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หมวดที่ 1 

ขอ้ความทัว่ไป 

ขอ้ 1. ช่ือสมาคม สมาคมนี้ มีชื่อ “สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย” ใช้อักษรย่อ สคท. 

แปลเป็น ภาษาองักฤษว่า “Chemical Society of Thailand” ใช้อกัษรย่อ CST. 

ขอ้ 2. ส านกังาน ส านักงานของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ถนนพระรามที่หก    

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

ขอ้ 3. วตัถุประสงค ์สมาคมมีวัตถุประสงค์ โดยไม่เกี่ยวกบัการเมือง ดังต่อไปนี้  

3.1 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่สมาชิกและผู้สนใจในวิชาเคมี 

3.2 ส่งเสริมและควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางเคมี 

3.3 ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในวิชาชีพทางเคมีแก่

สมาชิก และช่วยพิทักษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน

ในด้านเคม ี

3.4 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาเคมี ทั้งทางการศึกษา การวิจัย 

การอบรม การสัมมนาวิชาการ การประยุกต์ในด้านต่างๆ และการ

พัฒนาเพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน  

3.5 ให้บริการผลิตสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดท าเคร่ืองมือ

ทดสอบความรู้ ความสามารถและทักษะส าหรับบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัเคมี 

3.5.1  ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ ์และความคิดเหน็ 

         ระหว่างสมาชิกด้วยกนั หรือกบัสมาชิกของสมาคม  หรือ 

         องค์กรอื่นๆทางเคมี ทั้งในและนอกประเทศ 

3.5.2    ในการให้ค าปรึกษาและแนะน าบุคคล และหน่วยงานต่างๆ 

        ในเร่ืองเกี่ยวกบัเคมี 
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3.5.3    ในการติดต่อประสานงานกบัองค์กรทางเคมีอื่นๆ ทั้งใน 

       และนอกประเทศ 

3.5.4 ในการน าความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ให้เป็น 

ประโยชน์ต่อสงัคม และการพัฒนาประเทศ                             

3.6 ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการออกระเบียบข้อบังคับ 

และส่งเสริม/สนับสนุนสมาชิกของสมาคมเคมี ให้ได้ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเคม ี

3.7  เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี ทั้งด้านบุคลากร  

วิชาการ และอาชีพที่เกี่ยวกบัเคมี เพ่ือประโยชน์ 

3.7.1     ในการแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณแ์ละความคิดเหน็ 

        ทางเคมีระหว่างสมาชิกด้วยกนัหรือกบัสมาชิกของสมาคม 

  หรือองค์กรอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ 

3.7.2   ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าให้แก่บุคคล และหน่วยงาน 

          ต่างๆ ในเร่ืองเกี่ยวกบัเคมี 

3.7.3    ในการติดต่อประสานงานกบัองค์กรทางเคมีอื่นๆ ทั้งใน 

         และนอกประเทศ 

3.7.4    ในการน าความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ให้เป็น 

         ประโยชน์ต่อสงัคมและการพัฒนาประเทศ 

3.8 สนับสนุนให้นักเคมีมีบทบาทเกี่ยวกบั 

3.8.1   การควบคุมเพ่ือความปลอดภัยในการเกบ็ ขนส่ง ซื้อขาย 

        แลกเปลี่ยน ใช้และทิ้งสารเคมีที่เป็นอนัตราย 

                       3.8.2    การใช้วิชาชีพทางเคมี 
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หมวดที่ 2 

สมาชิกภาพ 
 

ขอ้ 4. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม มี 7 ประเภท คือ 

4.1 สมาชิกสามญั ได้แก่ ผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

4.1.1 ต้องเป็นบุคคลที่มีสญัชาติไทย 

4.1.2 ส าเร็จปริญญาในวิชาเคมี แขนงใดแขนงหนึ่ งจาก

สถาบันการศึกษาขั้นอดุมศึกษา หรือ  

4.1.3 ได้อนุปริญญาทางเคมี และได้ปฏิบัติงานทางเคมี

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

หรือ 

4.1.4 ส าเร็จปริญญา หรืออนุปริญญา ในวิชาอื่นๆ ที่ศึกษา

วิชาเคมีมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้ปฏิบัติงาน

ทางเคมีมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 หรือ 

4.1.5 เป็นผู้มีอาชีพเกี่ยวกับเคมี และได้ปฏิบัติงานในหน้าที่

อนัต้องรับผิดชอบในวิชานี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณในทางเคมี       

ที่คณะกรรมการได้ลงมติเป็นสมาชิก 

4.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้สนใจวิชาเคมีที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก 

และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเหน็ชอบให้เป็นสมาชิก 

4.4 สมาชิกสถาบนั ได้แก่ สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยงาน

ของรัฐ องค์กร หรือชมรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าและ

ไม่หวังผลก าไร ที่ สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการ

พิจารณาลงมติเหน็ชอบให้เป็นสมาชิก 
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4.5 สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ องค์กรนิติบุคคล ที่ไม่ใช่หน่วยงานใน  

ข้อ 4.4 เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่สมัครเข้าเป็น

สมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเหน็ชอบให้เป็นสมาชิก 

4.6 สมาชิกนิสิต-นกัศึกษา ได้แก่ นิสติ นักศึกษา ที่ก าลังศึกษาในวิชา

เคมีแขนงใดแขนงหนึ่ งจากสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา        

ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเหน็ชอบ

ให้เป็นสมาชิก 

4.7 สมาชิกสามญัตลอดชีพ ได้แก่บุคคลที่ได้บ าเพญ็ประโยชน์ให้แก่

สมาคมเคมีอันเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการ

เป็นสมาชิกสามัญตามข้อ 4.1 และคณะกรรมการพิจารณาลงมติ

เหน็ชอบให้รับเป็นสมาชิกสามัญตลอดชีพ 

ขอ้ 5.  การเขา้เป็นสมาชิก ผูป้ระสงคจ์ะเป็นสมาชิก เวน้แต่สมาชิกกติติมศกัดิ์  
          สามารถสมัครสมาชิกสมาคมเคมีฯ จากเวบ็ไซต์ของสมาคมเคมีฯ และเมื่อ 

         ได้ช าระเงินค่าบ ารุงตามข้อ 6. สมาชิกภาพของผู้สมัครจึงจะสมบูรณ ์  

         ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อบังคับสมาคมได้จากในเวบ็ไซต์ของสมาคมฯ 

ขอ้ 6.  ค่าบ ารุง สมาชิกแต่ละประเภท ช าระค่าบ ารุงดงัต่อไปนี้  

6.1 สมาชิกสามัญ ช าระค่าบ ารุงปีละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

6.2 สมาชิกสมทบ ช าระค่าบ ารุงปีละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

6.3 สมาชิกกติติมศักดิ์ ยกเว้นค่าบ ารุง 

6.4 สมาชิกสถาบัน ช าระค่าบ ารุงปีละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

6.5 สมาชิกสามัญ ช าระค่าบ ารุงราย 6 ปี 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

6.6  สมาชิกสามัญ ช าระค่าบ ารุงราย 15 ปี 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

6.7 สมาชิกนิติบุคคล ช าระค่าบ ารุงปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

    6.8 สมาชิกนิสติ-นักศึกษา ช าระค่าบ ารุงปีละ 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
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  6.9    สมาชิกสามัญตลอดชีพที่ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร

สมาคมช าระค่าบ ารุงคราวเดียวเป็นเงินไม่ต ่ากว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)  

 6.10 สมาชิกอาจได้รับการลดหย่อนค่าบ ารุง ในกรณีที่คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพิจารณา เห็นว่าสมาชิกได้บ าเพ็ญตนเป็นประโยชน์และช่วยเหลือกิจกรรม     

ของสมาคมเป็นอย่างดี 
 

ขอ้ 7.สิทธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

 7.1 สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้ 

7.1.1 สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง

สมาชิกสามัญ ขึ้นเป็นกรรมการบริหารสมาคมเคมี 

7.1.2 สมาชิกสามัญ มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ

อนุกรรมการในสาขาวิชาการทางเคมีต่างๆ 

7.1.3 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆของ

สมาคม 

7.1.4 เสนอความคิดเหน็เกี่ยวกบัการด าเนินงาน กจิการของ

สมาคมต่อคณะกรรมการได้ 

7.1.5 ได้รับความช่วยเหลือในด้านวิชาการ ด้านอาชีพการ

งานหรือความช่วยเหลืออื่ นๆ บางประการเท่าที่

สมาคมจะช่วยได้ 

7.1.6 ให้สมาชิกสามัญตลอดชีพ มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิก

สามัญ ตามข้อ 7.1.1 และ 7.1.2 

 7.2  สมาชิกมีหนา้ที่ 

7.2.1 แจ้งเลขทะเบียน เลขบัตร ที่อยู่ ที่ท างาน ให้นาย

ทะเบียนของสมาคมทราบทุกคร้ัง เม่ือมีการย้ายที่

ท างานหรือที่อยู่ 

7.2.2 แจ้งวุฒิการศึกษา การวิจัย รางวัล เกียรติประวัติ หรือ
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อื่ นๆให้นายทะเบียนของสมาคมทราบทุกคร้ังที่

เพ่ิมขึ้นจากประวัติเดิมที่ให้ไว้กบัสมาคม 

7.2.3 รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิชาชีพทางเคมี 

7.2.4 เสนอความคิดเห็นหรือรายงานเร่ืองเกี่ยวกับความ

เสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้ นจากการใช้วิชาชีพ     

ทางเคมีต่อคณะกรรมการ 

7.2.5 และสทิธอิื่นๆ ที่คณะกรรมการสมาคมเคมี ก าหนดขึ้น

ตามความเหมาะสม 

ขอ้ 8. การพน้จากสมาชิก สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตุดังต่อไปนี้  

8.1 ตาย 

8.2 ลาออก 

8.3 ไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับของสมาคม 

8.4 ขาดการช าระค่าบ ารุงสมาคม 

8.5 มีความประพฤติเสียหาย และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจาก

สมาชิกภาพ 

หมวดที่ 3 

วิธีบริหารสมาคม 

ขอ้ 9. ให้มีกรรมการบริหารกิจการของสมาคมขึ้ นคณะหนึ่ง โดยมีจ านวนและอายุ 

และการด าารงต าแหน่งหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

9.1 คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ

จ านวนไม่ต ่ากว่า 15 คน แต่ไม่ เกินกว่า 25 คน ซึ่งประกอบด้วย 

นายกสมาคม นายกพ่ึงพ้นวาระ อุปนายก เลขาธิการ รองเลขาธิการ 

เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสมัพันธ์ นายทะเบียน และต าแหน่งอื่นๆ 

ที่เหน็สมควร 
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9.2 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 

และมีสิทธิเป็นกรรมการต่อไปได้อีก และให้นายกสมาคมอยู่ใน

ต าแหน่งติดต่อกนัได้ไม่เกนิ 2 วาระ 

9.3 ถ้าต าแหน่งกรรมการบริหารว่างลงก่อนถึงก าหนดตามวาระ       

ให้นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญขึ้นเป็นกรรมการในต าแหน่ง

ที่ว่างนั้น แต่ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียง เท่าอายุของกรรมการบริหาร

ชุดนั้น 

9.4 ให้เลือกกรรมการบริหารสมาคมจ านวน 10 คน โดยให้ใช้เลือก

ดังนี้  

9.4.1 ภายในเดือนกันยายนของปีที่มีการเลือกตั้งกรรมการ

ใหม่ ให้คณะกรรมการสมาคมเคมี แต่งตั้งกรรมการ

สรรหาจ านวน 3 คน จากสมาชิกของสมาคม หรือ

ผู้ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ กรรมการ เห็นสมควรเชิญ เป็น

กรรมการสรรหา เพ่ือท าหน้าที่สรรหาสมาชิกสามัญที่

เหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นจ านวนไม่

น้อยกว่า 10 คน 

9.4.2 สมาชิกสามัญมีสิทธิสมัครเข้ารับเลือกตั้งต่อกรรมการ

สรรหาได้ โดยมีสมาชิกสามัญจ านวนไม่ต ่ากว่า 3 คน 

รับรอง อนึ่ง สมาชิกสามัญอาจเสนอชื่อผู้สมัครเข้ารับ

เลือกตั้ งเป็นกรรมการบริหารสมาคมได้ โดยผู้ถูก

เสนอชื่อยินยอม และผู้เสนอรับรอง ทั้งนี้ ต้องกระท า

เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเดือนกันยายนของปีที่มี

การเลือกตั้ง 

9.4.3 คณะกรรมการสรรหาด าเนินการจัดส่งบัตรเลือกตั้ง 

รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 9.4.1 และ 9.4.2 
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พร้อมทั้งประวัติย่อและนโยบายให้สมาชิกสามัญทุก

คน แล้วให้สมาชิก ส่งบัตรเลือกตั้ง หรือ เลือกตั้งผ่าน

ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2 เดือน 

9.4.4 ให้กรรมการสรรหาเสนอผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 คนแรก           

ต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือแต่งตั้ งเป็นกรรมการบริหาร

สมาคมเคมีชุดต่อไป 

9.4.5 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหานายกสมาคมเคมี จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 คน ท าหน้าที่ เป็นประธานกรรมการ       

ผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งนายกสมาคมเคมี หรือ อุปนายก

สมาคมเคมี 1 คน ผู้แทนกรรมการบริหารสมาคมเคมี     

1 คน การสรรหานายกสมาคมเคมีคนต่อไป นั้ นให้

ด าเนินการตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาก าหนด    

การได้มาของชื่อผู้สมควรเป็นนายกสมาคมเคมีคนต่อไป 

ได้จากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี 

คณะกรรมการสรรหา หน่วยงาน/องค์กรทางวิทยาศาสตร์ 

ภาควิชาเคมี  ที่ เป็ นสมาชิกของสมาคมเคมี  และ          

เมื่อคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมเคมีคนต่อไปได้

แล้ว ให้น าเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี

เพ่ือให้ความเห็นชอบ การสรรหานายกสมาคมเคมีคน

ต่อไปและด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมใหญ่

สามัญประจ าปี ภายใน 2 เดือน 

9.4.6 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีที่ได้รับเลือกใหม่

ทั้งหมด รวมทั้งนายกสมาคมเคมีที่ได้รับการสรรหา 

ตามข้อบังคับข้อ 9.4.5 และ 9.4.6 สามารถด าเนินการ
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เชิญสมาชิกที่เหมาะสมให้เป็นกรรมการจนครบ และ

แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ตามที่เหมาะสม โดยที่

จะมีกรรมการที่ปรึกษาจ านวนตามสมควรได้ ทั้งนี้ ให้

คณ ะกรรมการสม าคม เคมี ชุ ด เก่ ามอบ งาน ให้

คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีชุดใหม่ หลังจาก

ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ภายใน 1 เดือน  

9.4.7   ให้นายกสมาคมมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

รับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้สั่ง

นัดหมายประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในการ

ประชุมกรรมการ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมใน

กิจการที่ เกี่ ยวกับ บุคคล นิติ บุคคล ห รือสถาบัน

ภายนอกได้ 

9.4.8 ในกรณีที่มีเหตุที่ไม่สามารถสรรหานายกสมาคมเคมี 

หรือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีให้ทัน

ตามก าหนดให้คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีชุด

เดิมรักษาการไปจนกว่าจะได้คณะกรรมการบริหาร

สมาคมเคมีชุดใหม่ แต่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 1 ปี 
 

ขอ้ 10. อ านาจและหนา้ที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม 

10.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ด าเนินกิจการให้เป็นไปตาวัตถุประสงค์   

ของสมาคม 

10.2 ให้คณะกรรมการประชุมปรึกษากิจการของสมาคมอย่างสม ่าเสมอ

ในหนึ่งปีไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง การประชุมทุกคร้ังจะต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องมี

รายงานการประชุมทุกคร้ัง มติของคณะกรรมการให้ถือคะแนน
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เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ นายกมีสิทธิออกเสียงในฐานะเป็น

กรรมการผู้หนึ่งได้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน นายกสมาคมมีอ านาจ  

ชี้ ขาด 

10.3 ให้คณะกรรมการมีอ านาจเชิญสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และมีอ านาจแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะ

กจิให้ด าเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้ 

10.4 คณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของ

สมาคมได้ 

10.5 คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดระเบียบการเงินของสมาคมฯ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏบัิติ 

10.6 คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งผู้แทนท าหน้าที่ตัวแทนสมาคมฯ

ประจ าท้องถิ่น ให้มีหน้าที่ปฏิบัติในระเบียบการที่คณะกรรมการ

ก าหนด 

10.7 คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดระเบียบและวิธีการต่างๆ ซึ่ งไม่

ขัดแย้งต่อวตัถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคม 

 

หมวดที่ 4 

การประชมุ 

ขอ้ 11. การประชุม 

11.1 ให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละคร้ัง ภายในไตรมาสแรกของปี  

          โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

11.1.1 กรรมการแถลงกจิการในรอบปี 

11.1.2 เสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว 

11.1.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม และนายก

สมาคม ในปีที่มีการสรรหา 
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11.1.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี 

11.1.5 เร่ืองอื่นๆ 

11.2 ให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้ เมื่อคณะกรรมการสมาคมมีมติหรือ 

สมาชิกสามัญจ านวนไม่น้อยกว่า 25 คนร้องขอ และให้นายก 

          สมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายเรียกประชุมได้ 

11.3 การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้นายกสมาคม 

         หรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายเป็นประธานของที่ประชุม หากนายก 

สมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้สมาชิก         

ที่มาประชุม เลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่ ง ท าหน้าที่ เป็น

ประธาน 

11.4 การประชุมใหญ่ทั้งสามัญและวิสามัญ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่

น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง หรืออย่างน้อย 25 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม 

         ถ้ามีผู้เข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้เลื่อนการประชุมไปคราวหน้า 

         ภายใน 14  วัน ซึ่งถอืว่าสมาชิกที่เข้าประชุมเป็นองค์ประชุมได้ 

11.5 ให้มีการประชุมทางวิชาการ หรือปาฐกถา บรรยาย อภิปราย   

สมัมนาหรือ อื่นๆ เป็นคร้ังคราว  

11.6  การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจ าปีของสมาคมซึ่งจัดขึ้นคร้ังแรก  

        เมื่อปี ค.ศ. 2002 และจัดต่อมาเป็นประจ าทุกปีตั้งแต่ 2008 โดย 

     สมาคมเคมีเป็นเจ้าภาพร่วมกบัภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

        ซึ่งจะมีการเสนอชื่อโดยเวียนกนัเป็นเจ้าภาพสลับกนัไปจัดปีละ 1 คร้ัง 
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หมวดที่ 5 

สาขาทางวิชาการและการจดัตั้ง 

ขอ้ 12. ให้มีสาขาทางวิชาการต่างๆ ทางด้านวิชาเคมีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทั้งหมด

ดังต่อไปนี้ 

12.1 เคมีเชิงฟิสกิสแ์ละชีวฟิสกิส ์ 

   (Physical and Biophysical Chemistry) 

12.2 เคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 

12.3 เคมีอนิทรีย์และชีวโมเลกุล 

   (Organic and Biomolecular  Chemistry) 

12.4 เคมีโพลิเมอร์ (Polymer Chemistry) 

12.5 เคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 

12.6 เคมีสิ่งแวดล้อมและอตุสาหกรรม  

(Environmental Chemistry and Industry) 

12.7 เคมีและสขุภาพ (Chemistry and Human Health) 

12.8 เคมีศึกษา (Chemical Education) 
 

นอกจากสาขาทางวิชาการดังกล่าวแล้ว  สมาคมอาจจัดตั้ ง

สาขาวิชาการขึ้นอีกได้ การจัดตั้งสาขาวิชาการให้กระท าได้โดยประกาศของ

สมาคมฯ ตามระเบียบที่คณะกรรมการสมาคมวางไว้  

สาขาทางวิชาการต้องด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบ อ านาจ

และหน้าที่ของคณะกรรมการสมาคมฯ ตามข้อ 10 แต่อาจมีคณะอนุกรรมการ

สาขาทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตั้งเพ่ือบริหารได้ 
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หมวดที่ 6 

การเงิน 

ขอ้ 13. สมาคมฯ มีรายไดจ้าก 

13.1 ค่าบ ารุงสมาชิก 

13.2 กจิกรรมต่างๆ ที่สมาคมหรือสาขาทางวิชาการจัดขึ้น 

13.3 กิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมหรือสาขาทางวิชาการจัดให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชนโดยมิได้แสวงหาก าไรในเชิงธุรกจิ 

13.4 การบริจาค หรือเงินอุดหนุนจากบุคคล องค์กร หน่วยงาน ของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ 

13.5 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

ขอ้ 14. เงินรายได้ของสมาคม  ให้ฝากธนาคาร หรือบริษัทการเงินที่ธนาคารรับรอง 

และมีหลักฐานมั่นคงในบัญชีของสมาคมเคมี โดยให้นายกสมาคมปรึกษา

คณะกรรมการสมาคมทุกคร้ังที่ จะท าการฝากเงินรายได้ของสมาคม  

นอกจากคณะกรรมการได้มีมติเป็นอย่างอื่น  ให้สมาคมแสดงบัญชีรับจ่าย 

แสดงงบดุลถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกๆ ปี ในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี ตามข้อ 11 และให้จ่ายเงินตามระเบียบ 

ขอ้ 15. การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันขอคณะกรรมการบริหาร  

การจ่ายเช็คหรือการเบิกเงินของสมาคมฯ ต้องลงชื่อ 2 ใน 4 คน ของผู้มี

อ านาจลงนาม ที่ มีต าแหน่งเป็นนายกสมาคม อุปนายกสมาคมคนใด       

คนหนึ่ง เหรัญญิก และเลขาธกิารสมาคมฯ 

ขอ้ 16. ให้เหรัญญิกจัดให้มีบัญชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบส าคัญและ

หลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี การรับเงินทุกประเภทต้องมี

หลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีใบส าคัญอันมีรายการ
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จ านวนเงินถูกต้อง ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคม

มอบหมาย หลักฐานการเงินต้องเก็บรักษาไว้ เพ่ื อการตรวจสอบโดย

เรียบร้อยครบถ้วน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ขอ้ 17. ให้นายกสมาคมมีอ านาจจ่ายเงินเป็นค่าใช้ จ่ายต่างๆ ของสมาคมตาม

งบประมาณได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น    ให้

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน และในกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุจ าเป็น

ใดๆ ให้นายกสมาคมมีอ านาจสั่งจ่ายเงินนอกเหนือเงินงบประมาณดังกล่าว    

ได้คราวละไม่เกนิจ านวนเงิน ที่คณะกรรมการบริหารสมาคมพิจารณาก าหนดขึ้น 

ขอ้ 18. บัญชีของสมาคมสิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน  เหรัญญิกต้องท าบัญชีงบดุล

เสนอให้ผู้สอบบัญชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร พอที่จะ

เสนอให้นายกสมาคม  เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาได้ทนัตาม

ก าหนด  

ขอ้ 19. ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้ งสมาชิกสามัญ หรือบุคคลภายนอกซึ่ งมิได้เป็น

กรรมการของสมาคมให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี 

ขอ้ 20. ถ้าผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งไว้ พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุ

ใดๆ ก่อนท าการสอบบัญชีเสรจ็สิ้น คณะกรรมการสมาคมมีอ านาจให้บุคคล

ใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมการสมาคมท าการสอบบัญชีแทน 

 

หมวดที่ 7 

การแกไ้ขขอ้บงัคบั 

ขอ้ 21. การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกระท าได้โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญหรือ

วิสามัญของสมาคม โดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม เมื่อที่ประชุม

ได้ตกลงให้แก้ไขได้ ต้องน าเสนอคณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง
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และประกาศใช้ต่อไป 

หมวดที่ 8 

การเลิกสมาคม 

ขอ้ 22. การลงมติเลิกสมาคม ต้องมีคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

สมาชิกทั้งหมด 

ขอ้ 23. ในกรณีเลิกสมาคม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ คณะกรรมการบริหารสมาคม

เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของสมาคม และ

เมื่อช าระบัญชีแล้ว หากมีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้ พิจารณามอบให้มูลนิธิ   

จุฬาภรณ์ หรือองค์กรการกุศล 

 

 


