหมาย

ประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชมุคณะกรรมการ และเป็นผูแ้ทนของสมาคมใน
กจิการที�เกี�ยวกบับุคคล นิตบิุคคลหรอืสถาบนัภายนอก  

11.4.2 อุปนายก มหีน้าที�เป็นผูช้่วยนายกสมาคม ในการบรหิารกจิการของสมาคม ทาํการแทนนายก
สมาคม เมื�อนายกสมาคมไม่อยู่ หรอืไม่สามารถปฏบิตังิานได ้และใหอุ้ปนายก 1 ดาํรงตําแหน่ง
นายกสมาคมในวาระต่อไป หากอุปนายก 1 ไม่สามารถดาํรงตําแหน่งนายกสมาคมในวาระ
ต่อไปได ้ใหอุ้ปนายก 2 ดาํรงตําแหน่งนายกสมาคม และหากอุปนายกทั )งสองไม่สามารถดาํรง
ตําแหน่งนายกสมาคมในวาระต่อไปได ้ใหน้ายกเพิ�งผ่านพน้ทาํหน้าที�รกัษาการนายกสมาคม
และใหค้ณะกรรมการสมาคมพจิารณาคดัเลอืกกรรมการท่านใดท่านหนึ�งเพื�อดาํรงตําแหน่ง
นายกสมาคมจนครบวาระ 

11.4.3 เลขาธกิาร มหีน้าที�ทั �วไป (เวน้แต่งานเกี�ยวกบัเหรญัญกิ) กบัหน้าที�เฉพาะดงันี) 
11.4.3.1 เป็นผูต้ดิต่อกบัสมาชกิและองคก์ารทั �วไป  
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11.4.3.2 นดัประชุมคณะกรรมการ ประชมุวชิาการและประชุมใหญ่ตามคาํสั �งนายกสมาคมหรอื
ตามมตทิี�ประชมุคณะกรรมการแลว้แต่กรณี  

11.4.3.3 ทาํรายงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่แลว้ใหป้ระธานของที�ประชุม
ลงนามรบัรอง เพื�อเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน  

11.4.3.4 จดัทาํรายงานประจาํปี 
11.4.4 เหรญัญกิ มหีน้าที�รบัจ่ายรกัษาเงนิของสมาคม ทาํบญัชงีบเดอืน บญัชงีบดุล และงบประมาณ

ประจาํปีเสนอคณะกรรมการควบคุมการรบัจ่ายตามงบประมาณที�ไดร้บัอนุมตัแิลว้ และเป็นผู้
เสนอรายงานการเงนิของสมาคมต่อที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

11.4.5 ประธานฝา่ยวชิาการ มหีน้าที�รบัผดิชอบการประชมุวชิาการ และการจดัทาํเอกสารวชิาการของ
สมาคม  

11.4.6 ปฏคิม มหีน้าที�ดแูลสถานที�และทรพัยส์นิของสมาคม และมหีน้าที�ตอ้นรบัและใหค้วามสะดวกแก่
สมาชกิ  

11.4.7 นายทะเบยีน มหีน้าที�จดัทาํและเกบ็รกัษาทะเบยีนรายนาม และที�อยู่ของสมาชกิทุกประเภท 
ตรวจสอบ ตดิตามขอ้มลูวุฒกิารการศกึษา การวจิยั และอื�นๆ ของสมาชกิ  

11.4.8 บรรณารกัษ์ มหีน้าที�รวบรวม จดัเกบ็เอกสารต่างๆ เช่น เอกสารวชิาการ เอกสารเผยแพร่ 
สทิธบิตัร ฯลฯ ของสมาคม ตลอดจนใหบ้รกิารดา้นขอ้มลูของสมาคมแก่สมาชกิ  

11.4.9 ประชาสมัพนัธ ์มหีน้าที�เผยแพร่และประชาสมัพนัธก์จิกรรมต่างๆ ของสมาคม  
11.4.10 บรรณาธกิาร มหีน้าที�จดัทาํวารสารและจดหมายขา่วของสมาคม  
11.4.11 กรรมการอื�นๆ มหีน้าที�ตามที�คณะกรรมการมอบหมายหรอืแต่งตั )งใหป้ฏบิตัเิป็นพเิศษตาม

ความจาํเป็น  
11.5 การจดัใหม้คีณะกรรมการชุดใหม่สบืแทนคณะกรรมการชุดเดมิที�ครบวาระ ใหด้าํเนินการดงันี)  

11.5.1 ใหม้กีารเลอืกตั )งคณะกรรมการสมาคม จาํนวน 10 คน จากสมาชกิสามญั โดยอาจเลอืกตั )งโดย
การออกเสยีงในที�ประชมุใหญ่ หรอืจดัใหม้กีารออกเสยีงทางบตัรเลอืกตั )งกไ็ด ้อย่างใดอย่างหนึ�ง 
กรณีที�มผีูไ้ดค้ะแนนเสยีงเท่ากนั ใหน้ายกสมาคมเป็นผูต้ดัสนิชี)ขาด  

11.5.2 ใหค้ณะกรรมการที�ไดร้บัเลอืกใหม่ทั )ง 10 คน เลอืกกรรมการคนใดคนหนึ�งเป็นอุปนายก 1 
11.5.3 ผูด้าํรงตําแหน่งอุปนายก 2 เหรญัญกิ ปฏคิม เลขาธกิาร และนายทะเบยีน ใหน้ายกสมาคมคน

ใหม่แต่งตั )งจากกรรมการที�ไดร้บัเลอืกตั )ง  
11.5.4 ตําแหน่งกรรมการอื�นๆ ใหน้ายกสมาคมแต่งตั )งจากกรรมการที�ไดร้บัเลอืกตั )งหรอืดาํเนินการ

เชญิสมาชกิที�เหมาะสมเป็นกรรมการกไ็ด ้
11.5.5 ใหด้าํเนินการจดัตั )งคณะกรรมการสมาคมชุดใหมใ่หแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 เดอืน หลงัจากการ

เลอืกตั )ง  
ใหค้ณะกรรมการสมาคมชุดเก่าสง่มอบงานใหค้ณะกรรมการชุดใหม่ ภายใน 15 วนั หลงัจากครบวาระ   

11.6 กรรมการย่อมพน้จากตาํแหน่งดว้ยเหตุใดเหตุหนึ�งต่อไปนี)  
11.6.1 ตาย  
11.6.2 ลาออก  
11.6.3 ขาดจากสมาชกิภาพ  
11.6.4 ออกตามวาระ  
11.6.5 ที�ประชมุใหญ่ของสมาชกิมมีตใิหอ้อกโดยคะแนนเสยีงสว่นใหญ่ ในกรณีที�ก่อใหเ้กดิความ

เสยีหายอย่างรา้ยแรงแก่สมาคม  
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11.7 ถา้ตําแหน่งกรรมการว่างลงก่อนถงึกาํหนดตามวาระ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการดงัต่อไปนี)  
11.7.1 หากตําแหน่งที�ว่างลงเป็นนายกสมาคม ใหอุ้ปนายกดาํรงตําแหน่งแทนตามลาํดบั  
11.7.2 หากตําแหน่งกรรมการอื�นๆ ว่างลง ใหน้ายกสมาคมแต่งตั )งกรรมการคนอื�นหรอืสมาชกิสามญัที�

เหมาะสมขึ)นเป็นกรรมการแทนในตําแหน่งที�ว่างนั )น  
11.7.3 ผูท้ี�เขา้แทนตําแหน่งที�ว่างย่อมอยู่ในตําแหน่งไดเ้พยีงเทา่อายุของกรรมการชุดนั )น  

 
หมวดที) 4 

การประชุม 
 

ขอ้ 12 การประชุมคณะกรรมการ  
12.1 ใหม้กีารประชมุคณะกรรมการสมาคมอย่างน้อยปีละไม่น้อยกว่า 3 ครั )ง  
12.2 กรรมการจะตอ้งมาประชมุอย่างน้อยหนึ�งในสาม จงึจะถอืว่าครบองคป์ระชมุ  

 

ขอ้ 13 การประชุมสมาชกิ  
13.1 ใหม้กีารประชมุใหญ่สามญัประจาํปี อย่างน้อยปีละครั )ง เพื�ออนุมตัริายงานและงบดุลประจาํปี หรอื

เลอืกตั )งกรรมการชุดใหม่ตามวาระ ทั )งนี)ตอ้งแจง้ใหส้มาชกิทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วนั  
13.2 การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ใหน้ายกสมาคมหรอืผูท้ ี�นายกสมาคมมอบหมายเป็นประธานของที�

ประชุม หากนายกสมาคมหรอืผูท้ี�ไดร้บัมอบหมายไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ใหส้มาชกิที�มาประชมุเลอืก
กรรมการสมาคมคนใดคนหนึ�งทาํหน้าที�ประธานของที�ประชมุ 

13.3 การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี จะตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่าหนึ�งในหา้ของสมาชกิทั )งหมด จงึ
จะถอืว่าครบองคป์ระชุม ถา้มผีูเ้ขา้ประชมุไม่ครบองคป์ระชุม ใหเ้ลื�อนการประชุมออกไป และจดัใหม้กีาร
ประชุมขึ)นภายใน 14 วนั นบัตั )งแต่วนันดัประชุมครั )งแรก ในการประชุมครั )งหลงัใหถ้อืว่าสมาชกิที�เขา้
ประชุมเป็นองคป์ระชมุได ้

13.4 มตทิี�ประชมุใหญ่สามญัใหใ้ชค้ะแนนเสยีงขา้งมากถา้คะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมเป็นผูช้ี)
ขาด  

13.5 ในกรณีที�จาํเป็น คณะกรรมการอาจจดัใหม้กีารประชมุวสิามญัขึ)น หรอืสมาชกิสามญั จาํนวนไมน้่อยกว่า
หนึ�งในหา้ของสมาชกิทั )งหมด เขา้ชื�อกนัเพื�อขอใหม้กีารเรยีกประชุมใหญ่วสิามญัได ้โดยยื�นความจาํนง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อเลขาธกิาร สาํหรบัวธิกีารประชมุใหเ้ป็นไปเช่นเดยีวกบัการประชมุใหญ่สามญั
ประจาํปี 

13.6 ใหม้กีารประชมุวชิาการ หรอืปาฐกถา บรรยาย อภปิราย สมัมนา หรอือื�นๆ เป็นครั )งคราวตามกาํหนดที�
คณะกรรมการสมาคมเหน็สมควร  

 
หมวดที) 5 
การเงิน 

 

ขอ้ 14 สมาคมอาจหาเงนิหรอืมรีายไดจ้าก  
14.1 ค่าบาํรุงสมาชกิ  
14.2 กจิกรรมต่างๆ ที�สมาคมจดัขึ)น  
14.3 การบรจิาคหรอืเงนิอุดหนุนจากบุคคลหรอืนิตบิุคคล หรอืสถาบนัต่างๆ  
14.4 งบประมาณที�รฐับาลจดัสรรให ้
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ขอ้ 15 เงนิรายไดข้องสมาคม ใหฝ้ากธนาคาร หรอืสถาบนัการเงนิที�มธีนาคารรบัรองและมหีลกัฐานมั �นคง ในบญัชี
ของสมาคมนิวเคลยีรแ์ห่งประเทศไทย ทั )งนี)ตามมตขิองคณะกรรมการ  

 
ขอ้ 16 การเงนิของสมาคมอยูใ่นความรบัผดิชอบร่วมกนัของคณะกรรมการ การสั �งจ่ายเงนิจากธนาคารหรอืสถาบนั

การเงนิ ใหน้ายกสมาคมหรอืเลขาธกิารสมาคมคนใดคนหนึ�งลงนามร่วมกบัเหรญัญกิ  
 
ขอ้ 17 ใหเ้หรญัญกิ จดัใหม้บีญัชกีารเงนิของสมาคม พรอ้มดว้ยใบสาํคญัและหลกัฐานใหถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการ

บญัชกีารรบัเงนิทุกประเภทตอ้งมหีลกัฐานการรบัเงนิ การจ่ายเงนิทุกรายการตอ้งมใีบสาํคญัอนัมรีายการ
จาํนวนเงนิถูกตอ้ง ซึ�งไดร้บัอนุมตัจิากนายกสมาคมหรอืผูท้ี�นายกสมาคมมอบหมาย  

หลกัฐานการเงนิตอ้งเกบ็รกัษาไว ้เพื�อการตรวจสอบโดยเรยีบรอ้ยครบถว้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
5 ปี 

 
ขอ้ 18 นายกสมาคมมอีาํนาจจ่ายเงนิค่าใชจ้่ายต่างๆ ของสมาคมไดค้รั )งละไม่เกนิ 50,000 บาทถา้เกนิกว่านี)จะตอ้ง

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการก่อน 
เหรญัญกิเป็นผูเ้กบ็รกัษาเงนิของสมาคม และจะรกัษาเงนิสดไวไ้ดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท ถา้เกนิกว่านี)

ตอ้งนําฝากธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิที�สมาคมไดเ้ปิดบญัชไีว ้
 
ขอ้ 19 ใหค้ณะกรรมการจดัการทาํงบประมาณประจาํปี งบดุลประจาํปี แสดงรายรบัรายจ่าย เสนอต่อที�ประชุมใหญ่

เพื�อขออนุมตั ิโดยเหรญัญกิตอ้งจดัทาํบญัชงีบดุลเสนอใหผู้ต้รวจสอบบญัชขีองสมาคมตรวจสอบภายในเวลา
สมควร เพื�อใหแ้ลว้เสรจ็ก่อนการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

 
ขอ้ 20 ใหท้ี�ประชมุใหญ่แต่งตั )งสมาชกิสามญัหรอืบุคคลภายนอกซึ�งมไิดเ้ป็นกรรมการของสมาคม ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบ

บญัช ี 
หากผูต้รวจสอบบญัชซีึ�งที�ประชมุใหญ่เลอืกตั )งไว ้พน้จากตําแหน่งดว้ยเหตุใดๆ ก่อนทาํการสอบ

บญัชเีสรจ็สิ)น คณะกรรมการสมาคมมอีาํนาจใหบุ้คคลใดๆ ที�ไม่ใช่กรรมการสมาคมทาํการสอบบญัชแีทน  
 

หมวดที) 6 
การแก้ไขข้อบงัคบั 

 
ขอ้ 21 การแกไ้ขขอ้บงัคบัของสมาคมกระทาํไดโ้ดยมตทิี�ประชมุใหญ่สามญัหรอืวสิามญัของสมาคม โดยคะแนนเสยีง

สองในสามของผูม้าประชุม และเมื�อที�ประชมุมมีตใิหแ้กไ้ขไดใ้หค้ณะกรรมการสมาคมประกาศใชบ้งัคบัต่อไป  
 
ขอ้ 22 ใหใ้ชป้ระมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยว์่าดว้ยลกัษณะสมาคมมาใชบ้งัคบัในเมื�อขอ้บงัคบัของสมาคมมไิด้

กาํหนดไวโ้ดยอนุโลม  
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หมวดที) 7 
การเลิกสมาคม 

 
ขอ้ 23 สมาคมอาจเลกิไดด้ว้ยเหตุใดเหตุหนึ�ง ดงัต่อไปนี)  

23.1 เมื�อที�ประชมุใหญ่ลงมตใิหเ้ลกิดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชกิทั )งหมด  
23.2 เลกิโดยคาํสั �งของศาลถงึที�สดุ  

 
ขอ้ 24 เมื�อสมาคมตอ้งเลกิ ไมว่่าดว้ยเหตุใดๆ กต็าม ใหต้ั )งคณะกรรมการขึ)นชาํระบญัชกีารชาํระบญัชใีหเ้ป็นไปตาม

กฎหมาย  
 
ขอ้ 25 ทรพัยส์นิของสมาคมที�เหลอือยูห่ลงัจากชาํระบญัชเีป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้ ใหม้อบแก่หน่วยงานของรฐัหรอืนิติ

บุคคลที�มวีตัถุประสงคอ์ย่างเดยีวกนัตามแต่ที�ประชมุใหญ่จะเหน็สมควร  
 

หมวดที) 8 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ้ 26 ขอ้บงัคบันี)นั )น ใหเ้ริ�มใชบ้งัคบัไดน้บัตั )งแต่ที�สมาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคล เป็นตน้ไป  
 
ขอ้ 27 เมื�อสมาคมไดร้บัอนุญาตใหจ้ดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลจากทางราชการ กใ็หถ้อืว่าผูเ้ริ�มการทั )งหมดเป็นสมาชกิ

สามญั 
 
 

__________________________________ 


