ระเบียบสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยองค์กรคนหูหนวกระดับภูมิภาคเป็นองค์กรเครือข่าย พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยความหมวดที่ ๒ สมาชิก ตามข้อ ๖ (๖.๒) แห่งข้อบังคับสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนว
ทางการบริหารกิจการของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมและพั ฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และความ
เข้มแข็งขององค์กรให้ดาเนินงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมใน
ปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
และ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงกาหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในระเบียบนี้
“สมาคม”
หมายความว่า
“นายกสมาคม”
หมายความว่า
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า
“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า
“นายทะเบียน”
หมายความว่า
“องค์กรระดับภาค” หมายความว่า
“ผู้นาองค์กรเครือข่าย” หมายความว่า
“คณะกรรมการ”
หมายความว่า
“เจ้าหน้าที่”
หมายความว่า

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริหารสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
คณะอนุกรรมการฝ่ายเครือข่ายของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
กรรมการและนายทะเบียนของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
กลุ่ม/สมาคมคนหูหนวกประจาภูมิภาค
ประธานองค์กรระดับภาค ที่สมาคมให้การรับรองเป็นองค์กร เครือข่าย
กรรมการองค์กรระดับภาค
เจ้าหน้าที่ของสมาคม ที่รับผิดชอบงานฝ่ายเครือข่าย หรือที่
คณะอนุกรรมการกาหนดแต่งตั้งให้รับผิดชอบ
ข้อ ๒ ให้นายกสมาคมรักษาการตามระเบียบนี้ หรือมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ มีอานาจตีความและวินิจฉัย
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมทั้งการกาหนดแบบฟอร์ม หรือเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับรอง
องค์กรเครือข่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
หมวด ๑ บททั่วไป
ส่วนที่ ๑
การรับรององค์กรเครือข่าย
ข้อ ๓ ให้องค์กรระดับภาคที่จัดตั้งขึ้นมีชื่อว่า
(๑) “กลุ่มสมาชิกคนหูหนวกประจาภาค” และตามด้วยชื่อภาคนัน้ ๆ
ข้อ ๔ ให้องค์กระดับภาค จัดส่งเอกสารเพื่อขอการรับรองจากสมาคม มีเอกสารดังนี้
(๑) ข้อบังคับขององค์กร
(๒) แผนทีต่ ั้งขององค์กร
(๓) ค่าบารุงสมาชิกตามที่ข้อบังคับของสมาคม กาหนดไว้

ข้ อ ๕ เมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ได้ รั บเอกสารตามข้ อ ๔ และนายทะเบี ยนตรวจสอบความถู กต้ องเรียบร้อยแล้ ว ให้ น าเสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหาร เพื่ออนุมัติให้การรับรอง และให้เจ้าหน้าทีด่ าเนินการดังนี้
(๑) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่องค์กรระดับภาค ทราบโดยเร็ว
(๒ ) ป ระกาศการรั บ รองดั ง กล่ า วใน สื่ อ แขน งต่ า งๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ เพื่ อให้ สมาชิ ก ห รื อ ค น พิ การ
หรือบุคคลที่สนใจรับทราบ
ส่วนที่ ๒
การรับรองคณะกรรมการองค์กรเครือข่าย
ข้อ ๖ ให้องค์กรระดับภาค จัดส่งเอกสารเพื่อขอการรับรองจากสมาคม มีเอกสารดังนี้
(๑) ข้อบังคับขององค์กร
(๒) แผนทีต่ ั้งขององค์กร
(๓) รายนามคณะกรรมการ พร้อมที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ
(๔) ผังรายนามคณะกรรมการขององค์กร
(๕) รายงานการประชุมที่ระบุการได้มาของคณะกรรมการองค์กร
ข้อ ๗ เมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ได้ รั บเอกสารตามข้ อ ๖ และนายทะเบี ยนตรวจสอบความถู กต้ องเรียบร้ อยแล้ ว ให้ น าเสนอต่ อคณะ
กรรมการบริหาร เพื่ออนุมัติให้การรับรอง และให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการดังนี้
(๑) แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่องค์กรระดับภาค ทราบโดยเร็ว
(๒ ) ป ระกาศการรั บ รองดั ง กล่ า วใน สื่ อ แขน งต่ า งๆ เช่ น เว็ บ ไซต์ เพื่ อให้ สมาชิ ก ห รื อ ค น พิ การ
หรือบุคคลที่สนใจรับทราบ
ส่วนที่ ๓
มีสิทธิ และหน้าที่ขององค์กรเครือข่าย
ข้อ ๘ องค์กรเครือข่ายมีสิทธิ และหน้าที่ ดังนี้
มีสิทธิดังนี้
(๑) ได้รับการสนับสนุนในการบริหารจัดการและการดาเนินงานขององค์กรเครือข่าย
(๒) ได้รับการสนับสนุนโครงการจากสมาคม
(๓) มีสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ตามความเหมาะสม
มีหน้าที่ดังนี้
(๑) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคม
(๒) ชาระค่าบารุงสมาชิกให้กับสมาคม เพื่อรักษาสถานภาพองค์กรสมาชิก
(๓) จัดทารายงานการประชุม รายงานการเงิน รายงานบัญชี รายงานอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งรายงานการประชุม รายงานการเงิน รายงานบัญชี รายงานอื่นๆ และเอกสารอื่นใดเมื่อมีการร้องขอจาก
สมาคม
(๕) ให้คาแนะนาและเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม

(๖)
(๗)

ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการบริหารสมาคม
ไม่กระทาการใดๆ ให้สมาคม เสื่อมเสียชื่อเสียง
ส่วนที่ ๔
การประชุม และการเลือกตั้งขององค์กรเครือข่าย

ข้อที่ ๙ ให้มีการประชุมคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้งต่อปี
ข้อที่ ๑๐ องค์กรระดับภูมิภาคให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและการเลือกตั้ง ภายในสัปดาห์ที่ ๑ หรือ ๒ เดือนมีนาคม
ของทุกปี หรือตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกาหนดไว้ตามความเหมาะสม
ข้อที่ ๑๑ ในการประชุมใหญ่สามัญประจาปีและการเลือกตั้ง โดยระเบียบวาระการประชุมจะต้องมีอย่างน้อย ดังนี้
๑๑.๑ รายงานผลงานของปีที่ผ่านมา
๑๑.๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปีของปีที่ผ่านมา
๑๑.๓ รายงานบัญชี รายรับ-รายจ่ายของปีที่ผ่านมา เพื่อขอมติที่ประชุมรับรอง
๑๑.๔ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับขององค์กร (ถ้ามี)
๑๑.๕ การเลือกตั้งประธาน/นายกองค์กรเครือข่ายคนใหม่ ในกรณีถึงปีที่ครบวาระการดารงตาแหน่ง
ข้อที่ ๑๒ คณะกรรมการให้มีวาระการดารงตาแหน่ง ให้สอดคล้องกับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ในกรณีที่ผู้นาองค์กรเครือข่ายลาออก หรือเสียชีวิตก่อนครบวาระ จะต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่ ภายใน
๓๐ วัน และบริหารตามวาระที่เหลืออยู่ ยกเว้น เมื่อมีวาระเหลืออยู่ไม่เกิน ๑ ปี ให้ผู้นาองค์กรเครือข่ายลาดับ
รองลงมารั ก ษาการแทนจนถึ ง ก าหนดวั น ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ าปี แ ละการเลื อ กตั้ ง ตามวาระของ
คณะกรรมการบริหารองค์กร และกรณีกรรมการลาออกหรือขาดการติดต่อเป็นระยะเวลานาน ให้ผู้นาองค์กร
เครื อ ข่าย แต่ งตั้งบุ ค คลที่ เหมาะสมด ารงต าแหน่ งแทนกรรมการที่ ล าออก และอยู่ ต ามวาระที่ เหลื อ อยู่ ข อง
คณะกรรมการ ทั้งนี้ การแต่งตั้งดังกล่าวต้องมีมติที่ประชุมของคณะกรรมการองค์กรระดับภาคนั้นๆ เท่านั้น
ส่วนที่ ๕
การเพิกถอนการรับรององค์กรเครือข่าย
ข้อที่ ๑๓ กรณีที่องค์กรใด ที่สมาคม ให้การรับรองเป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคมแล้ว ในเวลาต่อมามีเรื่องร้องเรียนที่
สร้ า งความเสี ย หาย และท าให้ ส มาคมเสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย ง ซึ่ ง มาจากการด าเนิ น การขององค์ ก รใดนั้ น ให้
คณะอนุกรรมการ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการบริหาร เพื่อมีมติยกเลิกการรับรอง
องค์กรใดๆ เป็นองค์กรเครือข่ายของสมาคม ทันที
ข้อที่ ๑๔ กรณีไม่ปฏิบัติตามหรือไม่ดาเนินการใดๆ ตามที่สมาคม ร้องขอเพื่อดาเนินการตรวจสอบให้ถือว่าละเมิดสิทธิ และ
หน้าที่ที่พึงมี ส่งผลให้คณะกรรมการบริหารสมาคมสามารถดาเนินการเพิกถอนการเป็นองค์กรเครือข่ายได้
บทเฉพาะกาล

ปี ๒๕๖๓ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบ
การปรับระยะเวลาดารงตาแหน่งของผู้นาองค์กรเครือข่ายให้ส อดคล้องกับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการบริหาร
สมาคม ดังนั้น กรณีที่ประธานองค์กรระดับภาคได้รับการดารงตาแหน่งปี ๒๕๖๐ หรือปี ๒๕๖๑ ต้องดาเนินการจัดประชุม
เลือกตั้งใหม่ และกาหนดให้ครบวาระตามคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่ ในกรณีที่ประธานองค์กรระดับภาคเพิ่งได้รับเลือกตั้ ง
ให้ดารงตาแหน่งในปี ๒๕๖๒ กาหนดให้ขยายวาระการดารงตาแหน่งจากเดิมปี ๒๕๖๖ ให้เป็นปี ๒๕๖๗ โดยอนุโลม
ระเบียบนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิทยุต บุนนาค)
นายกสมาคมสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

