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คูมือการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON)
1. หลักการและเหตุผล
สมาคมเคมี แห งประเทศไทย ในพระอุ ป ถั มภ ของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จ พระเจาลูกเธอ เจาฟา จุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี ในฐานะที่เปนศูนยรวมของนักวิชาชีพ นักอุตสาหกรรมและนักวิชาการดานเคมี ในการพัฒนา
สังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงไดจัดใหมี การประชุมวิชาการทางดานเคมีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ
ในระดับนานาชาติ หรือที่เรียกวา Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON) เพื่อเปนเวทีใหนักวิจัย
ดานเคมีและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศไดเผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนองคความรู เพื่อนําไป
ประยุกตใชในการพัฒนางานของหนวยงาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมใหดีขึ้นอยางยั่งยืนตอไป
สมาคมเคมี แ ห ง ประเทศไทยฯถื อ ว า งานประชุ ม วิ ช าการ PACCON
เป น กิ จ กรรมที่ สํ า คั ญ และ
มีกําหนดจัดขึ้นเปนประจําทุกป โดยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯจะมีการกําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันวิจัย โดย
คณะ ภาควิชา หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหมุนเวียนกัน เปนเจาภาพรวมจัดการประชุมดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ประชาสัมพั นธ และส งเสริมภาพลั กษณ ที่ดีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เปน เจาภาพรวม รวมถึงเปน การเสริมสราง
ความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงานของเจาภาพรวมและสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯตอไป
โดยการประชุ มวิ ช าการ PACCON นี้ มี เ ป า หมายใหมี ผูเ ขา รว มประชุ มเปน นัก วิช าการจากหน ว ยงานของภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผูที่สนใจตางๆ โดยมีองคประกอบที่
สําคั ญๆของงาน คือสว นที่ หนึ่ งเปนการประชุ มวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย โดยเชิญนักวิทยาศาสตรที่มีชื่อเสีย ง
ระดับโลก และนักวิทยาศาสตรรุนใหมที่มีผลงานดีเดนเปนผูบรรยายนํา เพื่อเปนตัวอยางและเปนแรงกระตุน ใหเกิดการ
พัฒนาการดานงานวิจัยของประเทศ พรอมทั้งใหเกิดความรวมมือและเกิดการถายทอดวิทยาการใหมๆ ใหกับนักวิจัยของ
ประเทศอย างตอเนื่อง ประกอบกั บมี การบรรยายของนักวิจัย จากหนวยงานตางๆ เพื่อนําเสนอผลงานวิจัย ในรูปแบบ
โปสเตอร รวมถึงสวนที่สอง ที่เปนการจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ เพื่อเปนการแสดงนวัตกรรมเครื่อง
วิเคราะหวิจัย ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผูผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลก และรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน
การจัดประชุม
จากหลักการและเหตุผลขางตน สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จึงไดจัดทําขอบเขตการดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานและการประสานงานของ สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ รวมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เปนเจาภาพ
รวม เพื่อใหการจัดการประชุมวิชาการ PACCON นี้สําเร็จ ลงดวยดี บรรลุผลตามเปาหมาย อยางมีป ระสิทธิภาพสม
ตามเจตนารมณของสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯตอไป

-22. วัตถุประสงค
(1) เพื่อรวมกําหนดนโยบายและแผนในการประชุมใหสอดคลองกับหัวขอการประชุม (Theme)ที่สามารถดําเนินการ
ประชุมไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ และเจาภาพรวมฯ
(2) ใหสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ และเจาภาพรวมฯ มีสวนรวมในการกําหนดดานบุคลากร อุปกรณ สถานที่ และ
สามารถกําหนดคาใชจายรายการที่สําคัญๆ ตามความเหมาะสม
(3) เพื่อดําเนินการเตรียมงานและจัดประชุมตามแผนที่ไดกําหนด เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย
3. ขอบเขตการดําเนินงานและการประสานงาน
3.1 ขอบเขตทั่วไป
(1) สมาคมเคมี แ ห ง ประเทศไทยฯ (ในที่ นี้ เ รี ย กว า สมาคม) ในฐานะเจ า ภาพจั ด การประชุ ม วิ ช าการ
Pureand Applied Chemistry Conference (PACCON) เปนผูกําหนดนโยบาย พรอมทั้งแนวทางในการ
ดําเนินงานและประสานงานตางๆ เพื่อใหสามารถจัดการประชุมวิชาการดังกลาวไดบรรลุผลตามเปาหมายอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) มหาวิ ทยาลั ย หรื อสถาบั น วิ จั ย โดยคณะ ภาควิ ช า หรื อ หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ที่ส มาคมกําหนดใหเ ปน ผูรว ม
ดําเนินการและประสานงานการจัดการประชุมนี้ (ในที่นี้เรียกวา เจาภาพรวม) เปนผูจัดทําแผนงานการประชุม
วิชาการ โดยครอบคลุมถึง วัน เวลา และสถานที่จัดประชุมวิชาการ หัวขอของการประชุม (Theme) กรอบการ
ดําเนินงาน ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย ตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากสมาคม
ทั้งนี้ เจาภาพรวมตองจัดใหมี คณะทํางานซึ่งเปนบุคลากรของเจาภาพรวม หรือ ผูรับจางดําเนินงาน (Organizer)
เพื่อดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ ตามความเหมาะสม พรอมทั้งเจาภาพรวมตองมีการสํารองเงินคาใชจาย
เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการดังกลาวไดบรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
(3) งานประชุมวิชาการ Pure and Applied Chemistry Conference (ในที่นี้เรียกวา PACCON) มีกําหนดจัดขึ้น
เปนประจําทุกป หรือ ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่สมาคมกําหนด โดยกําหนดใหใชชื่องานเปนคําวา PACCON
ตามดวยปคริสตศักราชที่จัดงาน อาทิเชน PACCON 2016 เปนตน โดยการประชุมวิชาการนี้ มีองคประกอบที่
สําคัญไดแก สวนการประชุมวิชาการ และ สวนแสดงนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยเจาภาพรวม อาจจัดให
มีองคประกอบอื่นๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม ภายใตความเห็นชอบจากสมาคม
3.2 ขอบเขตการดําเนินงานของสมาคม
(1) สมาคม เปนผูพิจารณาอนุมัติ หนวยงานที่จะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรวม จัดการประชุมวิชาการ PACCON ใน
แตละป โดยหนวยงานดังกลาวตองยืนยันการเปนเจาภาพรวมกับสมาคม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให
สามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
(2) สมาคมจะกําหนดผูประสานงานของสมาคม เพื่อรวมประสานงานการดําเนินงานตางๆ กับเจาภาพรวม พรอมทั้ง
กําหนดใหมีการประชุม รวมกันระหวางสมาคมและเจาภาพรวม ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สมาคมจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ PACCON ซึ่งจัดทําโดย
เจาภาพรวม โดยครอบคลุมถึง วัน เวลา สถานที่จัดประชุมวิชาการ หัวขอของการประชุม (Theme) กรอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย และแผนเงินสํารองจายของเจาภาพรวม เพื่อให
สามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ

-3(4) ในกรณีที่เจาภาพรวมไมสามารถจัดหาเงินสํารองจายในการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ ดังกลาวจนอาจเกิด
ผลกระทบตอการจัดการประชุมวิชาการนี้อยางมีนัยสําคัญ ทางสมาคมจะพิจารณาจัดหาเงินสํารองจายดังกลาว
ใหกับเจ าภาพรวมเพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการประชุมวิช าการไดอยางมีป ระสิทธิภาพตอไป แตทั้งนี้ ทาง
สมาคมจะพิจารณาใหเปนแตละกรณีไปตามความเหมาะสม
(5) สมาคมจะแจงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ในชื่อบัญชี “PACCON” ใหกับเจาภาพรวม เพื่อรองรับการโอนเงิน
ค า ลงทะเบี ย นและรายได อื่ น ๆ โดยสมาคมจะเป น ผู อ อกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ในการจั ด การประชุ ม วิ ช าการนี้ แ ละ
ใบเสร็จรับเงินไมสามารถนําไปหักภาษี ณ ที่จายได เนื่องจากสมาคมเปนองคกรทางวิชาการที่ไมแสวงหากําไร และ
ทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับวิชาการทางเคมี ทั้งนี้ สมาคมอาจจะกําหนดวิธีการที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถดําเนินการ
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
(6) สมาคมจะอํานวยการ พรอมทั้งชวยประสานงานกับเจาภาพรวมและ/หรือหนวยงานตางๆ รวมถึงการหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาในการดําเนินการตางๆ รวมกับเจาภาพรวม เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป
3.3 ขอบเขตการดําเนินงานของเจาภาพรวม
(1) เจาภาพรวมตองกําหนดผูรับผิดชอบและผูประสานงานกับสมาคม เพื่อรวมดําเนินการและประสานงานการจัดการ
ประชุมวิชาการ ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) เจ าภาพร วมตองจัดทํา แผนงานการประชุมวิช าการในเบื้องตน โดยครอบคลุมถึง วัน เวลาสถานที่จัดประชุม
วิ ช าการ หั ว ข อของการประชุ ม (Theme) กรอบการดําเนิน งาน อาทิเช น การกํ าหนดวั น เวลา และสถานที่
พรอ มทั้ งรู ป แบบ และกํ า หนดการในการประชุม วิช าการ การประชาสั มพั น ธ งาน การกํ าหนดรูป แบบการ
ลงทะเบียนและการรับชําระเงิน การกําหนดรูปแบบการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการแสดงเครื่องมือ
วิทยาศาสตร การกําหนดรูปแบบเอกสารและอุปกรณประกอบการประชุมวิชาการ การอํานวยความสะดวกใหกับ
วิทยากรและผูเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย และแผนเงิน
สํารองจายของเจาภาพรวม เพื่อเสนอใหสมาคมเปนผูพิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการดังกลาว
(3) เมื่อเจาภาพรวมไดเสนอแผนงานการจัดการประชุมวิชาการและไดรับความเห็นชอบของสมาคมแลว เจาภาพรวม
ตองจัดตั้งคณะทํางาน โดยเปนบุคลากรของเจาภาพรวมเอง หรือ ผูรับจางดําเนินงาน(Organizer) ตามความ
เหมาะสม เพื่อดําเนินการจัดการประชุมวิชาการใหมีประสิทธิภาพ ตอไป
(4) เจาภาพรวมตองจัดตั้งงบสํารองจายสําหรับเปนคาใชจายตางๆ ในระหวางเตรียมการประชุมโดยทางสมาคมจะแจง
รายละเอียดบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี “PACCON” ใหกับทางเจาภาพรวม เพื่อรองรับการโอนเงิน คาลงทะเบียน
และคารายไดอื่นๆ ในการจัดการประชุมวิชาการนี้
(5) เจาภาพรวมตอง กําหนด วัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งรูปแบบและกําหนดการของการประชุมวิชาการ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้
- กําหนด วันเวลา และสถานที่จัดการประชุมวิชาการที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ทั้งสถานที่
การเดินทาง และคาใชจายตางๆ

-4- กําหนดหัวขอการประชุมวิชาการ (Theme) รวมถึงกําหนดสาขาวิชาในการประชุมใหเหมาะสม พรอมทั้ง
กําหนดวิทยากรที่มีชื่อเสียง ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของหัวขอการ
ประชุมดังกลาว
- กําหนดรูปแบบการประชุม หมายกําหนดการพิธีการตางๆ รวมถึงกําหนดระยะเวลา และสถานที่สําหรับ
การประชุมวิชาการตางๆ ตามความเหมาะสม
- กําหนดและทําหนังสือเชิญประธานในพิธีเปด-ปดการประชุมพรอมทั้งจัดทําสูจิบัตรในการประชุมวิชาการ
ดั ง กล า วรวมถึ ง การจั ด การต อ นรั บ ประธานและผู เ ข า ร ว มงาน ในพิ ธี เ ป ด -ป ด การประชุ ม ดั ง กล า ว
อยางเหมาะสม
- ติดตอประสานงานเชิญวิทยากรบรรยายนําและวิทยากรรับเชิญ ทั้งในและตางประเทศใน ระดับตางๆ
โดยเนนการเชิญวิทยากรรับเชิญและคาใชจายตางๆ ใหมีความเหมาะสมและประหยัดที่สุด
- ติดตอประสานงานกับวิทยากร ดานการเดิน ทาง และจัดหาที่พักของวิทยากรรับเชิญ พรอมกําหนด
คาเดินทางสําหรับนักวิทยาศาสตรที่เห็นวาสําคัญ ซึ่งอาจจะหาผูสนับสนุนการเดินทางพรอมคูสมรส
หรือผูติดตาม (ถาจําเปน) สวนวิทยากรบรรยายรับเชิญที่มาจากตางประเทศควรจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
การเดินทางเอง แตทางเจาภาพรวม อาจจะจัดหาที่พัก และเลี้ยงรับรอง ตามความเหมาะสม โดยปรึกษา
กับทางผูแทนของสมาคม อยางใกลชิดเพื่อประสิทธิภาพในการกําหนดคาใชจาย
(6) เจ า ภาพร ว มต อ งจั ด ให มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ง านการประชุ ม วิ ช าการ PACCON ในช อ งทางต า งๆ อย า ง
มีประสิทธิภาพ โดยไดรับความเห็นชอบของสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้
- จั ดเตรี ย มแผนการประชาสั มพั น ธงานการประชุม วิ ช าการ ในสื่อตางๆ อยางมีป ระสิทธิภ าพ ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม
- ประสานงานกับสมาคม ในการจัดทํา Website เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธงาน รวมถึงการดําเนินการ
ลงทะเบียนออนไลนและการรับสงเอกสารผลงานการวิจัยผานทาง Website ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ
- จั ด เตรี ย มสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ แ ละสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ต า งๆ ในรู ป แบบต า งๆ อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พร อ มทั้ ง
ดําเนินการประชาสัมพันธการประชุมในสื่อตางๆ ในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเผยแพรใหแกบุคลากรใน
หนวยงานทั้งในและตางประเทศใหทราบอยางทั่วถึง
(7) เจาภาพรวมตอง กําหนดรูปแบบการลงทะเบียน การรับชําระเงินคาลงทะเบียน และคาสนับสนุนการประชุม
วิชาการ โดยไดรับความเห็นชอบของสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้
- กํ า หนดอั ต ราค า ลงทะเบี ย น รู ป แบบการลงทะเบี ย น ทั้ งการลงทะเบี ย นออนไลน หรือ รู ป แบบการ
ลงทะเบียนอื่นๆ ที่เหมาะสม พรอมทั้งรูปแบบการชําระเงินคาลงทะเบียน โดยเจาภาพรวมตองประสาน
กับสมาคม เพื่อจัดทําใบเสร็จรับเงินใหกับผูลงทะเบียนตามความเหมาะสม
- เจา ภาพรว มจะตองทํ าหนังสื ออนุมัติใหขาราชการมีสิทธิ์มารวมประชุม และสามารถเบิกคาใชจายได
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
- เจาภาพรวมมีหนาที่จะตองหาผูสนับสนุนดานการเงินหรือดานอื่นๆ โดยประสานงานและปรึกษากับทาง
สมาคม เพื่อจะไดจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
(8) เจาภาพรวมตองกําหนดการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยไดรับความ
เห็นชอบของสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้

-5- จัดตั้งทีมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ จากมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่ดําเนินการพิจารณาผลงานที่สงเขามารวมประชุม ทั้งแบบบรรยายและแบบ
โปสเตอร รวมทั้งมีหนาที่วางแผนรูปแบบการพิจารณาการรับและตรวจสอบผลงานใหไดมาตรฐานโดย
คณะอนุกรรมการวิชาการชุดนี้จะไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน หากเขารวมประชุมวิชาการดวย
- จัดทําบัญชีรายชื่อของผูนําเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอรพรอมกับรหัส แสดงลําดับที่ของบทความ
พรอมทั้งจัดหาประธานในหองบรรยายประชุมตามความเหมาะสม
- กําหนดหองที่ใชสําหรับประชุม ระบบแสงเสียง ชา-กาแฟและอาหารวาง การเลี้ยงตอนรับ รวมถึงจัดหา
สถานที่สําหรับตั้งบอรดติดโปสเตอรตามความเหมาะสม ฯลฯ โดยประสานงานกับตัวแทนของสมาคม
- กํ า หนดสถานที่ รวมถึ ง การจั ด บู ธ และอุ ป กรณ อํ า นวยความสะดวกที่ เ หมาะสม สํ า หรั บ การแสดง
นิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตรและเคมีภัณฑ ของบริษัทหรือหนวยงานที่เขามารวมแสดงความกาวหนา
ของเครื่องมือวิทยาศาสตรและวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ
- จัดทําเอกสารสําหรับประชาสัมพันธ เอกสารโปรแกรมประชุม หนังสือบทคัดยอ
- จั ดทํ า ของชํ า ร ว ย กระเป า ใส เ อกสารหรือวัส ดุอื่น ใดสําหรับ ผูเขารว มประชุม โลสําหรับ วิทยากรและ
ผูสนับสนุนการจัดประชุม
- จัดเตรี ยมระบบแสง-เสี ยง และจัดหาโสตทัศนูป กรณที่ตองใชตางๆ ทั้งในหองประชุมพิธีเปด ในหอง
บรรยายยอย หองบรรยายพิเศษ หองประชุมในพิธีปด ฯลฯ พรอมทั้งจะตองจัดหาผูดูแลและบริการการใช
อุปกรณเหลานี้ตลอดงาน
- จัดทีมทํางานที่เปน ฝายพิธีการเพื่อดูแลการดําเนิน การประชุม ตั้งแตพิธีเปด หองบรรยายพิเศษ หอง
บรรยายในแต ล ะ Session รวมทั้ ง ในส ว นของนิ ท รรศการ ฯลฯ ให ดํ า เนิ น การด ว ยความเรี ย บร อ ย
ตลอดงาน
- จัดทําอุปกรณสําหรับการประชุมและอื่นๆ ใหพรอม เชน ปายชื่อผูเขารวมประชุม โล เกียรติบัตรตางๆ
สําหรับผูบรรยาย และผูสนับสนุนการจัดประชุม เกียรติบัตรสําหรับผูเสนอผลงานตามความเหมาะสม
ฯลฯ
- ในวั น งานทางเจ า ภาพร ว ม จะต อ งจั ด บุ ค ลากรทํ า หน า ที่ รั บ ลงทะเบี ย นหน า งาน พร อ มทั้ ง จั ด คณะ
หรือบุคคลทําหนาที่เปนฝายตอนรับผูเขารวมประชุม บริการใหขอมูลและประสานงานดานตางๆ รวมทั้ง
จัดกระเปา เอกสาร และอื่นๆ ใหกับผูเขารวมประชุม
(9) เจาภาพรวมอาจดําเนินการอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อใหการจัดการประชุมวิชาการ PACCON บรรลุผลตาม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(10) เมื่ อเสร็จ สิ้ น การประชุ มวิ ช าการ เจ าภาพรว มตองจัดทําสรุปผลการประชุมวิช าการและการประเมิน ผลการ
ดําเนินการตางๆ เสนอใหกับสมาคมรับทราบ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป
4. สิ่งที่ตองสงมอบในระหวางและเสร็จสิ้นการประชุม
(1) สรุปบัญชีในชื่อบัญชี “PACCON” และบัญชีรายรับอื่นๆ (ถามี) สําหรับการนําเขารายรับตางๆ ของงาน PACCON
(2) รายการบัญชีคาใชจายตางๆ ที่ยื่นและไดรับอนุมัติจากสมาคมฯ ในการจัดงานทั้งหมด
(3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานอยางคราวๆ สงใหสมาคมฯ
(4) ผลงานหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่สมาคมเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวม

-65. เงื่อนไขดานคาใชจายและรายไดจากการจัดประชุม
รายไดหากนอยกวารายจายหลังจากหักภาษีแลว ทางฝายเจาภาพรวม จะตองใหการสนับสนุนเพื่อเปนสวนหนึ่ง
ของการประชาสัมพันธหนวยงานและบริการวิชาการแกสังคม แตหากรายไดเหนือรายจาย ทางสมาคมจะหักไว 100,000
บาท เพื่อสมทบทุน มูล นิธิ จุฬาภรณ สว นที่ เหลือหลังจากหักภาษีเงินรายไดจะนํามาแบงเทาๆ กันระหวางสมาคมและ
เจาภาพรวมจัดการประชุม
6. ระยะเวลาดําเนินงาน
1 ป (โดยประมาณ)
7. ผูมีอํานาจในการลงนามตามคูมือ คูมือการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
(หรือผูที่ไดรับมอบหมาย)
ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารการดําเนิน การตางๆ ในนามสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ เปน นายกสมาคมเคมี
แหงประเทศไทยฯ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย และ ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารการดําเนินการตางๆ ในนามเจาภาพรวม
เปนผูมีอํานาจดําเนินการในหนวยงานที่เปนเจาภาพรวม หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย

