
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

เรื่อง  ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 

************************* 

                     ด้วย สภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที ่1 ประจำปี 2564 เมื่อวันที่    มิถุนายน  2564 เห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำ
พวนว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564  

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 24  วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  เทศบาลตำบลกำพวนจึงขอประกาศใช้ร่างระเบียบสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน  และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 เพ่ือให้
ประชาชนที่สนใจการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการประชุมและปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง รายละเอียดปรากฏตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 แนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ   ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ.๒๕64 
 

 
        (นายอนันต์  จันดี) 

       ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                   -ร่าง- 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน พ.ศ.2564 

************************* 
  โดยที่เป็นการสมควรให้การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลกำพวน สำหรับประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาเทศบาลตำบลกำพวนเป็นไปด้วย
ความสงบเรียบร้อย 

 อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ 24  วรรคท้าย   แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 สภาเทศบาลตำบล 
กำพวนจึงได้วางหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลตำบลกำพวน  ว่าด้วยการอนุญาตให้ 
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  พ.ศ.2564” 

ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศใช้ระเบียบนี้เป็นต้นไป 
ข้อ  3  ในระเบียบนี้      

“สภาเทศบาล” หมายถึงสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
“ประธานสภา” หมายถึงประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน หรือผู้ปฏิบัติ 

หน้าที่แทน 
   “ท่ีประชุมสภา”  หมายถึงท่ีประชุมสภาหรือการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน
หรือการปรึกษาของเทศบาลตำบลกำพวน 

“การประชุมสภาเทศบาล” หมายถึงการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
                             “ผู้เข้ารับฟังการประชุม”  หมายถึงประชาชนทั่วไป   หรือตัวแทนกลุ่มองค์กร   
หน่วยงาน  ที่มีความประสงค์จะขอเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
 “เจ้าหน้าที่” หมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลกำพวน ผู้ซึ่งได้รับ 
การแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรีตำบลกำพวน ให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา หรือ 
บุคคลผู้ซึ่งประธานสภาร้องขอให้ช่วยเหลือในการรักษาความสงบเรียบร้อยของที่ประชุมสภา 
 “ท่ีซึ่งจัดไว้” หมายถึงสถานที่ซึ่งกำหนดไว้สำหรับให้ประชาชนผู้เข้าฟังการประชุม 
สภา 

ข้อ  4  ประธานสภาเทศบาล มีอำนาจอนุญาตให้ประชาชนทั่วไป เข้ารับฟังการประชุมสภา 
เทศบาล 

ข้อ  5  ให้ประธานสภาเทศบาล   เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  และมีอำนาจ
ตีความ  วินิจฉัย    กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

 
/ ข้อ 6 ที่ประชุม... 
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ข้อ  6  ที่ประชุมสภาเทศบาล  เป็นสถานที่ควรแก่การเคารพ   ประชาชนผู้เข้าฟังการ 

ประชุมของสภาเทศบาล   ต้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมต้องทำหนังสือขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและ 

ลงลายมือชื่อผู้ขอเข้าฟังการประชุมยื่นต่อประธานสภา เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยยื่นล่วงหน้าก่อนวันประชุม
สภาเทศบาลไม่น้อยกว่า 1 วัน  เมื่อประธานสภาอนุญาตแล้วให้ผู้ประสงค์เข้าฟังการประชุมนั้นเข้ารบัฟังการ
ประชุมได้ 
         กรณีท่ีมีผู้ขอเข้าฟังการประชุมเป็นหมู่คณะอาจให้ผู้แทนของหมู่คณะนั้นเป็นผู้
ขออนุญาตก็ได้ ทั้งนี้ต้องระบุถึงจำนวนและรายชื่อผู้ที่จะเข้าฟังการประชุมด้วย 
         กรณีที่มีประชาชนยื่นความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมจำนวนมากและไม่
สามารถจัดให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมได้ทั้งหมด ให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตให้บุคคลหรือคณะ
บุคคลเข้าฟังการประชุมตามที่เห็นสมควร หรืออาจจัดให้ประชาชนรับฟังการประชุมภายนอกห้องประชุมหรือ
ในบริเวณใกล้เคียงโดยแจ้งให้ผู้ประสงค์จะเข้าฟังการประชุมทราบ 

(2) ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลจะต้องแต่งกายสุภาพและประพฤติตนให้ 
เรียบร้อย 

(3) ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง 
ประธานสภาเทศบาลที่สั่งโดยขอบด้วยกฎหมาย 

(4) ผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลจะต้องนั่งฟังการประชุมสภาเทศบาลได้ 
เฉพาะที่นั่งที่ทางสภาเทศบาลจัดไว้ให้เท่านั้น 

(5) ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้าไปหรือรับประทานในห้องประชุม 

  ข้อ  7  ข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 
(1) ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นในการประชุมสภาเทศบาลได้  เว้นแต่ 

ประธานสภาเทศบาลจะอนุญาต 
(2) ไม่มีสิทธิตั้งกระทู้ถามผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาล   และไม่มีสิทธิอภิปราย 

ในที่ประชุมสภาเทศบาล 
(3) ห้ามพกพาอาวุธใด ๆ เข้าไปในห้องประชุมสภาเทศบาลเพื่อป้องกันและรักษา 

ความสงบเรียบร้อย 
(4) ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร  เช่น  กล้องถ่ายรูป  วิทยุเทป  เครื่องมือสื่อสารอ่ืน ๆ  

เข้าไปในที่ประชุมสภาเทศบาล  (เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล) 
(5) ห้ามใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ   เช่น กล่าวคำหยาบคาย  เสียดสี  หรือใส่ร้าย  และ 

แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ   ก่อกวนความสงบเรียบร้อยหรือกระทำการให้เสื่อมเสียเกียรติของที่ประชุมสภา
เทศบาลหรือจงใจกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาเทศบาลหรือขัดคำสั่งของ
ประธานสภาเทศบาล         

  ข้อ  8  ในขณะที่กำลังประชุมสภาเทศบาล หากมีผู้เข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลละเมิด
ระเบียบนี้ให้ประธานสภาเทศบาลมีอำนาจในการตักเตือน  ห้ามปราม  ถ้ายังมีการขัดขืนคำสั่ง  ประธานสภา
เทศบาล  มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดการกระทำหรือสั่งให้ออกไปจากที่ประชุมได้ 

  ข้อ  9  การอนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล ให้ใช้ตามแนบท้ายระเบียบนี้ 

/ข้อ 10 ให้เลขา... 



-3- 

 
  ข้อ  10 ให้เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกำพวนดำเนินการ ดังนี้ 

(1) จัดทำแบบคำร้องขอเข้าฟังการประชุมไว้เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
(2) รวบรวมคำร้องขอเข้าฟังการประชุมเสนอให้ประธานสภาพิจารณาอนุญาตและ 

แจ้งผู้ขอเข้าฟังการประชุมทราบ 
(3) จัดที่นั่งและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าฟังการประชุมตามความเหมาะสม 

  ประกาศ  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. 2564 
 
 

               (นายอนันต์  จันดี) 
              ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(แนบท้ายระเบียบ) 
แบบเสนอขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

 
เลขที่...... ..../......................(สำหรับเจ้าหน้าที่) 
             สำนักงานเทศบาลตำบลกำพวน 
       วันที่................เดือน.............................พ.ศ. ............... 

เรื่อง   ขออนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................อายุ......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ที่............ตำบล...........................อำเภอ.................... .............จังหวัด........................... 
เบอร์โทรศัพท์......................................... 
                           1.    บุคคลธรรมดา     จำนวน..................คน 
                           2.    ตัวแทนส่วนราชการ...........................................  จำนวน..................คน 
                           3.    ตัวแทนนิติบุคคล...............................................  จำนวน..................คน 
                           4.    ตัวแทนองค์กร.................................................... จำนวน..................คน 
มีความประสงค์จะขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลกำพวน  สมัย.........................สมัยที่......................... 
ประจำปี พ.ศ.........................ครั้งที่............./.................วันที่..................เดือน..............................พ.ศ................ 
และได้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรที่ทางราชการออกให้ / หนังสือแสดงความจำนงในการเป็น 
ตัวแทนหน่วยงานหรือองค์กร เลขที่..................................................มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน......................ฉบับ 

 ในการเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล   ข้าพเจ้าจะถือปฏิบัติตนตามระเบียบสภา 
เทศบาลตำบลกำพวน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบล 
กำพวนอย่างเคร่งครัด 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
    (ลงชื่อ)........................................ผู้ขออนุญาต 
            (.........................................) 

คำสั่ง   ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 

   อนุญาต 

   ไม่อนุญาต 
 
(ลงชื่อ).......................................ผู้อนุญาต 
        (.......................................) 
  ประธานสภาเทศบาลตำบลกำพวน 


