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หมวดที่ 1
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ 1.

ชื่อสมาคม สมาคมนี้มีช่ ือ “สมาคมเคมีแห่ งประเทศไทย” ใช้ อักษรย่อ สคท.
แปลเป็ น ภาษาอังกฤษว่า “Chemical Society of Thailand” ใช้ อกั ษรย่อ CST.

ข้อ 2.

สานักงาน สานักงานของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถนนพระรามที่หก
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ข้อ 3.

วัตถุประสงค์ สมาคมมีวัตถุประสงค์ โดยไม่เกี่ยวกับการเมือง ดังต่อไปนี้
3.1 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิกและผู้สนใจในวิชาเคมี
3.2 ส่งเสริมและควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางเคมี
3.3 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ อั น ชอบธรรมในวิ ช าชี พ ทางเคมี แ ก่
สมาชิก และช่วยพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน
ในด้ านเคมี
3.4 ส่งเสริมและเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาเคมี ทั้งทางการศึกษา การวิจัย
การอบรม การสัมมนาวิชาการ การประยุกต์ในด้ านต่ างๆ และการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
3.5 ให้ บริการผลิตสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดทาเครื่องมือ
ทดสอบความรู้ ความสามารถและทั ก ษะส าหรั บ บุ ค ลากรด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องกับเคมี
3.5.1 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน หรือกับสมาชิกของสมาคม หรือ
องค์กรอื่นๆทางเคมี ทั้งในและนอกประเทศ
3.5.2 ในการให้ คาปรึกษาและแนะนาบุคคล และหน่วยงานต่างๆ
ในเรื่องเกี่ยวกับเคมี
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3.5.3 ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรทางเคมีอ่นื ๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ
3.5.4 ในการนาความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาประเทศ
3.6 ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในการออกระเบียบข้ อบังคับ
และส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น สมาชิ ก ของสมาคมเคมี ให้ ได้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพเคมี
3.7 เป็ นศู น ย์ ก ลางรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ วิ ช าเคมี ทั้ ง ด้ านบุ ค ลากร
วิชาการ และอาชีพที่เกี่ยวกับเคมี เพื่อประโยชน์
3.7.1 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น
ทางเคมีระหว่างสมาชิกด้ วยกันหรือกับสมาชิกของสมาคม
หรือองค์กรอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ
3.7.2
ให้ คาปรึกษาและคาแนะนาให้ แก่บุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเคมี
3.7.3 ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรทางเคมีอ่นื ๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ
3.7.4 ในการนาความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
3.8 สนับสนุนให้ นักเคมีมีบทบาทเกี่ยวกับ
3.8.1 การควบคุมเพื่อความปลอดภัยในการเก็บ ขนส่ง ซื้อขาย
แลกเปลี่ยน ใช้ และทิ้งสารเคมีท่เี ป็ นอันตราย
3.8.2 การใช้ วิชาชีพทางเคมี
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หมวดที่ 2
สมาชิกภาพ
ข้อ 4. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม มี 7 ประเภท คือ
4.1
สมาชิกสามัญ ได้ แก่ ผู้ท่มี ีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1.1 ต้ องเป็ นบุคคลที่มีสญ
ั ชาติไทย และเชื้อชาติไทย
4.1.2 ส าเร็จ ปริ ญ ญาในวิ ช าเคมี แขนงใดแขนงหนึ่ ง จาก
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา หรือ
4.1.3 ได้ อ นุ ป ริ ญ ญาทางเคมี และได้ ป ฏิ บั ติ ง านทางเคมี
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
4.1.4 สาเร็จปริญญา หรืออนุ ปริญญา ในวิชาอื่นๆ ที่ศึกษา
วิช าเคมี ม าแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 2 ปี และได้ ป ฏิบั ติ งาน
ทางเคมีมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
4.1.5 เป็ นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับเคมี และได้ ปฏิบัติงานในหน้ าที่
อันต้ องรับผิดชอบในวิชานี้มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2
สมาชิ ก กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ ได้ แ ก่ บุ ค คลผู้ ท รงเกี ย รติ คุ ณ ในทางเคมี
ที่คณะกรรมการได้ ลงมติเป็ นสมาชิก
4.3
สมาชิกสมทบ ได้ แก่ บุคคลผู้สนใจวิชาเคมีท่สี มัครเข้ าเป็ นสมาชิก
และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเห็นชอบให้ เป็ นสมาชิก
4.4
สมาชิกสถาบัน ได้ แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยงาน
ของรัฐ องค์กร หรือชมรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจการค้ าและ
ไม่ ห วั ง ผลก าไร ที่ ส มั ค รเข้ า เป็ นสมาชิ ก และคณะกรรมการ
พิจารณาลงมติเห็นชอบให้ เป็ นสมาชิก
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4.5

4.6

4.7

สมาชิ กนิติ บุคคล ได้ แก่ องค์ก รนิ ติบุคคล ที่ไม่ ใช่ หน่ วยงานใน
ข้ อ 4.4 เช่น บริษัท ห้ างร้ าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่สมัครเข้ าเป็ น
สมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเห็นชอบให้ เป็ นสมาชิก
สมาชิกนิสิต-นักศึกษา ได้ แก่ นิสติ นักศึกษา ที่กาลังศึกษาในวิชา
เคมี แ ขนงใดแขนงหนึ่ ง จากสถาบั น การศึ ก ษาขั้ น อุ ด มศึ ก ษา
ที่สมัครเข้ าเป็ นสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเห็นชอบ
ให้ เป็ นสมาชิก
สมาชิกสามัญตลอดชีพ ได้ แก่บุคคลที่ได้ บาเพ็ญประโยชน์ให้ แก่
สมาคมเคมีอันเป็ นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนของการ
เป็ นสมาชิกสามัญตามข้ อ 4.1 และคณะกรรมการพิจารณาลงมติ
เห็นชอบให้ รับเป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพ

ข้อ 5. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูป้ ระสงค์จะเป็ นสมาชิก เว้นแต่สมาชิกกิตติมศักดิ์
สามารถสมัครสมาชิกสมาคมเคมีฯ จากเว็บไซต์ของสมาคมเคมีฯ และเมื่อ
ได้ ชาระเงินค่าบารุงตามข้ อ 6. สมาชิกภาพของผู้สมัครจึงจะสมบูรณ์
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้ อบังคับสมาคมได้ จากในเว็บไซต์ของสมาคมฯ
ข้อ 6. ค่าบารุง สมาชิกแต่ละประเภท ชาระค่าบารุงดังต่อไปนี้
6.1 สมาชิกสามัญ ชาระค่าบารุงปี ละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้ วน)
6.2 สมาชิกสมทบ ชาระค่าบารุงปี ละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้ วน)
6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยกเว้ นค่าบารุง
6.4 สมาชิกสถาบัน ชาระค่าบารุงปี ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน)
6.5 สมาชิกสามัญ ชาระค่าบารุงราย 6 ปี 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน)
6.6 สมาชิกสามัญ ชาระค่าบารุงราย 15 ปี 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
6.7 สมาชิกนิติบุคคล ชาระค่าบารุงปี ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน)
6.8 สมาชิกนิสติ -นักศึกษา ชาระค่าบารุงปี ละ 150 บาท (หนึ่งร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
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6.9 สมาชิ กสามั ญ ตลอดชี พ ที่ได้ รับ การเห็น ชอบจาก คณะกรรมการบริ หาร
สมาคมชาระค่าบารุงคราวเดียวเป็ นเงินไม่ต่ากว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้ วน)
6.10 สมาชิกอาจได้ รับการลดหย่ อนค่ าบารุง ในกรณี ท่ีคณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมพิ จารณา เห็น ว่ าสมาชิ ก ได้ บ าเพ็ญ ตนเป็ นประโยชน์ แ ละช่ วยเหลื อ กิจ กรรม
ของสมาคมเป็ นอย่างดี

ข้อ 7.สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
7.1 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
7.1.1
สมาชิ ก สามั ญ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสามัญ ขึ้นเป็ นกรรมการบริหารสมาคมเคมี
7.1.2
สมาชิกสามัญ มีสิทธิได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการหรือ
อนุกรรมการในสาขาวิชาการทางเคมีต่างๆ
7.1.3
เข้ าร่วมการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆของ
สมาคม
7.1.4
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน กิจการของ
สมาคมต่อคณะกรรมการได้
7.1.5
ได้ รับความช่ วยเหลือในด้ านวิชาการ ด้ านอาชีพ การ
งานหรื อ ความช่ ว ยเหลื อ อื่ น ๆ บางประการเท่ า ที่
สมาคมจะช่วยได้
7.1.6
ให้ สมาชิกสามัญตลอดชีพ มีสิทธิเช่ นเดียวกับสมาชิก
สามัญ ตามข้ อ 7.1.1 และ 7.1.2
7.2 สมาชิกมีหน้าที่
7.2.1
แจ้ ง เลขทะเบี ย น เลขบั ต ร ที่ อ ยู่ ที่ ท างาน ให้ นาย
ทะเบี ย นของสมาคมทราบทุ ก ครั้ ง เมื่ อมี ก ารย้ ายที่
ทางานหรือที่อยู่
7.2.2
แจ้ งวุฒิการศึกษา การวิจัย รางวัล เกียรติประวัติ หรือ
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7.2.3
7.2.4

7.2.5

ข้อ 8.

อื่ น ๆให้ นายทะเบี ย นของสมาคมทราบทุ ก ครั้ ง ที่
เพิ่มขึ้นจากประวัติเดิมที่ให้ ไว้ กบั สมาคม
รักษาไว้ ซ่งึ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางเคมี
เสนอความคิ ด เห็ น หรื อ รายงานเรื่ อ งเกี่ ย วกับ ความ
เสี ย หายใดๆ อั น อาจจะเกิ ด ขึ้ นจากการใช้ วิ ช าชี พ
ทางเคมีต่อคณะกรรมการ
และสิทธิอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมเคมี กาหนดขึ้น
ตามความเหมาะสม

การพ้นจากสมาชิก สมาชิกจะพ้ นจากสมาชิกภาพด้ วยเหตุดังต่อไปนี้
8.1
ตาย
8.2
ลาออก
8.3
ไม่ปฏิบัติตามข้ อบังคับของสมาคม
8.4
ขาดการชาระค่าบารุงสมาคม
8.5
มี ค วามประพฤติ เสี ย หาย และคณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ พ้ นจาก
สมาชิกภาพ

หมวดที่ 3
วิธีบริหารสมาคม
ข้อ 9.

ให้ มีกรรมการบริหารกิจการของสมาคมขึ้ นคณะหนึ่ง โดยมีจานวนและอายุ
และการดาารงตาแหน่งหน้ าที่ดังต่อไปนี้
9.1
คณะกรรมการบริห ารสมาคมเคมี ประกอบด้ วย สมาชิ ก สามั ญ
จานวนไม่ ต่ ากว่ า 15 คน แต่ ไม่ เกินกว่ า 25 คน ซึ่ งประกอบด้ วย
นายกสมาคม นายกพึ่งพ้ นวาระ อุปนายก เลขาธิการ รองเลขาธิการ
เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน และตาแหน่งอื่นๆ
ที่เห็นสมควร
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9.2

9.3

9.4

ให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี อยู่ในตาแหน่งคราวละ 2 ปี
และมีสิทธิเป็ นกรรมการต่ อไปได้ อีก และให้ นายกสมาคมอยู่ ใน
ตาแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ
ถ้ า ต าแหน่ ง กรรมการบริ ห ารว่ า งลงก่ อ นถึ ง ก าหนดตามวาระ
ให้ นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญขึ้นเป็ นกรรมการในตาแหน่ง
ที่ว่างนั้น แต่ให้ อยู่ในตาแหน่งได้ เพียง เท่าอายุของกรรมการบริหาร
ชุดนั้น
ให้ เลือกกรรมการบริหารสมาคมจานวน 10 คน โดยให้ ใช้ เลือก
ดังนี้
9.4.1
ภายในเดือนกันยายนของปี ที่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ ให้ คณะกรรมการสมาคมเคมี แต่ งตั้งกรรมการ
สรรหาจานวน 3 คน จากสมาชิ ก ของสมาคม หรื อ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ที่ ก รรมการ เห็ น สมควรเชิ ญ เป็ น
กรรมการสรรหา เพื่อทาหน้ าที่สรรหาสมาชิกสามัญที่
เหมาะสมที่จะดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารสมาคม
ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ เป็ นจานวนไม่
น้ อยกว่า 10 คน
9.4.2
สมาชิกสามัญมีสิทธิสมัครเข้ ารับเลือกตั้งต่อกรรมการ
สรรหาได้ โดยมีสมาชิกสามัญจานวนไม่ต่ากว่า 3 คน
รับรอง อนึ่ง สมาชิกสามัญอาจเสนอชื่อผู้สมัครเข้ ารับ
เลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ห ารสมาคมได้ โดยผู้ ถู ก
เสนอชื่อยินยอม และผู้เสนอรับรอง ทั้งนี้ต้องกระทา
เป็ นลายลักษณ์อักษรภายในเดือนกันยายนของปี ที่มี
การเลือกตั้ง
9.4.3
คณะกรรมการสรรหาด าเนิน การจัดส่ งบัต รเลือกตั้ ง
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามข้ อ 9.4.1 และ 9.4.2
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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9.4.4

9.4.5

9.4.6

พร้ อมทั้งประวัติย่อและนโยบายให้ สมาชิกสามัญ ทุก
คน แล้ วให้ สมาชิก ส่งบัตรเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งผ่าน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ
ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2 เดือน
ให้ กรรมการสรรหาเสนอผู้ ได้ คะแนนสู งสุ ด 10 คนแรก
ต่ อคณะกรรมการบริ หารเพื่ อแต่ งตั้ งเป็ นกรรมการบริ หาร
สมาคมเคมีชุดต่อไป
ให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหานายกสมาคมเคมี จ านวน 3 คน ประกอบด้ วย
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ 1 คน ท าหน้ าที่ เป็ นประธานกรรมการ
ผู้ ท่ีเคยด ารงต าแหน่ งนายกสมาคมเคมี หรื อ อุปนายก
สมาคมเคมี 1 คน ผู้ แทนกรรมการบริ หารสมาคมเคมี
1 คน การสรรหานายกสมาคมเคมี ค นต่ อ ไป นั้ น ให้
ด าเนิ นการตามวิ ธี การที่ คณะกรรมการสรรหาก าหนด
การได้ มาของชื่อผู้สมควรเป็ นนายกสมาคมเคมีคนต่อไป
ได้ จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี
คณะกรรมการสรรหา หน่วยงาน/องค์กรทางวิทยาศาสตร์
ภาควิ ช าเคมี ที่ เป็ นสมาชิ ก ของสมาคมเคมี และ
เมื่อคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมเคมีคนต่ อไปได้
แล้ ว ให้ น าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ หารสมาคมเคมี
เพื่ อให้ ความเห็นชอบ การสรรหานายกสมาคมเคมี คน
ต่ อไปและด าเนิ นการให้ แล้ วเสร็จก่ อนการประชุ มใหญ่
สามัญประจาปี ภายใน 2 เดือน
ให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีท่ีได้ รับเลือกใหม่
ทั้งหมด รวมทั้งนายกสมาคมเคมี ท่ีได้ รับ การสรรหา
ตามข้ อบั งคับข้ อ 9.4.5 และ 9.4.6 สามารถด าเนิ นการ
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
-9-

9.4.7

9.4.8

ข้อ 10.

เชิญสมาชิกที่เหมาะสมให้ เป็ นกรรมการจนครบ และ
แต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งต่ างๆ ตามที่เหมาะสม โดยที่
จะมีกรรมการที่ปรึกษาจานวนตามสมควรได้ ทั้งนี้ให้
ค ณ ะกรรม การสม าค ม เค มี ชุ ด เก่ าม อ บ งาน ให้
คณะกรรมการบริ ห ารสมาคมเคมี ชุ ด ใหม่ หลั ง จาก
ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ภายใน 1 เดือน
ให้ นายกสมาคมมี ฐ านะเป็ นหั ว หน้ าคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม เป็ นผู้ส่ัง
นั ด หมายประชุ ม คณะกรรมการ เป็ นประธานในการ
ประชุมกรรมการ ให้ นายกสมาคมเป็ นผู้แทนสมาคมใน
กิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล หรื อ สถาบั น
ภายนอกได้
ในกรณี ท่ีมีเหตุ ท่ีไม่ สามารถสรรหานายกสมาคมเคมี
หรือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีให้ ทัน
ตามก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารสมาคมเคมี ชุ ด
เดิ ม รั ก ษาการไปจนกว่ าจะได้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมเคมี ชุ ด ใหม่ แต่ ต้ อ งด าเนิ น การให้ แล้ ว เสร็จ
ภายใน 1 ปี

อานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม
10.1 คณะกรรมการมี ห น้ าที่ด าเนิ น กิจการให้ เป็ นไปตาวัต ถุ ป ระสงค์
ของสมาคม
10.2 ให้ คณะกรรมการประชุมปรึกษากิจการของสมาคมอย่างสม่าเสมอ
ในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง การประชุมทุกครั้งจะต้ องมีกรรมการ
มาประชุ มไม่ น้อยกว่ าครึ่งหนึ่ งจึงจะเป็ นองค์ป ระชุ ม และต้ องมี
รายงานการประชุมทุกครั้ ง มติของคณะกรรมการให้ ถือคะแนน
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10.3

10.4
10.5
10.6

10.7

เสี ย งข้ า งมากเป็ นเกณฑ์ นายกมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในฐานะเป็ น
กรรมการผู้หนึ่งได้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน นายกสมาคมมีอานาจ
ชี้ขาด
ให้ คณะกรรมการมีอานาจเชิญสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึกษา และมีอานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะ
กิจให้ ดาเนินงานใดๆ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้
คณะกรรมการมี อานาจพิ จารณาแต่ งตั้ งถอดถอนเจ้ าหน้ าที่ของ
สมาคมได้
คณะกรรมการมี อ านาจก าหนดระเบี ย บการเงิ น ของสมาคมฯ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องได้ ปฏิบัติ
คณะกรรมการมีอานาจแต่ งตั้งผู้ แทนทาหน้ าที่ตั วแทนสมาคมฯ
ประจาท้ องถิ่น ให้ มีหน้ าที่ปฏิบัติในระเบียบการที่คณะกรรมการ
กาหนด
คณะกรรมการมี อานาจกาหนดระเบี ยบและวิธีก ารต่ างๆ ซึ่ งไม่
ขัดแย้ งต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของสมาคม

หมวดที่ 4
การประชุม
ข้อ 11.

การประชุม
11.1 ให้ มีการประชุมใหญ่สามัญปี ละครั้ง ภายในไตรมาสแรกของปี
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
11.1.1 กรรมการแถลงกิจการในรอบปี
11.1.2 เสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ ว
11.1.3 ผลการเลื อ กตั้ งกรรมการบริ ห ารสมาคม และนายก
สมาคม ในปี ที่มีการสรรหา
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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11.2

11.3

11.4

11.5
11.6

11.1.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
11.1.5 เรื่องอื่นๆ
ให้ มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ เมื่อคณะกรรมการสมาคมมีมติหรือ
สมาชิกสามัญจานวนไม่น้อยกว่า 25 คนร้ องขอ และให้ นายก
สมาคมหรือผู้ท่นี ายกสมาคมมอบหมายเรียกประชุมได้
การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ นายกสมาคม
หรือผู้ท่นี ายกสมาคมมอบหมายเป็ นประธานของที่ประชุม หากนายก
สมาคมหรือผู้ท่ีได้ รับมอบหมายไม่ สามารถเข้ าประชุม ได้ ให้ สมาชิก
ที่ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่ ง ท าหน้ าที่ เป็ น
ประธาน
การประชุมใหญ่ ท้ังสามัญและวิสามัญ จะต้ องมีสมาชิกมาประชุม ไม่
น้ อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรืออย่างน้ อย 25 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้ ามีผ้ ูเข้ าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ เลื่อนการประชุมไปคราวหน้ า
ภายใน 14 วัน ซึ่งถือว่าสมาชิกที่เข้ าประชุมเป็ นองค์ประชุมได้
ให้ มี ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการ หรื อ ปาฐกถา บรรยาย อภิ ป ราย
สัมมนาหรือ อื่นๆ เป็ นครั้งคราว
การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจาปี ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 2002 และจัดต่อมาเป็ นประจาทุกปี ตั้งแต่ 2008 โดย
สมาคมเคมีเป็ นเจ้ าภาพร่วมกับภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ซึ่งจะมีการเสนอชื่อโดยเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพสลับกันไปจัดปี ละ 1 ครั้ง
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หมวดที่ 5
สาขาทางวิชาการและการจัดตั้ง
ข้อ 12. ให้ มีสาขาทางวิชาการต่างๆ ทางด้ านวิชาเคมีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทั้งหมด
ดังต่อไปนี้
12.1 เคมีเชิงฟิ สิกส์และชีวฟิ สิกส์
(Physical and Biophysical Chemistry)
12.2 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)
12.3 เคมีอนิ ทรีย์และชีวโมเลกุล
(Organic and Biomolecular Chemistry)
12.4 เคมีโพลิเมอร์ (Polymer Chemistry)
12.5 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)
12.6 เคมีส่งิ แวดล้ อมและอุตสาหกรรม
(Environmental Chemistry and Industry)
12.7 เคมีและสุขภาพ (Chemistry and Human Health)
12.8 เคมีศึกษา (Chemical Education)
นอกจากสาขาทางวิ ช าการดั ง กล่ า วแล้ ว สมาคมอาจจั ด ตั้ ง
สาขาวิชาการขึ้นอีกได้ การจัดตั้งสาขาวิชาการให้ กระทาได้ โดยประกาศของ
สมาคมฯ ตามระเบียบที่คณะกรรมการสมาคมวางไว้
สาขาทางวิชาการต้ องดาเนินการภายใต้ ความรับผิดชอบ อานาจ
และหน้ าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ตามข้ อ 10 แต่อาจมีคณะอนุกรรมการ
สาขาทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตั้งเพื่อบริหารได้
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หมวดที่ 6
การเงิน
ข้อ 13.

สมาคมฯ มีรายได้จาก
13.1 ค่าบารุงสมาชิก
13.2 กิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมหรือสาขาทางวิชาการจัดขึ้น
13.3 กิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมหรือสาขาทางวิชาการจัดให้ แก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนโดยมิได้ แสวงหากาไรในเชิงธุรกิจ
13.4 การบริจาค หรือเงินอุดหนุนจากบุคคล องค์กร หน่วยงาน ของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจ
13.5 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้

ข้อ 14.

เงินรายได้ ของสมาคม ให้ ฝากธนาคาร หรือบริษัทการเงินที่ธนาคารรับรอง
และมีหลักฐานมั่นคงในบัญชี ของสมาคมเคมี โดยให้ นายกสมาคมปรึกษา
คณะกรรมการสมาคมทุ ก ครั้ ง ที่ จ ะท าการฝากเงิ น รายได้ ของสมาคม
นอกจากคณะกรรมการได้ มีมติเป็ นอย่างอื่น ให้ สมาคมแสดงบัญชีรับจ่าย
แสดงงบดุ ล ถึงวัน ที่ 30 กัน ยายน ของทุ กๆ ปี ในการประชุ ม ใหญ่ สามั ญ
ประจาปี ตามข้ อ 11 และให้ จ่ายเงินตามระเบียบ

ข้อ 15.

การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่ วมกันขอคณะกรรมการบริหาร
การจ่ายเช็คหรือการเบิกเงินของสมาคมฯ ต้ องลงชื่อ 2 ใน 4 คน ของผู้มี
อ านาจลงนาม ที่ มี ต าแหน่ ง เป็ นนายกสมาคม อุ ป นายกสมาคมคนใด
คนหนึ่ง เหรัญญิก และเลขาธิการสมาคมฯ

ข้อ 16.

ให้ เหรั ญ ญิ ก จั ด ให้ มี บั ญ ชี ก ารเงิ น ของสมาคม พร้ อ มด้ ว ยใบส าคั ญ และ
หลั ก ฐานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการบั ญ ชี การรั บ เงิน ทุ ก ประเภทต้ อ งมี
หลั ก ฐานการรั บ เงิน การจ่ ายเงิน ทุ ก รายการต้ อ งมี ใบส าคั ญ อัน มี รายการ
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จานวนเงินถูกต้ อง ซึ่งได้ รับอนุ มั ติจากนายกสมาคมหรือผู้ท่ีนายกสมาคม
มอบหมาย หลั ก ฐานการเงิ น ต้ องเก็บ รั ก ษาไว้ เพื่ อการตรวจสอบโดย
เรียบร้ อยครบถ้ วน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ข้อ 17.

ให้ นายกสมาคมมี อ านาจจ่ ายเงิ น เป็ นค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ ของสมาคมตาม
งบประมาณได้ ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ถ้ าเกินกว่านั้น ให้
ขออนุ มัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน และในกรณีพิ เศษเมื่อมี เหตุจาเป็ น
ใดๆ ให้ นายกสมาคมมีอานาจสั่งจ่ ายเงินนอกเหนือเงินงบประมาณดังกล่ าว
ได้ คราวละไม่เกินจานวนเงิน ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณากาหนดขึ้น

ข้อ 18.

บัญชีของสมาคมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เหรัญญิกต้ องทาบัญชีงบดุลเสนอ
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร พอที่จะเสนอให้
นายกสมาคม เพื่อเสนอให้ ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญพิจารณาได้ ทนั ตามกาหนด

ข้อ 19.

ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ต่ งตั้ งสมาชิ ก สามั ญ หรื อ บุ ค คลภายนอกซึ่ งมิ ได้ เป็ น
กรรมการของสมาคมให้ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี

ข้อ 20.

ถ้ าผู้สอบบัญชีซ่ึงที่ประชุมใหญ่ สามัญเลือกตั้งไว้ พ้ นจากตาแหน่งด้ วยเหตุ
ใดๆ ก่อนทาการสอบบัญชีเสร็จสิ้น คณะกรรมการสมาคมมีอานาจให้ บุคคล
ใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมการสมาคมทาการสอบบัญชีแทน

หมวดที่ 7
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 21.

การแก้ ไขข้ อบังคั บของสมาคมกระทาได้ โดยมติ ท่ีป ระชุ มใหญ่ สามัญ หรื อ
วิสามัญของสมาคม โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม เมื่อที่ประชุม
ได้ ตกลงให้ แก้ ไขได้ ต้ องนาเสนอคณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง
และประกาศใช้ ต่อไป
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หมวดที่ 8
การเลิกสมาคม
ข้อ 22.

การลงมติเลิกสมาคม ต้ องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกทั้งหมด

ข้อ 23.

ในกรณีเลิกสมาคม ไม่ ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ คณะกรรมการบริหารสมาคม
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม และ
เมื่ อ ช าระบั ญ ชี แ ล้ ว หากมี ท รั พ ย์ สิน เหลื อ อยู่ ให้ พิ จ ารณามอบให้ มู ล นิ ธิ
จุฬาภรณ์ หรือองค์กรการกุศล
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