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หมวดที่ 1
ข้อความทัว่ ไป
ข้อ 1.

ชื่อสมาคม สมาคมนี้มีช่ ือ “สมาคมเคมีแห่ งประเทศไทย” ใช้ อกั ษรย่ อ
สคท. แปลเป็ น ภาษาอังกฤษว่ า “Chemical Society of Thailand” ใช้
อักษรย่อ CST.

ข้อ 2.

สํานักงาน สํานักงานของสมาคมตั้งอยู่เลขที่ 75/7 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 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 ทัก ษ์ สิท ธิอัน ชอบธรรมในวิ ช าชี พ ทางเคมี แ ก่
สมาชิก และช่วยพิทกั ษ์ประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชน
ในด้ านเคมี
3.4 ส่งเสริมและเผยแพร่ ความรู้ทางวิชาเคมี ทั้งทางการศึกษา การวิจัย
การอบรม การสัมมนาวิชาการ การประยุกต์ในด้ านต่างๆ และการ
พัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและประชาชน
3.5 ให้ บริการผลิตสื่อหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนและจัดทําเครื่องมือ
ทดสอบความรู้ ความสามารถและทั ก ษะสํา หรั บ บุ ค ลากรด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่เี กี่ยวข้ องกับเคมี
3.5.1 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็น
ระหว่างสมาชิกด้ วยกัน หรือกับสมาชิกของสมาคม หรือ
องค์กรอื่นๆทางเคมี ทั้งในและนอกประเทศ
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3.5.2 ในการให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําบุคคล และหน่วยงานต่างๆ
ในเรื่องเกี่ยวกับเคมี
3.5.3 ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรทางเคมีอ่นื ๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ
3.5.4 ในการนําความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม และการพัฒนาประเทศ
3.6 ร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องในการออกระเบียบข้ อบังคับ
และส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น สมาชิ ก ของสมาคมเคมี ใ ห้ ได้ ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพเคมี
3.7 เป็ นศู น ย์ ก ลางรวบรวมข้ อ มู ล เกี่ย วกับ วิ ช าเคมี ทั้ง ด้ า นบุ ค ลากร
วิชาการ และอาชีพที่เกี่ยวกับเคมี เพื่อประโยชน์
3.7.1 ในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น
ทางเคมีระหว่างสมาชิกด้ วยกันหรือกับสมาชิกของสมาคม
หรือองค์กรอื่นๆทั้งในและนอกประเทศ
3.7.2
ให้ คาํ ปรึกษาและคําแนะนําให้ แก่บุคคล และหน่วยงาน
ต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับเคมี
3.7.3 ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรทางเคมีอ่นื ๆ ทั้งใน
และนอกประเทศ
3.7.4 ในการนําความรู้ความสามารถของสมาชิก ไปใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคมและการพัฒนาประเทศ
3.8 สนับสนุนให้ นักเคมีมบี ทบาทเกี่ยวกับ
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 คี ุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี้
4.1.1 สํา เร็จ ปริ ญ ญาในวิ ช าเคมี แขนงใดแขนงหนึ่ ง จาก
สถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษา หรือ
4.1.2 ได้ อ นุ ป ริ ญ ญาทางเคมี และได้ ป ฏิบั ติ ง านทางเคมี
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
4.1.3 สําเร็จปริญญา หรืออนุปริญญา ในวิชาอื่นๆ ที่ศึกษา
วิชาเคมีมาแล้ ว ไม่น้อยกว่ า 2 ปี และได้ ปฏิบัติงาน
ทางเคมีมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
หรือ
4.1.4 เป็ นผู้มอี าชีพเกี่ยวกับเคมี และได้ ปฏิบัติงานในหน้ าที่
อันต้ องรับผิดชอบในวิชานี้มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
4.2
สมาชิ กกิ ตติ มศักดิ์ ได้ แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติคุณในทางเคมี ที่
คณะกรรมการได้ 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 ผลกํา ไร ที่ ส มั ค รเข้ าเป็ นสมาชิ ก และคณะกรรมการ
พิจารณาลงมติเห็นชอบให้ เป็ นสมาชิก
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4.5
4.6

4.7

สมาชิกนิติบุคคล ได้ แก่ องค์กรนิตบิ ุคคล ที่ไม่ใช่หน่วยงานในข้ อ
4.4 เช่ น บริษัท ห้ างร้ าน โรงงานอุตสาหกรรม ที่สมัครเข้ าเป็ น
สมาชิก และคณะกรรมการพิจารณาลงมติเห็นชอบให้ เป็ นสมาชิก
สมาชิกนิสิต-นักศึกษา ได้ แก่ นิสติ นักศึกษา ที่กาํ ลังศึกษาในวิชา
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 บาํ เพ็ญประโยชน์ให้ แก่
สมาคมเคมีอันเป็ นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติครบถ้ วนของการ
เป็ นสมาชิกสามัญตามข้ อ 4.1 และคณะกรรมการพิจารณาลงมติ
เห็นชอบให้ รับเป็ นสมาชิกสามัญตลอดชีพ

ข้อ 5. การเข้าเป็ นสมาชิก ผูป้ ระสงค์จะเป็ นสมาชิก เว้นแต่สมาชิกกิตติมศักดิ์
สามารถสมัครสมาชิกสมาคมเคมีฯ จากเวปไซต์ของสมาคมเคมีฯ และเมื่อ
ได้ ชาํ ระเงินค่าบํารุงตามข้ อ 6. สมาชิกภาพของผู้สมัครจึงจะสมบูรณ์
ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดข้ อบังคับสมาคมได้ จากในเวปไซต์ของสมาคมฯ
ข้อ 6. ค่าบํารุง สมาชิกแต่ละประเภท ชําระค่าบํารุงดังต่อไปนี้
6.1 สมาชิกสามัญ ชําระค่าบํารุงปี ละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้ วน)
6.2 สมาชิกสมทบ ชําระค่าบํารุงปี ละ 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้ วน)
6.3 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ยกเว้ นค่าบํารุง
6.4 สมาชิกสถาบัน ชําระค่าบํารุงปี ละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน)
6.5 สมาชิกสามัญ ชําระค่าบํารุงราย 6 ปี 2,000 บาท (สองพันบาทถ้ วน)
6.6 สมาชิกสามัญ ชําระค่าบํารุงราย 15 ปี 5,000 บาท (ห้ าพันบาทถ้ วน)
6.7 สมาชิกนิตบิ ุคคล ชําระค่าบํารุงปี ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน)
6.8 สมาชิกนิสติ -นักศึกษา ชําระค่าบํารุงปี ละ 150 บาท
(หนึ่งร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน)
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
-5-

6.9

6.10

ข้อ 7.

สมาชิกสามัญตลอดชีพที่ได้ รับการเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
บริหารสมาคมชําระค่าบํารุงคราวเดียวเป็ นเงินไม่ต่าํ กว่า 2,000
บาท (สองพันบาทถ้ วน)
สมาชิ ก อาจได้ รั บ การลดหย่ อ นค่ า บํา รุ ง ในกรณีท่ีค ณะบริ ห าร
กรรมการสมาคมพิ จ ารณา เห็ น ว่ า สมาชิ ก ได้ บ ํา เพ็ ญ ตนเป็ น
ประโยชน์และช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมเป็ นอย่างดี

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
7.1
สมาชิกมีสิทธิ ดังต่อไปนี้
7.1.1
สมาชิ ก สามั ญ มี สิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง
สมาชิกสามัญ ขึ้นเป็ นกรรมการบริหารสมาคมเคมี
7.1.2
สมาชิกสามัญ มีสทิ ธิได้ รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการหรือ
อนุกรรมการในสาขาวิชาการทางเคมีต่างๆ
7.1.3
เข้ าร่ วมการประชุมทางวิชาการและกิจกรรมอื่นๆของ
สมาคม
7.1.4
เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน กิจการของ
สมาคมต่อคณะกรรมการได้
ได้ รับความช่ วยเหลือในด้ านวิชาการ ด้ านอาชีพการ
7.1.5
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 ํา งาน ให้ นาย
ทะเบีย นของสมาคมทราบทุ ก ครั้ ง เมื่อ มี ก ารย้ า ยที่
ทํางานหรือที่อยู่
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7.2.2

7.2.3
7.2.4

7.2.5

ข้อ 8.

แจ้ งวุฒิการศึกษา การวิจัย รางวัล เกียรติประวัติ หรือ
อื่ น ๆ ให้ นายทะเบี ย นของสมาคมทราบทุ ก ครั้ ง ที่
เพิ่มขึ้นจากประวัตเิ ดิมที่ให้ ไว้ กบั สมาคม
รักษาไว้ ซ่งึ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางเคมี
เสนอความคิด เห็น หรื อรายงานเรื่ อ งเกี่ย วกับ ความ
เสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ วิชาชีพ ทาง
เคมีต่อคณะกรรมการ
และสิทธิอ่นื ๆ ที่คณะกรรมการสมาคมเคมี กําหนด
ขึ้นตามความเหมาะสม

การพ้นจากสมาชิก สมาชิกจะพ้ นจากสมาชิกภาพด้ วยเหตุดงั ต่อไปนี้
8.1
ตาย
8.2
ลาออก
8.3
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับของสมาคม
8.4
ขาดการชําระค่าบํารุงสมาคม
8.5
มี ค วามประพฤติ เ สีย หาย และคณะกรรมการมี ม ติ ใ ห้ พ้ นจาก
สมาชิกภาพ

หมวดที่ 3
วิธีบริหารสมาคม
ข้อ 9.

ให้ มีกรรมการบริหารกิจการของสมาคมขึ้นคณะหนึ่ง โดยมีจาํ นวนและอายุ
และการดํารงตําแหน่งหน้ าที่ดงั ต่อไปนี้
9.1
คณะกรรมการบริห ารสมาคมเคมี ประกอบด้ วย สมาชิก สามัญ
จํานวนไม่ต่าํ กว่า 15 คน แต่ไม่ เกินกว่า 25 คน ซึ่งประกอบด้ วย
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9.2

9.3

9.4

นายกสมาคม นายกพึ่ ง พ้ นวาระ อุ ป นายก เลขาธิ ก าร รอง
เลขาธิการ เหรัญญิก ปฏิคม ประชาสัมพั นธ์ นายทะเบียน และ
ตําแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร
ให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมี อยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปี
และมีสิทธิเป็ นกรรมการต่อไปได้ อีก และให้ นายกสมาคมอยู่ใน
ตําแหน่งติดต่อกันได้ ไม่เกิน 2 วาระ
ถ้ าตําแหน่ งกรรมการบริหารว่ างลงก่อนถึง กําหนดตามวาระ ให้
นายกสมาคมแต่ งตั้งสมาชิกสามัญขึ้นเป็ นกรรมการในตําแหน่ ง
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
ให้ เลือกกรรมการบริหารสมาคมจํานวน 10 คน โดยให้ ใช้ เลือก
ดังนี้
9.4.1
ภายในเดือนกันยายนของปี ที่มีการเลือกตั้งกรรมการ
ใหม่ ให้ คณะกรรมการสมาคมเคมี แต่งตั้งกรรมการ
สรรหาจํา นวน 3 คน จากสมาชิ ก ของสมาคม หรื อ
ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ ท่ี ก รรมการ เห็ น สมควรเชิ ญ เป็ น
กรรมการสรรหา เพื่อทําหน้ าที่สรรหาสมาชิกสามัญที่
เหมาะสมที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารสมาคม
ซึ่งต่ อไปจะเรียกว่ าผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ เป็ นจํานวน
ไม่น้อยกว่า 10 คน
9.4.2
สมาชิกสามัญมีสทิ ธิสมัครเข้ ารับเลือกตั้งต่อกรรมการ
สรรหาได้ โดยมีสมาชิกสามัญจํานวนไม่ต่าํ กว่ า 3 คน
รับรอง อนึ่ง สมาชิกสามัญอาจเสนอชื่อผู้สมัครเข้ ารับ
เลื อ กตั้ ง เป็ นกรรมการบริ ห ารสมาคมได้ โดยผู้ ถู ก
เสนอชื่อยินยอม และผู้เสนอรับรอง ทั้งนี้ต้องกระทํา
เป็ นลายลักษณ์อักษรภายในเดือนกันยายนของปี ที่มี
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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9.4.3

9.4.4

9.4.5

9.4.6

การเลือกตั้ง
ภายให้ ค ณะกรรมการสรรหาดํา เนิ น การจั ด ส่ ง บัต ร
เลื อ กตั้ง รายชื่ อ ผู้ส มัค รรั บเลื อ กตั้ง ตามข้ อ 9.4.1
และ 9.4.2 พร้ อมทั้งประวัตยิ ่อและนโยบายให้ สมาชิก
สามั ญ ทุ ก คน แล้ ว ให้ สมาชิ ก ส่ ง บัต รเลื อ กตั้ง และ
ดํา เนิน การให้ แ ล้ วเสร็จ ก่ อนการประชุ มใหญ่ ส ามัญ
ประจําปี 2 เดือน
ให้ กรรมการสรรหาเสนอผู้ได้ คะแนนสูงสุด 10 คนแรก ต่ อ
คณะกรรมการบริหารเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริหารสมาคม
เคมีชุดต่อไป
ก่อนครบวาระของกรรมการบริหารสมาคมเคมี 1 ปี
ให้ มกี ารสรรหานายกสมาคมเคมีคนต่อไป การสรรหานี้
ให้ ดาํ เนินการตามขั้นตอนที่กาํ หนดในข้ อ 9.4.6 นายก
สมาคมเคมีท่ีได้ รับการสรรหาตามระเบียบนี้ จะดํารง
ตําแหน่ งนายกสมาคมเคมี เมื่อนายกสมาคมเคมีคน
ปัจจุบนั ครบวาระ หรือลาออก หรือพ้ นสภาพสมาชิก มี
วาระในตําแหน่ง 2 ปี นับจากวันที่ได้ รับตําแหน่งนายก
สมาคมเคมี
ใ ห้ ค ณ ะ ก ร ร ม กา ร บริ ห า ร ส ม า ค ม เ ค มี แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหานายกสมาคมเคมี จํานวน 3 คน
ประกอบด้ วย ผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิ 1 คน ทํา หน้ าที่ เ ป็ น
ประธานกรรมการ ผู้ท่เี คยดํารงตําแหน่ งนายกสมาคม
เคมี หรื อ อุ ป นายกสมาคมเคมี 1 คน ผู้ แทน
กรรมการบริหารสมาคมเคมี 1 คน การสรรหานายก
สมาคมเคมีคนต่ อไป นั้ นให้ ด ําเนิ นการตามวิธีการที่
คณะกรรมการสรรหากํา หนด การได้ มาของชื่ อ ผู้
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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9.4.7

9.4.8

9.4.9

สมควรเป็ นนายกสมาคมเคมีคนต่อไป ได้ จากการเสนอ
ชื่ อ ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ส ม า ค ม เ ค มี
คณะกรรมการสรรหา หน่ วยงาน/องค์ ก รทาง
วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี ที่เป็ นสมาชิกของสมาคม
เคมี และเมื่อคณะกรรมการสรรหานายกสมาคมเคมี
คนต่อไปได้ แล้ ว ให้ นาํ เสนอต่อ คณะกรรมการบริหาร
สมาคมเคมีเ พื่ อ ให้ ค วามเห็น ชอบ การสรรหานายก
สมาคมเคมีคนต่อไปและดําเนินการให้ แล้ วเสร็จก่อน
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 2 เดือน
ให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีท่ีได้ รับเลือกใหม่
ทั้งหมด รวมทั้ง นายกสมาคมเคมีท่ีไ ด้ รั บการสรรหา
ตามข้ อ บัง คับ ข้ อ 9.4.5 และ 9.4.6 สามารถ
ดําเนินการเชิญสมาชิกที่เหมาะสมให้ เป็ นกรรมการจน
ครบ และแต่ ง ตั้ ง ให้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ต่ า งๆ ตามที่
เหมาะสม โดยที่จ ะมีก รรมการที่ป รึ ก ษาจํา นวนตาม
สมควรได้ ทั้ง นี้ใ ห้ ค ณะกรรมการสมาคมเคมีชุด เก่ า
มอบงานให้ คณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีชุดใหม่
หลังจากประชุมใหญ่สามัญประจําปี ภายใน 1 เดือน
ให้ นายกสมาคมมี ฐ านะเป็ นหั ว หน้ า คณะกรรมการ
รับผิดชอบในการบริหารกิจการของสมาคม เป็ นผู้ส่ัง
นัดหมายประชุ 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
ในกรณีท่ีมีเหตุท่ไี ม่ สามารถสรรหานายกสมาคมเคมี
หรือเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมเคมีให้ ทัน
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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ตามกําหนดให้ ค ณะกรรมการบริห ารสมาคมเคมีชุ ด
เดิม รั ก ษาการไปจนกว่ า จะได้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
สมาคมเคมีชุดใหม่ ภายใน 1 ปี
ข้อ 10.

อํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสมาคม
10.1 คณะกรรมการมีหน้ าที่ดาํ เนินกิจการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของสมาคม
10.2 ให้ คณะกรรมการประชุมปรึกษากิจการของสมาคมอย่างสมํ่าเสมอ
ในหนึ่งปี ไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง การประชุมทุกครั้งจะต้ องมีกรรมการ
มาประชุ มไม่น้อยกว่ าครึ่งหนึ่งจึงจะเป็ นองค์ประชุม และต้ องมี
รายงานการประชุ มทุกครั้ง มติของคณะกรรมการให้ ถือคะแนน
เสี ย งข้ า งมากเป็ นเกณฑ์ นายกมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในฐานะเป็ น
กรรมการผู้หนึ่งได้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน นายกสมาคมมีอาํ นาจ
ชี้ขาด
10.3 ให้ คณะกรรมการมีอาํ นาจเชิญสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึกษา และมีอาํ นาจแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะ
กิจให้ ดาํ เนินงานใดๆ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมได้
10.4 คณะกรรมการมีอาํ นาจพิ จารณาแต่ ง ตั้ง ถอดถอนเจ้ าหน้ าที่ของ
สมาคมได้
10.5 คณะกรรมการมี อ ํา นาจกํา หนดระเบี ย บการเงิ น ของสมาคมฯ
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องได้ ปฏิบตั ิ
10.6 คณะกรรมการมีอาํ นาจแต่ งตั้งผู้แทนทําหน้ าที่ตัวแทนสมาคมฯ
ประจําท้ องถิ่น ให้ มีหน้ าที่ปฏิบัติในระเบียบการที่คณะกรรมการ
กําหนด
10.7 คณะกรรมการมีอาํ นาจกําหนดระเบียบและวิ ธีการต่ า งๆ ซึ่งไม่
ขัดแย้ งต่อวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของสมาคม
ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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หมวดที่ 4
การประชุม
ข้อ 11.

การประชุม
11.1 ให้ มกี ารประชุมใหญ่สามัญปี ละครั้ง ภายในไตรมาสแรกของปี
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
11.1.1 กรรมการแถลงกิจการในรอบปี
11.1.2 เสนองบดุล ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ ว
11.1.3 ผลการเลื อกตั้ง กรรมการบริห ารสมาคม และนายก
สมาคม ในปี ที่มกี ารสรรหา
11.1.4 เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
11.1.5 เรื่องอื่นๆ
11.2 ให้ มกี ารประชุมใหญ่วิสามัญได้ เมื่อคณะกรรมการสมาคมมีมติหรือ
สมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า 25 คนร้ องขอ และให้ นายก
สมาคมหรือผู้ท่นี ายกสมาคมมอบหมายเรียกประชุมได้
11.3 การประชุมใหญ่สามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ ให้ นายกสมาคม
หรือผู้ท่นี ายกสมาคมมอบหมายเป็ นประธานของที่ประชุม หากนายก
สมาคมหรือผู้ท่ีได้ รับมอบหมายไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ สมาชิก
ที่ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการสมาคมคนใดคนหนึ่ ง ทํา หน้ า ที่เ ป็ น
ประธาน
11.4 การประชุมใหญ่ท้งั สามัญและวิสามัญ จะต้ องมีสมาชิกมาประชุมไม่
น้ อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรืออย่างน้ อย 25 คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ถ้ ามีผ้ ูเข้ าประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ เลื่อนการประชุมไปคราวหน้ า
ภายใน 14 วัน ซึ่งถือว่าสมาชิกที่เข้ าประชุมเป็ นองค์ประชุมได้
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11.5 ให้ มี ก ารประชุ ม ทางวิ ช าการ หรื อ ปาฐกถา บรรยาย อภิ ป ราย
สัมมนาหรือ อื่นๆ เป็ นครั้งคราว
11.6 การประชุมวิชาการนานาชาติ ประจําปี ของสมาคมซึ่งจัดขึ้นครั้งแรก
เมื่อปี ค.ศ. 2002 และจัดต่อมาเป็ นประจําทุกปี ตั้งแต่ 2008 โดย
สมาคมเคมีเป็ นเจ้ าภาพร่วมกับภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยต่างๆ
ซึ่งจะมีการเสนอชื่อโดยเวียนกันเป็ นเจ้ าภาพสลับกันไปจัดปี ละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 5
สาขาทางวิชาการและการจัดตั้ง
ข้อ 12. ให้ มสี าขาทางวิชาการต่างๆ 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)

ข้ อบังคับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
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นอกจากสาขาทางวิ ช าการดั ง กล่ า วแล้ ว สมาคมอาจจั ด ตั้ ง
สาขาวิชาการขึ้นอีกได้ การจัดตั้งสาขาวิชาการให้ กระทําได้ โดยประกาศของ
สมาคมฯ ตามระเบียบที่คณะกรรมการสมาคมวางไว้
สาขาทางวิชาการต้ องดําเนินการภายใต้ ความรับผิดชอบ อํานาจ
แล ะ ห น้ า ที่ ข อง ค ณ ะ กร ร มกา ร ส มา คมฯ ต า มข้ อ 1 0 แต่ อา จ มี
คณะอนุกรรมการสาขาทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการสมาคมฯ แต่งตั้งเพื่อ
บริหารได้

หมวดที่ 6
การเงิน
ข้อ 13.

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

ข้อ 14.

เงินรายได้ ของสมาคม ให้ ฝากธนาคาร หรือบริษัทการเงินที่ธนาคารรับรอง
และมีหลักฐานมั่นคงในบัญชีของสมาคมเคมี โดยให้ นายกสมาคมปรึกษา
คณะกรรมการสมาคมทุ ก ครั้ ง ที่ จ ะทํา การฝากเงิ น รายได้ ข องสมาคม
นอกจากคณะกรรมการได้ มีมติเป็ นอย่างอื่น ให้ สมาคมแสดงบัญชีรับจ่าย
แสดงงบดุลถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกๆ ปี ในการประชุ มใหญ่ สามัญ
ประจําปี ตามข้ อ 11 และให้ จ่ายเงินตามระเบียบ
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ข้อ 15.

การเงินของสมาคมอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันขอคณะกรรมการบริหาร
การจ่ายเช็คหรือการเบิกเงินของสมาคมฯ ต้ องลงชื่อ 2 ใน 4 คน ของผู้มี
อํา นาจลงนาม ที่มี ต ํา แหน่ ง เป็ นนายกสมาคม อุ ป นายกสมาคมคนใด
คนหนึ่ง เหรัญญิก และเลขาธิการสมาคมฯ

ข้อ 16.

ให้ เหรั ญ ญิ ก จั ด ให้ มี บัญ ชี ก ารเงิ น ของสมาคม พร้ อ มด้ ว ยใบสํา คั ญ และ
หลั ก ฐานให้ ถูก ต้ อ งตามหลั ก วิ ชาการบัญ ชี การรับ เงิ นทุ ก ประเภทต้ อ งมี
หลัก ฐานการรับเงิน การจ่ ายเงิน ทุกรายการต้ องมีใบสําคัญ อันมีรายการ
จํานวนเงินถูกต้ อง ซึ่งได้ รับอนุ มัติจากนายกสมาคมหรือผู้ท่ีนายกสมาคม
มอบหมาย หลั ก ฐานการเงิ น ต้ อ งเก็บ รั ก ษาไว้ เพื่ อ การตรวจสอบโดย
เรียบร้ อยครบถ้ วน เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ข้อ 17.

ให้ นายกสมาคมมี อาํ นาจจ่ า ยเงิ น เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ ของสมาคมตาม
งบประมาณได้ ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้ วน) ถ้ าเกินกว่ านั้น
ให้ ขออนุ มัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน และในกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุ
จําเป็ นใดๆ ให้ นายกสมาคมมีอาํ นาจสั่งจ่ ายเงินนอกเหนือเงินงบประมาณ
ดัง กล่ า ว ได้ ค ราวละไม่ เ กิน จํา นวนเงิ น ที่ค ณะกรรมการบริ ห ารสมาคม
พิจารณากําหนดขึ้น

ข้อ 18.

บัญชีของสมาคมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม เหรัญญิกต้ องทําบัญชีงบดุลเสนอ
ให้ ผ้ ูสอบบัญชีของสมาคมตรวจสอบภายในเวลาอันสมควร พอที่จะเสนอให้
นายกสมาคม เพื่อเสนอให้ ท่ปี ระชุมใหญ่สามัญพิจารณาได้ ทนั ตามกําหนด

ข้อ 19.

ให้ ท่ีประชุ มใหญ่ แต่ งตั้งสมาชิกสามัญ หรือบุคคลภายนอกซึ่งมิได้ เป็ น
กรรมการของสมาคมให้ เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี

ข้อ 20.

ถ้ าผู้สอบบัญชีซ่ึงที่ประชุมใหญ่สามัญเลือกตั้งไว้ พ้ นจากตําแหน่ งด้ วยเหตุ
ใดๆ ก่อนทําการสอบบัญชีเสร็จสิ้น คณะกรรมการสมาคมมีอาํ นาจให้ บุคคล
ใดๆ ที่ไม่ใช่กรรมการสมาคมทําการสอบบัญชีแทน
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หมวดที่ 7
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 21.

การแก้ ไขข้ อบังคับของสมาคมกระทําได้ โดยมติท่ีประชุ มใหญ่ สามัญหรือ
วิสามัญของสมาคม โดยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้มาประชุม เมื่อที่ประชุม
ได้ ตกลงให้ แก้ ไขได้ ต้ องนําเสนอคณะกรรมการบริหารของสมาคมรับรอง
และประกาศใช้ ต่อไป

หมวดที่ 8
การเลิกสมาคม
ข้อ 22.

การลงมติเลิกสมาคม ต้ องมีคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
สมาชิกทั้งหมด

ข้อ 23.

ในกรณีเลิกสมาคม ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใดๆ คณะกรรมการบริหารสมาคม
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สนิ ของสมาคม และ
เมื่อ ชํา ระบัญ ชี แ ล้ ว หากมีท รัพ ย์ สินเหลือ อยู่ ให้ พิ จ ารณามอบให้ มู ล นิ ธิ
จุฬาภรณ์ หรือองค์กรการกุศล
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