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หมวดที่ 1 
ขอ้ความทัว่ไป 

ขอ้ 1. ช่ือสมาคม  สมาคมนี้มีชื่อ “สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย” ใช้อกัษรย่อ 

สคท. แปลเป็น ภาษาองักฤษว่า “Chemical Society of Thailand” ใช้

อกัษรย่อ CST. 

ขอ้ 2. สํานกังาน สาํนักงานของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามที่หก    แขวงทุ่งพญาไท 

เขตราชเทวี กรงุเทพมหานคร 10400 

ขอ้ 3. วตัถุประสงค ์สมาคมมวีัตถุประสงค ์โดยไม่เกี่ยวกบัการเมอืง ดงัต่อไปนี้  

3.1 ส่งเสริมความสามคัคใีนหมู่สมาชิกและผู้สนใจในวิชาเคม ี

3.2 ส่งเสริมและควบคุมจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางเคม ี

3.3 ส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิอันชอบธรรมในวิชาชีพทางเคมีแก่

สมาชิก และช่วยพิทกัษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน

ในด้านเคม ี

3.4 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาเคมี ทั้งทางการศึกษา การวิจัย 

การอบรม การสมัมนาวิชาการ การประยุกต์ในด้านต่างๆ และการ

พัฒนาเพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน  

3.5 ให้บริการผลิตสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดทาํเคร่ืองมือ

ทดสอบความรู้ ความสามารถและทักษะสําหรับบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัเคม ี

3.5.1  ในการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณ ์และความคดิเหน็ 

         ระหว่างสมาชิกด้วยกนั หรือกบัสมาชิกของสมาคม  หรือ 

         องคก์รอื่นๆทางเคม ีทั้งในและนอกประเทศ 
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3.5.2    ในการให้คาํปรึกษาและแนะนาํบุคคล และหน่วยงานต่างๆ 

        ในเร่ืองเกี่ยวกบัเคม ี
3.5.3    ในการตดิต่อประสานงานกบัองคก์รทางเคมอีื่นๆ ทั้งใน 

       และนอกประเทศ 
3.5.4 ในการนาํความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ให้เป็น 

ประโยชน์ต่อสงัคม และการพัฒนาประเทศ                             
3.6 ร่วมมอืกบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการออกระเบียบข้อบังคับ 

และส่งเสริม/สนับสนุนสมาชิกของสมาคมเคมีให้ได้ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพเคม ี

3.7  เป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิชาเคมี ทั้งด้านบุคลากร  

วิชาการ และอาชีพที่เกี่ยวกบัเคม ีเพ่ือประโยชน์ 

3.7.1     ในการแลกเปล่ียนความรู้  ประสบการณแ์ละความคดิเหน็ 

        ทางเคมรีะหว่างสมาชิกด้วยกนัหรือกบัสมาชิกของสมาคม 

  หรือองคก์รอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ 

3.7.2   ให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํให้แก่บุคคล และหน่วยงาน 

          ต่างๆ ในเร่ืองเกี่ยวกบัเคม ี

3.7.3    ในการตดิต่อประสานงานกบัองคก์รทางเคมอีื่นๆ ทั้งใน 

         และนอกประเทศ 

3.7.4    ในการนาํความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ให้เป็น 

         ประโยชน์ต่อสงัคมและการพัฒนาประเทศ 

3.8 สนับสนุนให้นักเคมมีบีทบาทเกี่ยวกบั 

3.8.1   การควบคุมเพ่ือความปลอดภัยในการเกบ็ ขนส่ง ซื้อขาย 

        แลกเปล่ียน ใช้และทิ้งสารเคมทีี่เป็นอนัตราย 

                       3.8.2    การใช้วิชาชีพทางเคม ี
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หมวดที่ 2 
สมาชิกภาพ 

 

ขอ้ 4. ประเภทสมาชิก สมาชิกของสมาคม ม ี7 ประเภท คอื 

4.1 สมาชิกสามญั ได้แก่ ผู้ที่มคุีณสมบตัดิงัต่อไปนี้  

4.1.1 สาํเร็จปริญญาในวิชาเคมี แขนงใดแขนงหนึ่ งจาก

สถาบนัการศึกษาขั้นอดุมศึกษา หรือ  

4.1.2 ได้อนุปริญญาทางเคมี และได้ปฏิบัติงานทางเคมี

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

หรือ 

4.1.3 สาํเรจ็ปริญญา หรืออนุปริญญา ในวิชาอื่นๆ ที่ศึกษา

วิชาเคมีมาแล้ว  ไม่น้อยกว่า 2 ปี และได้ปฏิบัติงาน

ทางเคมมีาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  

หรือ 

4.1.4 เป็นผู้มอีาชีพเกี่ยวกบัเคมี และได้ปฏบิัติงานในหน้าที่

อนัต้องรับผดิชอบในวิชานี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

4.2 สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณในทางเคมี ที่

คณะกรรมการได้ลงมตเิป็นสมาชิก 

4.3 สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลผู้สนใจวิชาเคมทีี่สมคัรเข้าเป็นสมาชิก 

และคณะกรรมการพิจารณาลงมตเิหน็ชอบให้เป็นสมาชิก 

4.4 สมาชิกสถาบนั ได้แก่ สถาบนัการศึกษา หน่วยงานวิจัย หน่วยงาน

ของรัฐ องคก์ร หรือชมรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิการค้าและ

ไม่หวังผลกําไร ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการ

พิจารณาลงมตเิหน็ชอบให้เป็นสมาชิก 
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4.5 สมาชิกนิติบุคคล ได้แก่ องคก์รนิตบุิคคล ที่ไม่ใช่หน่วยงานในข้อ 

4.4 เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่สมัครเข้าเป็น

สมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมตเิหน็ชอบให้เป็นสมาชิก 
4.6 สมาชิกนิสิต-นกัศึกษา ได้แก่ นิสติ นักศึกษา ที่กาํลังศึกษาในวิชา

เคมีแขนงใดแขนงหนึ่ งจากสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา        

ที่สมคัรเข้าเป็นสมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเหน็ชอบ

ให้เป็นสมาชิก 

4.7 สมาชิกสามญัตลอดชีพ ได้แก่บุคคลที่ได้บาํเพญ็ประโยชน์ให้แก่

สมาคมเคมีอันเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วนของการ

เป็นสมาชิกสามัญตามข้อ 4.1 และคณะกรรมการพิจารณาลงมติ

เหน็ชอบให้รับเป็นสมาชิกสามญัตลอดชีพ 

ขอ้ 5.  การเขา้เป็นสมาชิก ผูป้ระสงคจ์ะเป็นสมาชิก เวน้แต่สมาชิกกิตติมศกัด์ิ 

          สามารถสมคัรสมาชิกสมาคมเคมฯี จากเวปไซตข์องสมาคมเคมฯี  และเมื่อ 

         ได้ชาํระเงินค่าบาํรงุตามข้อ 6.  สมาชิกภาพของผู้สมคัรจึงจะสมบูรณ ์  

         ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้อบงัคบัสมาคมได้จากในเวปไซตข์องสมาคมฯ 

ขอ้ 6.  ค่าบาํรุง สมาชิกแต่ละประเภท ชําระค่าบาํรุงดงัต่อไปน้ี 

6.1 สมาชิกสามญั ชาํระค่าบาํรงุปีละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

6.2 สมาชิกสมทบ ชาํระค่าบาํรงุปีละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) 

6.3 สมาชิกกติตมิศักดิ์ ยกเว้นค่าบาํรงุ 

6.4 สมาชิกสถาบนั ชาํระค่าบาํรงุปีละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 

6.5 สมาชิกสามญั ชาํระค่าบาํรงุราย 6 ปี 2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 

6.6  สมาชิกสามญั ชาํระค่าบาํรงุราย 15 ปี 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 

6.7 สมาชิกนิตบุิคคล ชาํระค่าบาํรงุปีละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

6.8 สมาชิกนิสติ-นักศึกษา ชาํระค่าบาํรงุปีละ 150 บาท  

      (หนึ่งร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
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6.9 สมาชิกสามัญตลอดชีพที่ได้รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ

บริหารสมาคมชาํระค่าบาํรุงคราวเดียวเป็นเงินไม่ตํ่ากว่า   2,000 

บาท (สองพันบาทถ้วน)  
6.10 สมาชิกอาจได้รับการลดหย่อนค่าบํารุง ในกรณีที่คณะบริหาร

กรรมการสมาคมพิจารณา เห็นว่าสมาชิกได้บําเพ็ญตนเป็น

ประโยชน์และช่วยเหลือกจิกรรมของสมาคมเป็นอย่างด ี
 

ขอ้ 7. สิทธิและหนา้ท่ีของสมาชิก 

7.1 สมาชิกมีสิทธิ ดงัต่อไปนี้ 
7.1.1 สมาชิกสามัญ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ ง

สมาชิกสามญั ขึ้นเป็นกรรมการบริหารสมาคมเคม ี

7.1.2 สมาชิกสามัญ มีสทิธไิด้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือ

อนุกรรมการในสาขาวิชาการทางเคมต่ีางๆ 

7.1.3 เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและกจิกรรมอื่นๆของ

สมาคม 

7.1.4 เสนอความคดิเหน็เกี่ยวกบัการดาํเนินงาน กจิการของ

สมาคมต่อคณะกรรมการได้ 

7.1.5 ได้รับความช่วยเหลือในด้านวิชาการ ด้านอาชีพการ

งานหรือความช่วยเหลืออื่นๆ บางประการเท่าที่

สมาคมจะช่วยได้ 

7.1.6 ให้สมาชิกสามัญตลอดชีพ มีสิทธิเช่นเดียวกับสมาชิก

สามญั ตามข้อ 7.1.1 และ 7.1.2 

7.2 สมาชิกมีหนา้ท่ี 

7.2.1 แจ้งเลขทะเบียน เลขบัตร ที่อยู่ ที่ท ํางาน ให้นาย

ทะเบียนของสมาคมทราบทุกคร้ัง เมื่อมีการย้ายที่

ทาํงานหรือที่อยู่ 
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7.2.2 แจ้งวุฒิการศึกษา การวิจัย รางวัล เกยีรติประวัติ หรือ

อื่นๆ ให้นายทะเบียนของสมาคมทราบทุกคร้ังที่

เพ่ิมขึ้นจากประวัตเิดมิที่ให้ไว้กบัสมาคม 

7.2.3 รักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณของวิชาชีพทางเคม ี

7.2.4 เสนอความคิดเห็นหรือรายงานเร่ืองเกี่ยวกับความ

เสยีหายใดๆ อนัอาจจะเกดิขึ้นจากการใช้วิชาชีพ ทาง

เคมต่ีอคณะกรรมการ 

7.2.5 และสทิธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการสมาคมเคมี   กาํหนด

ขึ้นตามความเหมาะสม 

ขอ้ 8. การพน้จากสมาชิก สมาชิกจะพ้นจากสมาชิกภาพด้วยเหตดุงัต่อไปนี้  

8.1 ตาย 

8.2 ลาออก 

8.3 ไม่ปฏบิตัติามข้อบงัคบัของสมาคม 

8.4 ขาดการชาํระค่าบาํรงุสมาคม 

8.5 มีความประพฤติเสียหาย และคณะกรรมการมีมติให้พ้นจาก

สมาชิกภาพ 

 

หมวดที่ 3 

วิธีบริหารสมาคม 

ขอ้ 9. ให้มีกรรมการบริหารกจิการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีจาํนวนและอายุ 

และการดาํรงตาํแหน่งหน้าที่ดงัต่อไปนี้ 
9.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย สมาชิกสามญัจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 

15 คน แต่ไม่เกนิกว่า 25 คน ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคม ว่าที่
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นายกสมาคม  นายกพ่ึ ง พ้นว าระ  อุปนายก เลขาธิก า ร             

รองเลขาธิการ  เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพันธ์ นายทะเบียน 

และตาํแหน่งอื่นๆ ที่เหน็สมควร 

9.2 ให้คณะกรรมการบริหารอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 2 ปี และมีสิทธิ

เป็นกรรมการต่อไปได้อีก และให้นายกสมาคมอยู่ในตําแหน่ง

ตดิต่อกนัได้ไม่เกนิ 2 วาระ หรือ 4 ปี 

9.3 ถ้าตาํแหน่งกรรมการบริหารว่างลงก่อนถึงกาํหนดตามวาระ ให้

นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญขึ้ นเป็นกรรมการในตาํแหน่ง

ที่ ว่ า ง นั้ น  แ ต่ ใ ห้ อ ยู่ ใ น ตํ า แ ห น่ ง ไ ด้ เ พี ย ง  เ ท่ า อ า ยุ ข อ ง

กรรมการบริหารชุดนั้น 

9.4 ให้เลือกกรรมการบริหารสมาคมจาํนวน 10 คน โดยให้ใช้เลือก

ดงันี้  

9.4.1 ภายในเดือนกนัยายนของปีที่มีการเลือกตั้งกรรมการ

ใหม่ ให้คณะกรรมการสมาคมเคมี แต่งตั้งกรรมการ

สรรหาจํานวน 3 คน จากสมาชิกของสมาคม หรือ

ผู้ทรง คุณวุ ฒิที่ กรรมการ เห็นสมควรเ ชิญเ ป็น

กรรมการสรรหา เพ่ือทาํหน้าที่สรรหาสมาชิกสามัญที่

เหมาะสมที่จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารสมาคม 

ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าผู้สมคัรรับเลือกตั้งไว้เป็นจาํนวนไม่

น้อยกว่า 10 คน 

9.4.2 สมาชิกสามัญมีสทิธสิมัครเข้ารับเลือกตั้งต่อกรรมการ

สรรหาได้ โดยมีสมาชิกสามัญจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 3 คน 

รับรอง อนึ่ง สมาชิกสามัญอาจเสนอช่ือผู้สมัครเข้ารับ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสมาคมได้ โดยผู้ถูก

เสนอชื่อยินยอม และผู้เสนอรับรอง ทั้งนี้ ต้องกระทาํ

เป็นลายลักษณ์อักษรภายในเดือนกันยายนของปีที่มี
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การเลือกตั้ง 

9.4.3 ภายในวันที่  15 ตุลาคม ให้คณะกรรมการสรรหา

จัดส่งบัตรเลือกตั้ง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามข้อ 

9.4.1 และ 9.4.2 พร้อมทั้งประวัตย่ิอและนโยบายให้

สมาชิกสามัญทุกคน แล้วให้สมาชิก ส่งบัตรเลือก    

ตั้งคนืภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 

9.4.4 ให้กรรมการสรรหาเสนอผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 คนแรก ต่อ

คณะกรรมการบริหารเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร

สมาคมชุดต่อไป ในกรณทีี่มผู้ีได้คะแนนสงูสดุเกนิ 10 

คน ให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาลงมติแต่งตั้งได้

ตามความเหมาะสม 

9.4.5  ก่อนครบวาระของกรรมการบริหารสมาคม 1 ปีให้มี

การสรรหา ว่าที่  นายกสมาคม การสรรหานี้ ใ ห้

ดาํเนินการตามขั้นตอนที่กาํหนดในข้อ 9.4.6 ว่าที่

นายกสมาคมที่ได้รับการสรรหาตามระเบยีบนี้   จะดาํรง

ตาํแหน่งนายกสมาคม เมื่อนายกสมาคมคนปัจจุบัน

ครบวาระ หรือลาออก หรือพ้นสภาพสมาชิก  มีวาระ

ในตําแหน่ง 2 ปีนับจากวันที่ได้รับตําแหน่งนายก

สมาคม และในระหว่างที่ดํารงตําแหน่งว่าที่นายก

สมาคม ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกสมาคมอีก

ตาํแหน่ง 

9.4.6 ให้คณะกรรมการบริหารสมาคมแต่งตั้งคณะกรรมการ

สรรหานายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จํานวน     

3 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  1 คน ทาํหน้าที่เป็น

ประธานกรรมการ ผู้ที่เคยดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ 

หรือ อุปนายกสมาคมฯ 1 คน ผู้แทนกรรมการบริหาร 
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1 คน การสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ นั้นให้ดาํเนินการ

ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหากาํหนด การได้มา

ของชื่อผู้สมควรเป็นว่าที่นายกสมาคมเคมี ได้จากการ

เสนอชื่ อของคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ  

สรรหา หน่วยงาน/องค์กรทางวิทยาศาสตร์ ภาควิชา

เคมี  ที่ เ ป็ นสมาชิ กของสมาคมเคมี   และ เมื่ อ

คณะกรรมการสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ ได้แล้ว           

ให้นําเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารเพ่ือให้ความ

เหน็ชอบ การสรรหาว่าที่นายกสมาคมฯ ให้ดาํเนินการ

แล้วเสรจ็ภายในกลางเดือนธนัวาคมก่อนครบวาระของ  

คณะกรรมการบริหาร 1 ปี 

 9.4.7 ให้กรรมการที่ได้รับเลือกใหม่ทั้งหมด รวมทั้งนายก

สมาคมเคมี ที่ ไ ด้ รับการสรรหา ตามข้อบังคับข้อ  

9.4.5 และ 9.4.6 สามารถดาํเนินการเชิญสมาชิกที่

เหมาะสมให้เป็นกรรมการจนครบ และแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งต่างๆ ตามที่เหมาะสม โดยที่จะมีกรรมการที่

ปรึกษาจาํนวนตามสมควรได้   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ

สมาคมชุดเก่ามอบงานให้คณะกรรมการสมาคม       

ชุดใหม่ ให้เสรจ็สิ้นภายในกลางเดอืนมกราคม  

9.4.8   ให้นายกสมาคมมีฐานะเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ

รับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้สั่ง

นัดหมายประชุมคณะกรรมการ เป็นประธานในการ

ประชุมกรรมการ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แทนสมาคมใน

กิจการที่ เกี่ ยวกับบุคคล นิติ บุคคล หรือสถาบัน

ภายนอกได้ 
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ขอ้ 10. อํานาจและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารสมาคม 

10.1 คณะกรรมการมีหน้าที่ดาํเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของสมาคม 
10.2 ให้คณะกรรมการประชุมปรึกษากจิการของสมาคมอย่างสมํ่าเสมอ

ในหนึ่งปีไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง การประชุมทุกคร้ังจะต้องมีกรรมการ

มาประชุมไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องมี

รายงานการประชุมทุกคร้ัง มติของคณะกรรมการให้ถือคะแนน

เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ นายกมีสิทธิออกเสียงในฐานะเป็น

กรรมการผู้หนึ่งได้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากัน นายกสมาคมมีอาํนาจ  

ชี้ขาด 
10.3 ให้คณะกรรมการมีอาํนาจเชิญสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา และมอีาํนาจแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะ

กจิให้ดาํเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องสมาคมได้ 
10.4 คณะกรรมการมีอาํนาจพิจารณาแต่งตั้งถอดถอนเจ้าหน้าที่ของ

สมาคมได้ 
10.5 คณะกรรมการมีอํานาจกําหนดระเบียบการเงินของสมาคมฯ 

เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ปฏบิตั ิ
10.6 คณะกรรมการมีอาํนาจแต่งตั้งผู้แทนทาํหน้าที่ตัวแทนสมาคมฯ

ประจาํท้องถิ่น ให้มีหน้าที่ปฏิบัติในระเบียบการที่คณะกรรมการ

กาํหนด 
10.7 คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดระเบียบและวิธีการต่างๆ ซึ่งไม่

ขดัแย้งต่อวัตถุประสงคแ์ละข้อบงัคบัของสมาคม 
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หมวดที่ 4 
การประชมุ 

ขอ้ 11. การประชมุ 
11.1 ให้มกีารประชุมใหญ่สามญัปีละคร้ัง ภายในไตรมาสแรกของปี  

          โดยมรีะเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี้  

11.1.1 กรรมการแถลงกจิการในรอบปี 

11.1.2 เสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบญัชีรับรองแล้ว 

11.1.3 ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคม และนายก

สมาคม ในปีที่มกีารสรรหา 

11.1.4 เลือกตั้งผู้สอบบญัชี 

11.1.5 เร่ืองอื่นๆ 

11.2 ให้มกีารประชุมใหญ่วิสามญัได้     เมื่อคณะกรรมการสมาคมมมีต ิ

          หรือสมาชิกสามญัจาํนวนไม่น้อยกว่า 25 คนร้องขอ และให้นายก 

          สมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายเรียกประชุมได้ 
11.3 การประชุมใหญ่สามญั หรือการประชุมใหญ่วิสามญั ให้นายกสมาคม 

         หรือผู้ที่นายกสมาคมมอบหมายเป็นประธานของที่ประชุม หากนายก 

สมาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้สมาชิก         

ที่มาประชุม เลือกกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่ ง ทําหน้าที่เป็น

ประธาน 

11.4 การประชุมใหญ่ทั้งสามญัและวิสามญั จะต้องมสีมาชิกมาประชุม 

         ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่ง หรืออย่างน้อย 25 คน จงึจะเป็นองคป์ระชุม 

         ถ้ามผู้ีเข้าประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ให้เล่ือนการประชุมไปคราวหน้า 

         ภายใน 14  วนั ซึ่งถอืว่าสมาชิกที่เข้าประชุมเป็นองคป์ระชุมได้ 
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11.5 ให้มีการประชุมทางวิชาการ หรือปาฐกถา บรรยาย อภิปราย   

สมัมนาหรือ อื่นๆ เป็นคร้ังคราว  

11.6  การประชุมวิชาการนานาชาต ิประจาํปีของสมาคมซึ่งจัดขึ้นคร้ังแรก  

        เมื่อปี ค.ศ. 2002 และจัดต่อมาเป็นประจาํทุกปีตั้งแต่ 2008 โดย 

     สมาคมเคมเีป็นเจ้าภาพร่วมกบัภาควิชาเคมขีองมหาวิทยาลัยต่างๆ 

        ซึ่งจะมกีารเสนอชื่อโดยเวยีนกนัเป็นเจ้าภาพสลับกนัไปจัดปีละ 1 คร้ัง 

         
หมวดที่ 5 

สาขาทางวิชาการและการจดัตั้ง 

ขอ้ 12. ให้มสีาขาทางวิชาการต่างๆ ทางด้านวิชาเคมีสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือทั้งหมด

ดงัต่อไปนี้ 
12.1 เคมเีชิงฟิสกิสแ์ละชีวฟิสกิส ์ 

   (Physical and Biophysical Chemistry) 

12.2 เคมอีนินทรีย์ (Inorganic Chemistry) 

12.3 เคมอีนิทรีย์และชีวโมเลกุล 

    (Organic and Biomolecular  Chemistry) 

12.4 เคมโีพลิเมอร์ (Polymer Chemistry) 

12.5 เคมวีิเคราะห์ (Analytical Chemistry) 

12.6 เคมสีิ่งแวดล้อมและอตุสาหกรรม  

(Environmental Chemistry and Industry) 

12.7 เคมแีละสขุภาพ (Chemistry and Human Health) 

12.8 เคมศีึกษา (Chemical Education) 
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นอกจากสาขาทางวิชาการดังกล่าวแล้ว สมาคมอาจจัดตั้ ง

สาขาวิชาการขึ้นอกีได้ การจัดตั้งสาขาวิชาการให้กระทาํได้โดยประกาศของ

สมาคมฯ ตามระเบยีบที่คณะกรรมการสมาคมวางไว้  

สาขาทางวิชาการต้องดาํเนินการภายใต้ความรับผิดชอบ อาํนาจ

และห น้ าที่ ข อ งคณะกรรมกา รสมาคมฯ  ต าม ข้ อ  10  แ ต่อ า จ มี

คณะอนุกรรมการสาขาทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตั้งเพ่ือ

บริหารได้ 

 

หมวดที่ 6 
                              การเงิน 

ขอ้ 13. สมาคมฯ มีรายไดจ้าก 

13.1 ค่าบาํรงุสมาชิก 
13.2 กจิกรรมต่างๆ ที่สมาคมหรือสาขาทางวิชาการจัดขึ้น 

13.3 กจิกรรมต่างๆ ที่สมาคมหรือสาขาทางวิชาการจัดให้แก่หน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชนโดยมไิด้แสวงหากาํไรในเชิงธรุกจิ 

13.4 การบริจาค หรือเงินอดุหนุนจากบุคคล องคก์ร หน่วยงาน  ของรัฐ 

และรัฐวิสาหกจิ 

13.5 งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้ 

ขอ้ 14. เงินรายได้ของสมาคม  ให้ฝากธนาคาร หรือบริษัทการเงินที่ธนาคารรับรอง 
และมีหลักฐานมั่นคงในบัญชีของสมาคมเคมี โดยให้นายกสมาคมปรึกษา

คณะกรรมการสมาคมทุกคร้ังที่จะทําการฝากเงินรายได้ของสมาคม  

นอกจากคณะกรรมการได้มีมติเป็นอย่างอื่น  ให้สมาคมแสดงบัญชีรับจ่าย 

แสดงงบดุลถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกๆ ปี ในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจาํปี ตามข้อ 11 และให้จ่ายเงินตามระเบยีบ 
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ขอ้ 15. การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันขอคณะกรรมการบริหาร  

การจ่ายเชค็หรือการเบิกเงินของสมาคมฯ ต้องลงชื่อ 2 ใน 4 คน ของผู้มี

อํานาจลงนาม ที่มีตําแหน่งเป็นนายกสมาคม อุปนายกสมาคมคนใด       

คนหนึ่ง เหรัญญิก และเลขาธกิารสมาคมฯ 

ขอ้ 16. ให้เหรัญญิกจัดให้มีบัญชีการเงินของสมาคม พร้อมด้วยใบสาํคัญและ

หลักฐานให้ถูกต้องตามหลักวิชาการบัญชี การรับเงินทุกประเภทต้องมี

หลักฐานการรับเงิน การจ่ายเงินทุกรายการต้องมีใบสาํคัญอันมีรายการ

จาํนวนเงินถูกต้อง ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมหรือผู้ที่นายกสมาคม

มอบหมาย หลักฐานการเงินต้องเก็บรักษาไว้ เพ่ือการตรวจสอบโดย

เรียบร้อยครบถ้วน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ขอ้ 17. ให้นายกสมาคมมีอาํนาจจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสมาคมตาม

งบประมาณได้ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ถ้าเกินกว่านั้น    

ให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน และในกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุ

จาํเป็นใดๆ ให้นายกสมาคมมีอาํนาจสั่งจ่ายเงินนอกเหนือเงินงบประมาณ

ดังกล่าว ได้คราวละไม่เกินจํานวนเงิน ที่คณะกรรมการบริหารสมาคม

พิจารณากาํหนดขึ้น 

ขอ้ 18. บญัชีของสมาคมสิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม  เหรัญญิกต้องทาํบญัชีงบดุลเสนอ

ให้ผู้สอบบญัชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอนัสมควร พอที่จะเสนอให้

นายกสมาคม  เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามญัพิจารณาได้ทนัตามกาํหนด  

ขอ้ 19. ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตั้งสมาชิกสามัญ  หรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้เป็น

กรรมการของสมาคมให้เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี 

ขอ้ 20. ถ้าผู้สอบบัญชีซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งไว้ พ้นจากตาํแหน่งด้วยเหตุ

ใดๆ ก่อนทาํการสอบบญัชีเสรจ็สิ้น คณะกรรมการสมาคมมีอาํนาจให้บุคคล

ใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมการสมาคมทาํการสอบบญัชีแทน 
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หมวดที่ 7 

การแกไ้ขขอ้บงัคบั 
ขอ้ 21. การแก้ไขข้อบังคับของสมาคมกระทาํได้โดยมติที่ประชุมใหญ่สามัญหรือ

วิสามญัของสมาคม โดยคะแนนเสยีง 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม เมื่อที่ประชุม

ได้ตกลงให้แก้ไขได้ ต้องนาํเสนอคณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง

และประกาศใช้ต่อไป 
 
 

หมวดที่ 8 

การเลิกสมาคม 

ขอ้ 22. การลงมตเิลิกสมาคม ต้องมคีะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

สมาชิกทั้งหมด 

ขอ้ 23. ในกรณีเลิกสมาคม ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ให้ตั้ งคณะกรรมการขึ้ น

ตรวจสอบบญัชี เว้นแต่ที่ประชุมลงมติให้เลิกสมาคมนั้นจะได้ลงมติไว้เป็น

อย่างอื่น และเมื่อชําระบัญชีแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ให้มอบแก่       

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 


