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คูมือการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ  
Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON) 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สมาคมเคมีแหงประเทศไทย ในพระอุปถัมภของ ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ       

วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี ในฐานะท่ีเปนศูนยรวมของนักวิชาชีพ นักอุตสาหกรรมและนักวิชาการดานเคมี ในการพัฒนา

สังคม ท้ังในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงไดจัดใหมี การประชุมวิชาการทางดานเคมีและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ  

ในระดับนานาชาติ หรือท่ีเรียกวา Pure and Applied Chemistry Conference (PACCON)  เพ่ือเปนเวทีใหนักวิจัย

ดานเคมีและวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของ ท้ังในประเทศและตางประเทศไดเผยแพรผลงานและแลกเปลี่ยนองคความรู เพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนางานของหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาคมใหดีข้ึนอยางยั่งยืนตอไป  

 สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯถือว างานประชุมวิชาการ PACCON เปนกิจกรรมท่ีสํา คัญและ 

มีกําหนดจัดข้ึนเปนประจําทุกป โดยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯจะมีการกําหนดใหมหาวิทยาลัยหรือ สถาบันวิจัย โดย 

คณะ ภาควิชา หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรวมจัดการประชุมดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธและสงเสริมภาพลักษณท่ีดีของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีเปนเจาภาพรวม รวมถึงเปนการเสริมสราง     

ความรวมมือและความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในหนวยงานของเจาภาพรวมและสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯตอไป  

โดยการประชุมวิชาการ PACCON นี้มีเปาหมายใหมีผูเขารวมประชุมเปนนักวิชาการจากหนวยงานของภาครัฐและ

ภาคเอกชน ท้ังภายในประเทศและตางประเทศ รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาและผูท่ีสนใจตางๆ  โดยมีองคประกอบท่ี

สําคัญๆของงาน คือสวนท่ีหนึ่งเปนการประชุมวิชาการและการเสนอผลงานวิจัย โดยเชิญนักวิทยาศาสตรท่ีมีชื่อเสียง    

ระดับโลก และนักวิทยาศาสตรรุนใหมท่ีมีผลงานดีเดนเปนผูบรรยายนํา เพ่ือเปนตัวอยางและเปนแรงกระตุน ใหเกิดการ

พัฒนาการดานงานวิจัยของประเทศ พรอมท้ังใหเกิดความรวมมือและเกิดการถายทอดวิทยาการใหมๆ ใหกับนักวิจัยของ

ประเทศอยางตอเนื่อง ประกอบกับมีการบรรยายของนักวิจัยจากหนวยงานตางๆ เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ

โปสเตอร รวมถึงสวนท่ีสอง ท่ีเปนการจัดแสดงนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตรตางๆ เพ่ือเปนการแสดงนวัตกรรมเครื่อง

วิเคราะหวิจัย ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จากผูผลิตท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก และรวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน

การจัดประชุม  

 จากหลักการและเหตุผลขางตน สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ จึงไดจัดทําขอบเขตการดําเนินงาน เพ่ือเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานและการประสานงานของ สมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ รวมกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันท่ีเปนเจาภาพ

รวม เพ่ือใหการจัดการประชุมวิชาการ PACCON นี้สําเร็จลงดวยดี บรรลุผลตามเปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพสม        

ตามเจตนารมณของสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯตอไป 
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2. วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือรวมกําหนดนโยบายและแผนในการประชุมใหสอดคลองกับหัวขอการประชุม (Theme)ท่ีสามารถดําเนินการ
ประชุมไปสูความสําเร็จตามเปาหมายของสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ และเจาภาพรวมฯ  

(2) ใหสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ และเจาภาพรวมฯ มีสวนรวมในการกําหนดดานบุคลากร อุปกรณ สถานท่ี และ
สามารถกําหนดคาใชจายรายการท่ีสําคัญๆ ตามความเหมาะสม 

(3) เพ่ือดําเนินการเตรียมงานและจัดประชุมตามแผนท่ีไดกําหนด เพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 

3. ขอบเขตการดําเนินงานและการประสานงาน 
3.1 ขอบเขตท่ัวไป 
(1) สมาคมเคมีแห งประเทศไทยฯ ( ใน ท่ีนี้ เ รี ยกว า  สมาคม)  ในฐานะเจ าภาพจัดการประชุมวิชาการ 

Pureand Applied Chemistry Conference (PACCON) เปนผูกําหนดนโยบาย พรอมท้ังแนวทางในการ
ดําเนินงานและประสานงานตางๆ  เพ่ือใหสามารถจัดการประชุมวิชาการดังกลาวไดบรรลุผลตามเปาหมายอยาง   
มีประสิทธิภาพ  

(2) มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย โดยคณะ ภาควิชา หรือ หนวยงานท่ีเก่ียวของ ท่ีสมาคมกําหนดใหเปนผูรวม
ดําเนินการและประสานงานการจัดการประชุมนี้ (ในท่ีนี้เรียกวา เจาภาพรวม) เปนผูจัดทําแผนงานการประชุม
วิชาการ โดยครอบคลุมถึง วัน เวลา และสถานท่ีจัดประชุมวิชาการ  หัวขอของการประชุม (Theme)  กรอบการ
ดําเนินงาน ประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย ตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากสมาคม 
ท้ังนี้ เจาภาพรวมตองจัดใหมี คณะทํางานซ่ึงเปนบุคลากรของเจาภาพรวม หรือ ผูรับจางดําเนินงาน (Organizer) 
เพ่ือดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ ตามความเหมาะสม   พรอมท้ังเจาภาพรวมตองมีการสํารองเงินคาใชจาย 
เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการดังกลาวไดบรรลุผลตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) งานประชุมวิชาการ Pure and  Applied Chemistry Conference (ในท่ีนี้เรียกวา PACCON) มีกําหนดจัดข้ึน
เปนประจําทุกป หรือ ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสมาคมกําหนด โดยกําหนดใหใชชื่องานเปนคําวา  PACCON 
ตามดวยปคริสตศักราชท่ีจัดงาน อาทิเชน PACCON 2016 เปนตน โดยการประชุมวิชาการนี้ มีองคประกอบท่ี
สําคัญไดแก สวนการประชุมวิชาการ และ สวนแสดงนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตร โดยเจาภาพรวม อาจจัดให
มีองคประกอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ภายใตความเห็นชอบจากสมาคม 

3.2 ขอบเขตการดําเนินงานของสมาคม  
(1) สมาคม เปนผูพิจารณาอนุมัติ หนวยงานท่ีจะหมุนเวียนกันเปนเจาภาพรวม จัดการประชุมวิชาการ PACCON ใน

แตละป โดยหนวยงานดังกลาวตองยืนยันการเปนเจาภาพรวมกับสมาคม ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือให
สามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

(2) สมาคมจะกําหนดผูประสานงานของสมาคม เพ่ือรวมประสานงานการดําเนินงานตางๆ กับเจาภาพรวม พรอมท้ัง
กําหนดใหมีการประชุม รวมกันระหวางสมาคมและเจาภาพรวม ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถ
ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) สมาคมจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ แผนการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ PACCON ซ่ึงจัดทําโดย
เจาภาพรวม โดยครอบคลุมถึง วัน เวลา สถานท่ีจัดประชุมวิชาการ หัวขอของการประชุม (Theme) กรอบการ
ดําเนินงาน ตลอดจนประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย และแผนเงินสํารองจายของเจาภาพรวม เพ่ือให
สามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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(4) ในกรณีท่ีเจาภาพรวมไมสามารถจัดหาเงินสํารองจายในการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการ ดังกลาวจนอาจเกิด
ผลกระทบตอการจัดการประชุมวิชาการนี้อยางมีนัยสําคัญ ทางสมาคมจะพิจารณาจัดหาเงินสํารองจายดังกลาว 
ใหกับเจาภาพรวมเพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป แตท้ังนี้ทาง
สมาคมจะพิจารณาใหเปนแตละกรณีไปตามความเหมาะสม 

(5) สมาคมจะแจงรายละเอียดบัญชีธนาคาร ในชื่อบัญชี “PACCON” ใหกับเจาภาพรวม เพ่ือรองรับการโอนเงิน
คาลงทะเบียนและรายไดอ่ืนๆ โดยสมาคมจะเปนผูออกใบเสร็จรับเงินในการจัดการประชุมวิชาการนี้และ
ใบเสร็จรับเงินไมสามารถนําไปหักภาษี ณ ท่ีจายได เนื่องจากสมาคมเปนองคกรทางวิชาการท่ีไมแสวงหากําไร และ
ทํากิจกรรมท่ีเก่ียวของกับวิชาการทางเคมี ท้ังนี้ สมาคมอาจจะกําหนดวิธีการท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถดําเนินการ
ตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

(6) สมาคมจะอํานวยการ พรอมท้ังชวยประสานงานกับเจาภาพรวมและ/หรือหนวยงานตางๆ รวมถึงการหาแนวทาง
ในการแกไขปญหาในการดําเนินการตางๆ รวมกับเจาภาพรวม เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดการประชุมวิชาการได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

3.3 ขอบเขตการดําเนินงานของเจาภาพรวม 
(1) เจาภาพรวมตองกําหนดผูรับผิดชอบและผูประสานงานกับสมาคม เพ่ือรวมดําเนินการและประสานงานการจัดการ

ประชุมวิชาการ ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
(2) เจาภาพรวมตองจัดทํา แผนงานการประชุมวิชาการในเบื้องตน โดยครอบคลุมถึง วันเวลาสถานท่ีจัดประชุม

วิชาการ หัวขอของการประชุม (Theme) กรอบการดําเนินงาน อาทิเชน การกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี     
พรอมท้ังรูปแบบ  และกําหนดการในการประชุมวิชาการ  การประชาสัมพันธงาน การกําหนดรูปแบบการ
ลงทะเบียนและการรับชําระเงิน การกําหนดรูปแบบการประชุมวิชาการและการจัดนิทรรศการแสดงเครื่องมือ
วิทยาศาสตร  การกําหนดรูปแบบเอกสารและอุปกรณประกอบการประชุมวิชาการ  การอํานวยความสะดวกใหกับ
วิทยากรและผูเขารวมประชุมวิชาการ ตลอดจนประมาณการรายไดและประมาณการรายจาย   และแผนเงิน
สํารองจายของเจาภาพรวม เพ่ือเสนอใหสมาคมเปนผูพิจารณาอนุมัติการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการดังกลาว 

(3) เม่ือเจาภาพรวมไดเสนอแผนงานการจัดการประชุมวิชาการและไดรับความเห็นชอบของสมาคมแลว เจาภาพรวม
ตองจัดตั้งคณะทํางาน โดยเปนบุคลากรของเจาภาพรวมเอง หรือ ผูรับจางดําเนินงาน(Organizer) ตามความ
เหมาะสม เพ่ือดําเนินการจัดการประชุมวิชาการใหมีประสิทธิภาพ ตอไป 

(4) เจาภาพรวมตองจัดตั้งงบสํารองจายสําหรับเปนคาใชจายตางๆ ในระหวางเตรียมการประชุมโดยทางสมาคมจะแจง
รายละเอียดบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี “PACCON” ใหกับทางเจาภาพรวม เพ่ือรองรับการโอนเงิน คาลงทะเบียน
และคารายไดอ่ืนๆ ในการจัดการประชุมวิชาการนี้ 

(5) เจาภาพรวมตอง กําหนด วัน เวลา สถานท่ี พรอมท้ังรูปแบบและกําหนดการของการประชุมวิชาการ โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้ 

- กําหนด วันเวลา และสถานท่ีจัดการประชุมวิชาการท่ีเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ท้ังสถานท่ี 
การเดินทาง และคาใชจายตางๆ 
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- กําหนดหัวขอการประชุมวิชาการ (Theme) รวมถึงกําหนดสาขาวิชาในการประชุมใหเหมาะสม พรอมท้ัง
กําหนดวิทยากรท่ีมีชื่อเสียง ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของหัวขอการ
ประชุมดังกลาว  

- กําหนดรูปแบบการประชุม หมายกําหนดการพิธีการตางๆ รวมถึงกําหนดระยะเวลา และสถานท่ีสําหรับ
การประชุมวิชาการตางๆ ตามความเหมาะสม  

- กําหนดและทําหนังสือเชิญประธานในพิธีเปด-ปดการประชุมพรอมท้ังจัดทําสูจิบัตรในการประชุมวิชาการ
ดังกลาวรวมถึงการจัดการตอนรับประธานและผู เขารวมงาน ในพิธีเปด-ปดการประชุมดังกลาว         
อยางเหมาะสม  

- ติดตอประสานงานเชิญวิทยากรบรรยายนําและวิทยากรรับเชิญ ท้ังในและตางประเทศใน ระดับตางๆ   
โดยเนนการเชิญวิทยากรรับเชิญและคาใชจายตางๆ ใหมีความเหมาะสมและประหยัดท่ีสุด 

- ติดตอประสานงานกับวิทยากร   ดานการเดินทาง และจัดหาท่ีพักของวิทยากรรับเชิญ พรอมกําหนด      
คาเดินทางสําหรับนักวิทยาศาสตรท่ีเห็นวาสําคัญ   ซ่ึงอาจจะหาผูสนับสนุนการเดินทางพรอมคูสมรส   
หรือผูติดตาม (ถาจําเปน)  สวนวิทยากรบรรยายรับเชิญท่ีมาจากตางประเทศควรจัดหาแหลงทุนสนับสนุน
การเดินทางเอง แตทางเจาภาพรวม อาจจะจัดหาท่ีพัก และเลี้ยงรับรอง ตามความเหมาะสม โดยปรึกษา
กับทางผูแทนของสมาคม อยางใกลชิดเพ่ือประสิทธิภาพในการกําหนดคาใชจาย 

(6) เจาภาพรวมตองจัดใหมีการประชาสัมพันธงานการประชุมวิชาการ PACCON ในชองทางตางๆ อยาง                 
มีประสิทธิภาพ โดยไดรับความเห็นชอบของสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้ 

- จัดเตรียมแผนการประชาสัมพันธงานการประชุมวิชาการ ในสื่อตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ ภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

- ประสานงานกับสมาคม ในการจัดทํา Website เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธงาน รวมถึงการดําเนินการ
ลงทะเบียนออนไลนและการรับสงเอกสารผลงานการวิจัยผานทาง Website ดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

- จัดเตรียมสื่อสิ่งพิมพและสื่อประชาสัมพันธตางๆ ในรูปแบบตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ พรอมท้ัง
ดําเนินการประชาสัมพันธการประชุมในสื่อตางๆ ในระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือเผยแพรใหแกบุคลากรใน
หนวยงานท้ังในและตางประเทศใหทราบอยางท่ัวถึง 

(7) เจาภาพรวมตอง กําหนดรูปแบบการลงทะเบียน การรับชําระเงินคาลงทะเบียน และคาสนับสนุนการประชุม
วิชาการ โดยไดรับความเห็นชอบของสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้ 

- กําหนดอัตราคาลงทะเบียน รูปแบบการลงทะเบียน ท้ังการลงทะเบียนออนไลน หรือ รูปแบบการ
ลงทะเบียนอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม พรอมท้ังรูปแบบการชําระเงินคาลงทะเบียน โดยเจาภาพรวมตองประสาน
กับสมาคม เพ่ือจัดทําใบเสร็จรับเงินใหกับผูลงทะเบียนตามความเหมาะสม 

- เจาภาพรวมจะตองทําหนังสืออนุมัติใหขาราชการมีสิทธิ์มารวมประชุม และสามารถเบิกคาใชจายได     
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- เจาภาพรวมมีหนาท่ีจะตองหาผูสนับสนุนดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ โดยประสานงานและปรึกษากับทาง
สมาคม เพ่ือจะไดจัดการประชุมวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

(8) เจาภาพรวมตองกําหนดการจัดการประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตรโดยไดรับความ
เห็นชอบของสมาคม และมีแนวทางการดําเนินการไมนอยกวา ดังนี้ 
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- จัดตั้งทีมคณะอนุกรรมการฝายวิชาการ ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ จากมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือทําหนาท่ีดําเนินการพิจารณาผลงานท่ีสงเขามารวมประชุม ท้ังแบบบรรยายและแบบ
โปสเตอร รวมท้ังมีหนาท่ีวางแผนรูปแบบการพิจารณาการรับและตรวจสอบผลงานใหไดมาตรฐานโดย
คณะอนุกรรมการวิชาการชุดนี้จะไดรับการยกเวนคาลงทะเบียน หากเขารวมประชุมวิชาการดวย 

- จัดทําบัญชีรายชื่อของผูนําเสนอแบบบรรยายและแบบโปสเตอรพรอมกับรหัส แสดงลําดับท่ีของบทความ 
พรอมท้ังจัดหาประธานในหองบรรยายประชุมตามความเหมาะสม  

- กําหนดหองท่ีใชสําหรับประชุม ระบบแสงเสียง ชา-กาแฟและอาหารวาง การเลี้ยงตอนรับ รวมถึงจัดหา
สถานท่ีสําหรับตั้งบอรดติดโปสเตอรตามความเหมาะสม ฯลฯ โดยประสานงานกับตัวแทนของสมาคม 

- กําหนดสถานท่ี รวมถึงการจัดบูธและอุปกรณอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม สําหรับการแสดง
นิทรรศการเครื่องมือวิทยาศาสตรและเคมีภัณฑ ของบริษัทหรือหนวยงานท่ีเขามารวมแสดงความกาวหนา
ของเครื่องมือวิทยาศาสตรและวัสดุอุปกรณทางวิทยาศาสตรตางๆ  

- จัดทําเอกสารสําหรับประชาสัมพันธ เอกสารโปรแกรมประชุม หนังสือบทคัดยอ 

- จัดทําของชํารวย กระเปาใสเอกสารหรือวัสดุอ่ืนใดสําหรับผูเขารวมประชุม โลสําหรับวิทยากรและ
ผูสนับสนุนการจัดประชุม 

- จัดเตรียมระบบแสง-เสียง และจัดหาโสตทัศนูปกรณท่ีตองใชตางๆ ท้ังในหองประชุมพิธีเปด ในหอง
บรรยายยอย หองบรรยายพิเศษ หองประชุมในพิธีปด ฯลฯ พรอมท้ังจะตองจัดหาผูดูแลและบริการการใช
อุปกรณเหลานี้ตลอดงาน 

- จัดทีมทํางานท่ีเปนฝายพิธีการเพ่ือดูแลการดําเนินการประชุม ตั้งแตพิธีเปด หองบรรยายพิเศษ หอง
บรรยายในแตละ Session รวมท้ังในสวนของนิทรรศการ ฯลฯ ใหดําเนินการดวยความเรียบรอย      
ตลอดงาน 

- จัดทําอุปกรณสําหรับการประชุมและอ่ืนๆ ใหพรอม เชน ปายชื่อผูเขารวมประชุม โล เกียรติบัตรตางๆ 
สําหรับผูบรรยาย   และผูสนับสนุนการจัดประชุม   เกียรติบัตรสําหรับผูเสนอผลงานตามความเหมาะสม 
ฯลฯ 

- ในวันงานทางเจาภาพรวม  จะตองจัดบุคลากรทําหนาท่ีรับลงทะเบียนหนางาน พรอมท้ังจัดคณะ        
หรือบุคคลทําหนาท่ีเปนฝายตอนรับผูเขารวมประชุม บริการใหขอมูลและประสานงานดานตางๆ รวมท้ัง
จัดกระเปา เอกสาร และอ่ืนๆ ใหกับผูเขารวมประชุม  

(9) เจาภาพรวมอาจดําเนินการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือใหการจัดการประชุมวิชาการ PACCON บรรลุผลตาม
เปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(10) เม่ือเสร็จสิ้นการประชุมวิชาการ เจาภาพรวมตองจัดทําสรุปผลการประชุมวิชาการและการประเมินผลการ
ดําเนินการตางๆ เสนอใหกับสมาคมรับทราบ ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมตอไป 

4. ส่ิงท่ีตองสงมอบในระหวางและเสร็จส้ินการประชุม 
(1) สรุปบัญชีในชื่อบัญชี “PACCON” และบัญชีรายรับอ่ืนๆ (ถามี) สําหรับการนําเขารายรับตางๆ ของงาน PACCON 
(2) รายการบัญชีคาใชจายตางๆ ท่ียื่นและไดรับอนุมัติจากสมาคมฯ ในการจัดงานท้ังหมด 
(3) รายงานสรุปผลการดําเนินงานอยางคราวๆ สงใหสมาคมฯ 
(4) ผลงานหรือเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีสมาคมเห็นวาเปนประโยชนตอสวนรวม 
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5. เง่ือนไขดานคาใชจายและรายไดจากการจัดประชุม 
 รายไดหากนอยกวารายจายหลังจากหักภาษีแลว ทางฝายเจาภาพรวม จะตองใหการสนับสนุนเพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของการประชาสัมพันธหนวยงานและบริการวิชาการแกสังคม แตหากรายไดเหนือรายจาย ทางสมาคมจะหักไว 100,000 
บาท เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ สวนท่ีเหลือหลังจากหักภาษีเงินรายไดจะนํามาแบงเทาๆ กันระหวางสมาคมและ
เจาภาพรวมจัดการประชุม 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 
 1 ป (โดยประมาณ) 

    
7. ผูมีอํานาจในการลงนามตามคูมือ คูมือการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ      

(หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย) 

          ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารการดําเนินการตางๆ ในนามสมาคมเคมีแหงประเทศไทยฯ เปนนายกสมาคมเคมี      

แหงประเทศไทยฯ   หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย และ ผูมีอํานาจลงนามในเอกสารการดําเนินการตางๆ ในนามเจาภาพรวม   

เปนผูมีอํานาจดําเนินการในหนวยงานท่ีเปนเจาภาพรวม หรือ ผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 


