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ธรรมนูญ
สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย
(The Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association)
หมวด 1
ชื่อของสมาคม เครื่องหมายสมาคม และที่ตั้งสำนักงาน
ชื่อสมาคม
สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย”
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Thai Cleft Lip-Palate and Craniofacial Association (TCCA)”
เครื่องหมายสมาคม
เครื่องหมายสมาคม มีความครอบคลุมถึง สัญลักษณ์ความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้า
และศีรษะ มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย ความเป็นสากล และความร่วมมือของสหสาขาวิชาชีพ
เครื่องหมายสมาคม มีลักษณะดังต่อไปนี้

สหสาขาวิชาชีพ หมายถึง ทีมบุคลากรสหวิทยาการที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่
ใบหน้าและศีรษะ อาทิเช่น ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกร นักแก้ไขการพูด โสต ศอ
นาสิกแพทย์ ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์จัดฟัน พยาบาล จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรอื่นๆ
เป็นต้น
สำนักงานของสมาคม
สำนักงานสมาคม ตั้งอยู่ที่ สำนักงานสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิม
บารมี 50 ปี (ชั้น 9) เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถ. เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
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หมวด 2
พันธกิจและวัตถุประสงค์
พันธกิจ
พันธกิจของสมาคมผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย คือ
“การสร้างระบบการดูแลรักษาที่เหมาะสมที่สุด สำหรับผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ โดย
ความร่วมมือสหสถาบัน ในการให้การศึกษา ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ การวิจัย และส่งเสริมการดูแล
แบบสหวิทยาการ การดำเนินการจะมุ่งเน้นการดูแลแบบองค์รวม โดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่น สภาวะทางสังคม เศรษฐศาสตร์ และนโยบายด้านสุขภาพ”
วัตถุประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางการประสานงานของบุคลากรของทีมสหวิทยาการในการดูแลรักษาผู้พิการปาก
แหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ของประเทศไทย
2. เป็นศูนย์กลางของการประสานงานเพื่อการพัฒนาระบบที่มีความเหมาะสมและมาตรฐานของ
การดูแลผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ ในประเทศไทย รวมถึงการจัด
การศึกษา/ฝึกอบรม และการทำวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยส่งเสริมการทำงานแบบทีมสหวิทยาการ
และความร่วมมือแบบสหสถาบัน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิก ดูแลมาตรฐานการดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่
ใบหน้าและศีรษะ ให้มีคุณภาพสูงและปลอดภัยต่อผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดย
มุ่งเน้นการดูแลแบบต่อเนื่องเป็นระยะยาว
4. ส่งเสริม ร่วมมือ ช่วยเหลือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
5. ดำเนินกิจกรรมเพื่อยังประโยชน์แก่ผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะตาม
ความเหมาะสม
6. ให้ความร่วมมือกับสมาคม องค์กร หรือสถาบันอื่นๆตามความเหมาะสม
7. สมาคมนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวด 3
สมาชิกภาพ
ข้อ 1 สมาชิกของสมาคมมี 6 ประเภท คือ
1. สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ สมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อการจัดตั้งสมาคมฯ และผู้ที่ได้รับเชิญจากนายก
สมาคมฯ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้ง และครอบคลุมถึงสาขาวิชาชีพหลักที่ร่วมดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง
เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะในประเทศไทย
2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่ให้การดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะใน
ประเทศไทย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เช่น เป็นผู้ได้รับหนังสือรับรองความเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยแนบประสบการณ์ที่ออกโดยราชวิทยาลัย สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องหรือ
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3.

4.

5.

6.

สถาบันอื่นที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมลงมติเห็นชอบ โดยการที่ยื่นใบสมัครผ่านคณะ
กรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารลงมติเห็นชอบให้รับเป็นสมาชิก สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่
ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสมาคม
สมาชิกนานาชาติ ได้แก่ บุคคลที่มีความสนใจในสายอาชีพ ที่สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์
ของสมาคม หรือ มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ในสมาชิกสามัญ ดังกล่าวข้างต้น แต่ประกอบอาชีพ
หรือให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่นอกประเทศไทย
สมาชิกสมทบ ได้แก่ บุคคลที่สนใจและประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับสหสาขาวิชาชีพ ซึ่งได้รับอนุมัติ
จากมติของคณะกรรมการบริหารให้รับเข้าเป็นสมาชิกและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของ
สมาคม ตลอดจนการได้รับแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม
สมาชิกประเภทนี้ไม่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารลงมติเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยเป็นผู้
ที่ได้รับการยอมรับด้านผลงานทางวิทยาศาสตร์ หรือมีความเข้าใจและการดูแลรักษาผู้พิการปาก
แหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ และไม่ได้อยู่ในคุณสมบัติของสมาชิกดังกล่าวข้างต้น
สมาชิกตลอดชีพ ได้แก่บุคคลที่เคยเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบและมีอายุเกิน 65 ปี
หมวด 4
การดำเนินกิจกรรมของสมาคม
กิจกรรมของสมาคม ดำเนินโดยคณะกรรมการบริหาร ที่ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญของ

สมาคม
หมวด 5
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 1 ให้คณะกรรมการคณะหนึ่งมีชื่อว่า “คณะกรรมการบริหาร” มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจกรรมของ
สมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ข้อ 2 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคล 16 คน ในตำแหน่งและหน้าที่ดังต่อไปนี้คือ
นายกสมาคม
อุปนายก
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
กรรมการกลาง
นายทะเบียน
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หรือ หน้าที่อื่น ๆ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นตัวแทนจากสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยคณะกรรมการบริหารจะมาจากการเลือกตั้ง 9 ท่าน รวมทั้งนายกสมาคม
และนายกสมาคมเลือกอีก 7 ท่าน
หมวด 6
การประชุมใหญ่สามัญของสมาคม
ข้อ 1 การประชุมใหญ่สามัญให้มีปีละครั้ง โดยคณะกรรมการบริหารเรียกประชุม ส่วนรูปแบบการประชุม
ขึ้นกับมติคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 2 ที่ประชุมใหญ่สามัญประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของสมาคม
ข้อ 3 ให้นายกสมาคมทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุม
ข้อ 4 ในที่ประชุมใหญ่สามัญให้คณะกรรมการบริหารรายงานกิจการของสมาคมงบประมาณและการใช้จ่าย
ในรอบปีที่แล้วให้ที่ประชุมลงมติรับทราบการเป็นสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ และปรึกษาลงมติใน
กิจกรรมอื่น ๆ ของสมาคม
หมวด 7
คณะอนุกรรมการ
ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคม หรือ
เพื่อการค้นคว้าทางวิชาการ
ข้อ 2 คณะอนุกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่เป็นสมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรือบุคคลอื่นๆ ซึง่
คณะกรรมการบริหารที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญแต่งตั้งโดยยึดถือความรู้ ความสามารถเป็นหลัก
กิจการที่ดำเนินโดยคณะอนุกรรมการจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยสองเดือนก่อน
การประชุมใหญ่สามัญของสมาคม
ข้อ 3 คณะกรรมการบริหาร อาจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นควรเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการ
ข้อ 4 คณะกรรมการบริหารมีอำนาจยุบเลิกคณะอนุกรรมการ เมื่อเห็นสมควร
หมวด 8
การลงคะแนนเสียง
ข้อ 1 การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญ และที่ประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร ให้ตัดสินใจโดยยึดคะแนนเสียงข้างมาก และการลงคะแนน ให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือวิธีการลงคะแนนอื่นๆ ตามมติส่วนใหญ่ของที่ประชุมขณะนั้น
หมวด 9
การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญ
ข้อ 1 การเสนอขอเปลี่ยนแปลงธรรมนูญของสมาคมจะต้องเสนอเป็นหนังสือถึงเลขาธิการของสมาคมอย่าง
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น้อย 1 เดือน ก่อนมีการประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสมาคม
ข้อ 2 การเปลี่ยนแปลงธรรมนูญของสมาคมจะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกสามัญผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงขององค์ประชุม
ข้อบังคับของสมาคม
หมวด 1
สมาชิกภาพ
ข้อ 1 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ
1. เป็นทีมบุคลากรสหวิทยาการที่มีส่วนร่วมในการดูแลผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ
ซึ่งได้แก่ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ศัลยแพทย์ช่องปากและขากรรไกร นักแก้ไขการพูด โสต ศอ นาสิก
แพทย์ ทันตแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์จัดฟัน พยาบาล จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากร
อื่น เป็นต้น
2. เป็นผู้ได้หนังสือรับรองความเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยแนบประสบการณ์ที่ออกโดยราช
วิทยาลัย สมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือ จากสถาบันอื่นที่คณะกรรมการบริหารของสมาคมลงมติ
เห็นชอบ
3. มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวข้องผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ มาอย่างน้อย 1
ปี หลังจากจบการศึกษา หรือฝึกอบรม
4. มีสัดส่วนของเวลาในการประกอบอาชีพจำนวนหนึ่งที่ใช้ในการดูแลผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่
ใบหน้าและศีรษะ และมีความต่อเนื่องของการประกอบวิชาชีพ
5. มีสมาชิกสามัญของสมาคมรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน
ข้อ 2 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสามัญ
1. สิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญของสมาคม
2. สิทธิเข้าร่วมประชุมทางวิชาการของสมาคม
3. สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร และอนุกรรมการสมาคม
4. สิทธิที่จะเสนอความคิดเห็น และอภิปรายเกี่ยวกับกิจการของสมาคม
5. หน้าที่ร่วม ส่งเสริมการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
6. หน้าที่ปฏิบัติตามคำแนะนําของสมาคมอย่างเคร่งครัดในการประกอบอาชีพหรือกิจการใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การดูแลรักษาผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ
ข้อ 3 การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ตาย
2. ลาออกจากสมาชิกภาพ/ ขาดการต่ออายุสมาชิกภาพ
3. เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยคำสั่งของศาล
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4. ต้องจําคุกโดยคําพิพากษาของศาล และคณะกรรมการบริหารลงมติว่าเป็นการเสื่อมเสียต่อสมาคมอย่าง
ร้ายแรง
5. ที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสมาคมลงมติให้ออก โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จำนวนสมาชิกที่ประชุม
ข้อ 4 สมาชิกอาจถูกเพิกถอนการเป็นสมาชิกชั่วคราว หรือให้ออกจากสมาชิกภาพด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
1. ไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หรือข้อบังคับของสมาคม
2. ปฏิบัติการที่ขัดต่อชื่อเสียง หรือเสถียรภาพของสมาคม
3. มีความประพฤติเสียหายร้ายแรงทางศีลธรรม ซึ่งวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญ
4. ไม่ปฏิบัติตามคําตักเตือนของคณะกรรมการบริหาร ในการประกอบอาชีพทางสหวิทยากร ทั้งนี้ใน
คณะกรรมการบริหารยึดถือตามข้อกําหนดและวิธีการพิจารณาการควบคุมมาตรฐานทางวิชาการรวมทั้ง
สอดส่องดูแลความประพฤติ และมารยาทในการประกอบวิชาชีพในสาขานั้นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 5 การถอนสิทธิการเป็นสมาชิกชั่วคราวหรือการให้ออกจากสมาชิกภาพ จากสาเหตุต่างๆ ในข้อ 4 จะ
ดำเนินได้เมื่อสมาชิกหรือคณะกรรมการบริหารแจ้งข้อกล่าวหา ถ้าเป็นสมาชิกแจ้งข้อกล่าวหา ให้ทำ
หนังสือยื่นถึงนายกสมาคมผ่านเลขาธิการและให้นายกสมาคมดำเนินเรื่องภายใน 14 วัน ให้เลขาธิการ
รับผิดชอบในการแจ้งให้สมาชิกที่ถูกกล่าวหาทราบถึงข้อกล่าวหาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนจะมีการ
ประชุมลงมติของที่ประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ สมาชิกที่ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะแถลงแก้ข้อกล่าวหา
ในที่ประชุมก่อนมีการลงมติ
ข้อ 6 สมาชิกที่ถูกถอนสิทธิการเป็นสมาชิกชั่วคราว มีสิทธิที่จะยื่นข้อเสนอให้พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญ หรือวิสามัญ เมื่อครบกําหนดเวลาของการถอนสิทธิ
หมวด 2
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 1 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
1. เลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม
2. ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิธีการอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการบริหารเป็น
มติชี้ขาด
3. ถ้ามีผู้ได้คะแนนเสียงเท่ากันมากกว่า 1 คน ให้นายกสมาคมเดิมเป็นผู้ชี้ขาด
4. คณะกรรมการบริหารให้มีวาระการดําเนินงานเป็นเวลา 2 ปี
5. นายกสมาคมดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
6. ให้คณะกรรมการบริการสมาคมชุดเดิมรักษาการณ์ ในกรณีที่คณะกรรมการใหม่ยังไม่สามารถปฏิบัติงาน
ได้
ข้อ 2 อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมตามที่กำหนดไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของ
สมาคม
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2.
3.
4.
5.

รับผิดชอบในการจัดประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญของสมาคม
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
แต่งตั้ง บรรจุ และปลดพนักงานของสมาคม
ดําเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของสมาคมในกรณีฉุกเฉินในวาระที่ไม่มีการประชุม
ใหญ่สามัญหรือวิสามัญของสมาคม ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ระบุไว้ในธรรมนูญ
และข้อบังคับของสมาคม
6. ตราระเบียบขึ้นใช้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ ธรรมนูญ และข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 3 หน้าที่ของนายกสมาคม
1. นายกสมาคมมีหน้าที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ ในการบริหารกิจการของสมาคม และเป็นตัวแทนของ
สมาคม หรือแต่งตั้งผู้แทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร ในการติดต่อหรือประชุม
ร่วมกับตัวแทนสมาคมและองค์การต่าง ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสมาคม
2. หน้าที่อื่นๆ ที่ระบุไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคม และตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคม
มอบหมาย
ข้อ 4 หน้าที่ของอุปนายก
1. อุปนายก ทำหน้าที่เป็นประธานในกรณีที่นายกสมาคมไม่อยู่หรือนายกสมาคมขอร้อง เมื่อนายก
สมาคมขาดจากตำแหน่ง เนื่องจากสาเหตุหนึ่งใดดังที่ระบุไว้ในข้อบังคับสมาคม หมวด 2 ข้อ 8 ให้
อุปนายกทำหน้าที่แทนจนกว่าจะครบวาระ
2. หน้าที่อื่นๆ ที่ระบุไว้ในธรรมนูญและข้อบังคับของสมาคม และตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคม
มอบหมาย
ข้อ 5 หน้าที่ของเลขาธิการ
1. เลขาธิการมีหน้าที่ดําเนินงานของสมาคมรักษาระเบียบทั่วไปและทะเบียนสมาชิก
2. หน้าที่อื่น ๆ ที่ระบุไว้ในธรรมนูญ และข้อบังคับของสมาคม และตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคม
มอบหมาย
ข้อ 6 หน้าที่ของรองเลขาธิการ
1. รองเลขาธิการมีหน้าที่ช่วยเหลือเลขาธิการ ในกิจการของสมาคม และทำหน้าที่แทนในกรณีที่
เลขาธิการไม่อยู่ เมื่อเลขาธิการขาดจากตำแหน่งเนื่องจากสาเหตุหนึ่งใด ดังที่ระบุในข้อบังคับสมาคม
หมวด 2 ข้อ 8 ให้รองเลขาธิการทำหน้าที่แทนจนกว่าจะครบวาระ
2. หน้าที่อื่นๆ ที่ระบุไว้ในธรรมนูญ และข้อบังคับของสมาคม และตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคม
มอบหมาย
ข้อ 7 หน้าที่ของเหรัญญิก
1. เหรัญญิกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับจ่ายและรักษาเงินของสมาคม รวมทั้งทำบัญชีรับจ่ายเงิน หนี้สิน
และทรัพย์สินของสมาคม ทำบัญชีงบดุล เสนอคณะกรรมการบริหารและที่ประชุมใหญ่สามัญของ
สมาคม
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2. หน้าที่อื่นๆ ที่ระบุไว้ในธรรมนูญ และข้อบังคับของสมาคม และตามที่คณะกรรมการบริหารสมาคม
มอบหมาย
ข้อ 8 หน้าที่ของกรรมการกลาง กรรมการอื่น ๆ และอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามหมวด 2 ข้อ 2และตามที่
คณะกรรมการบริหารสมาคมมอบหมาย
ข้อ 9 การขาดจากตำแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
1. ออกตามวาระ
2. ตาย
3. ลาออก
4. เป็นบุคคลไร้ความสามารถโดยคำสั่งศาล
5. ที่ประชุมใหญ่สามัญหรือวิสามัญลงมติถอดถอนกรรมการทั้งคณะ หรือบางคนได้โดยมติ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงที่มาประชุม ในกรณีที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างรุนแรงแก่สมาคม
ข้อ 10 การแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ในกรณีที่เกิดการขาดจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระของคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ อุป
นายก รองเลขาธิการ และเหรัญญิก ให้นายกสมาคมมีสิทธิแต่งตั้งสมาชิกสามัญที่เห็นสมควรให้ขึ้นเป็น
กรรมการแทน และจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของกรรมการผู้ที่ตนแทน
หมวด 3
การประชุมของสมาคม
ข้อ 1 การประชุมต่างๆ ของสมาคมมีดังต่อไปนี้
1. การประชุมใหญ่สามัญ
2. การประชุมใหญ่วิสามัญ
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการ
4. การประชุมวิชาการ
ข้อ 2 การประชุมใหญ่สามัญ
1. ให้คณะกรรมการบริหาร เรียกประชุมใหญ่ประจำปีๆ ละครั้ง ประมาณเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
ของทุกปี
2. การประชุมใหญ่สามัญจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันประชุม พร้อมทั้งสถานที่
และระเบียบวาระการประชุม
3. การประชุมใหญ่สามัญ จะต้องมีสมาชิกมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญ จึงจะเป็น
องค์ประชุม ถ้ามีจำนวนสมาชิกไม่ครบองค์ประชุมให้เรียกประชุมใหญ่ครั้งที่ 2 อีกครั้งหนึ่งภายใน 30
วัน และถึงแม้สมาชิกมาประชุมน้อยกว่ากึ่งหนึ่งก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุมได้
4. การล้มเลิกสมาคมจะทำได้ ต่อเมื่อเป็นมติที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคมและต้องเป็นมติด้วยคะแนน
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เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของสมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงของที่ประชุม
การเสนอล้มเลิกสมาคม จะต้องเสนอต่อเลขาธิการของสมาคมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อน
กำหนดประชุมใหญ่สามัญ
ข้อ 3 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญของสมาคม ให้เป็นไปตามลำดับต่อไปนี้
1. เปิดการประชุมและกล่าวปราศรัยต้อนรับสมาชิกผู้เข้าประชุมโดยประธานของที่ประชุม
2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
3. เลขาธิการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของสมาคมที่ได้กระทำไปในรอบปีก่อน
4. รายงานของเหรัญญิก เกี่ยวกับงบดุลและฐานะการเงินของสมาคม
5. รายงานของคณะอนุกรรมการ
6. เรื่องอื่นๆ ที่ค้างจากการประชุมครั้งที่แล้ว
7. เรื่องใหม่ที่จะเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
8. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดต่อไป
ข้อ 4 การประชุมใหญ่วิสามัญอาจมีขึ้นได้โดย
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ
2. สมาชิกสามัญจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก ร้องขอล่วงหน้าพร้อมทั้งระบุเหตุผลเป็น
หนังสือถึงเลขาธิการ
3. การประชุมใหญ่วิสามัญ เลขาธิการต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนกำหนดวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 5 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยทุก 6 เดือน
2. นายกสมาคมหรือเลขาธิการของสมาคม อาจเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารได้อีกเมื่อเห็นสมควร
3. กรรมการที่มาประชุมจะต้องมีอย่างน้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม
4. คณะกรรมการบริหารมีสิทธิ โดยมติเสียงข้างมากเชิญบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิ
ลงคะแนนออกเสียง
ข้อ 6 การประชุมทางวิชาการ
1. จัดให้มีการประชุมวิชาการของสมาชิกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. เลขาธิการจะแจ้งให้สมาชิกทราบว่าก่อนมีการประชุม 30 วัน
3. คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบ และด้วยความร่วมมือของสมาชิกในการจัดให้มีการประชุมทาง
วิชาการ
ข้อ 7 ในการประชุมต่าง ๆ ให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมลงนามในสมุดทะเบียน ซึ่งเลขาธิการจะเป็นผู้
จัดเตรียมไว้ และเก็บรักษา
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หมวด 4
การเงินของสมาคม
ข้อ 1 สมาคมอาจมีรายได้ เพื่อดำเนินกิจการของสมาคม ดังต่อไปนี้
1. เงินค่าบํารุงต่าง ๆ จากสมาชิก
2. เงินอุดหนุนจากสมาคม หรือองค์การต่าง ๆ
3. เงินรายได้อื่น ๆ
ข้อ 2 ให้เหรัญญิกเป็นผู้รับผิดชอบการเงินของสมาคม ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 3 ให้เหรัญญิกรายงานฐานะการเงินของสมาคม ต่อคณะกรรมการบริหารทุก 3 เดือน
ข้อ 4 เหรัญญิกจะรักษาเงินได้ไม่เกินจำนวนที่คณะกรรมการบริหารมีมติกำหนดให้ ถ้าเกินกว่านั้นต้องนำฝาก
ธนาคาร ในประเภทของบัญชีที่คณะกรรมการบริหารมีมติกำหนดไว้
ข้อ 5 การจ่ายเงินของสมาคม ให้คณะกรรมการบริหารกำหนดวงเงินที่เหรัญญิกมีสิทธิจ่ายได้ต่อครั้ง
หมวด 5
เงินค่าบํารุงสมาคม
ข้อ 1 สมาชิกสามัญ เสียค่าบํารุงแรกเข้า 500 บาท หรือตามมติคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 2 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้รับยกเว้นการเสียค่าบํารุง
ข้อ 3 สมาชิกสมทบ เสียค่าบํารุงแรกเข้ า ตามมติคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 4 สมาชิกนานาชาติ เสียค่าบํารุงแรกเข้ า 30 เหรียญสหรัฐ (USD) หรือ ตามมติคณะกรรมการบริหาร
หมวด 6
บทเบ็ดเสร็จ
ข้อ 1 คณะกรรมการบริหารมีสิทธิเชิญบุคคลภายนอก ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมในการประชุมวิชาการ
ของสมาคม
หมวด 7
การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม
ข้อ 1 การเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคม หรือแนวทางประกอบอาชีพของสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการ
ดูแลผู้พิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะของสมาคมจะกระทำได้ โดยมีมติด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกที่ประชุม
ข้อ 2 ข้อเสนอเปลี่ยนแปลง จะต้องเสนอเป็นหนังสือถึงเลขาธิการล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน ก่อนมีการ
ประชุม
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หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ในกรณีของการเริ่มต้นสมาคมฯ และยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ให้นายกสมาคม
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร จนกว่าจะมีการรับสมัครสมาชิก และทำการเลือกตั้งกรรมการบริหารแล้ว
เสร็จ ทั้งนี้ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังมีการใช้ธรรมนูญสมาคม

