
 หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ระเบียบสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 

 

โดยที่ เปนการสมควรจัดทําระเบียบหลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟง 
การประชุมสภาเทศบาล  เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑและวิธีการดําเนินงานตามแนวทางและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๔   แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับ 
การประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไครจึงขอออกระเบียบไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสภาเทศบาลตําบลหวยไคร  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
สําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแต  ๗  วัน  หลังจากวันปดประกาศ  ณ  สํานักงานเทศบาล
ตําบลหวยไคร 

ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“สภา”  หมายความวา  สภาเทศบาลตําบลหวยไคร 
“ประธานสภา”  หมายความวา  ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 
“ผูบริหาร”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลหวยไคร 
“สมาชิกสภา”  หมายความวา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 
“ที่นั่ง”  หมายความวา  ที่นั่งในสวนที่สภา  ไดจัดไวเปนการเฉพาะสําหรับประชาชนผูเขาฟง

การประชุมสภา 
“ผูเขาฟงการประชุม”  หมายความวา  หนวยงานอื่น  ผูใหญบาน  ประธานชุมชน  ประชาชน

โดยทั่วไปที่เขารวมฟงการประชุมสภา 
ขอ ๔ ใหประธานสภาเทศบาลรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้  และใหมีอํานาจตีความ

วินิจฉัยปญหา  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
เมื่อมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกรณีไมไดกําหนดไวในระเบียบนี้ 

ใหประธานสภาเทศบาลเปนผูวินิจฉัยและใหใชบังคับไปพลางกอน 



 หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   มกราคม   ๒๕๕๒ 
 

 
 

ขอ ๕ ใหประชาชนผูประสงคเขาฟงการประชุมสภาเสนอคํารองขอเขาฟงการประชุม 
สภาตอประธานสภาเทศบาล  อยางนอยลวงหนา  ๒  วัน  กอนการประชุมสภาตามแบบคํารองพรอม
เอกสารประกอบตามแบบคํารองแนบทายระเบียบนี้ 

ผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลไมสามารถมอบหมายใหผูอื่นมาฟงการ
ประชุมแทนได 

ขอ ๖ ที่ประชุมสภาเทศบาล  เปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ  ผูเขาฟงจะตองแตงกายสุภาพ  
ประพฤติตนให เรียบรอย  และใหนั่งเฉพาะในบริเวณที่นั่งสําหรับผู เขาฟงการประชุมที่สภาจัดไว 
เปนการเฉพาะ 

ในที่ประชุมสภา  ผูเขาฟงตองรักษาความสงบเรียบรอยไมแสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ  ใชถอยคํา
ไมสุภาพ  กลาวคําหยาบคาย  เสียดสี  หรือใสราย  กอกวนความสงบเรียบรอย  หรือกระทําการใหเส่ือมเสีย
เกียรติของที่ประชุมสภา  หรือจงใจกระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภา   
และขัดคําส่ังของประธานสภาเทศบาล 

ขอ ๗ ในการเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล  หามมิใหมีการพกพาอาวุธใด ๆ  เขามาใน
บริเวณสถานที่ประชุมหรือเสพของมึนเมาหรือยาเสพติดใด ๆ  หากฝาฝนจะตองถูกดําเนินการ 
ตามระเบียบ  กฎหมาย  ที่กําหนดไว 

ขอ ๘ ในการเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลในแตละคร้ัง  ผู เขาฟงไมสามารถบันทึก
ขอความใด ๆ  หามนําเครื่องมือส่ือสาร  เคร่ืองบันทึกเสียง  หรือเครื่องมืออื่นใดที่บันทึกเสียงและภาพได  
เวนแตไดรับอนุญาตจากประธานสภาเทศบาล 

ขอ ๙ ประชาชนผูเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลไมสามารถออกเสียง  ลงคะแนนเสียง  
เสนอ  สอบถาม  แสดงความคิดเห็น  หรือมีขอคัดคาน  ขอซักถาม  ขอโตแยงใด ๆ  ที่เกี่ยวกับญัตติหรือ
มติของสภาเทศบาลได  เวนแตประธานสภาเทศบาลจะรองขอความเห็นจากผูเขาฟง 

ขอ ๑๐ ในการประชุมคราวหนึ่ง  หากมีวาระการประชุมอันเกี่ยวของกับความปลอดภัยหรือ
ประโยชนอันสําคัญของเทศบาล  ผูบริหารหรือสมาชิกสภาเทศบาลไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกที่มีอยูอาจรองขอตอประธานสภาเทศบาล  มิใหอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา
เทศบาลหรือหากมีระเบียบ  กฎหมาย  กําหนดหามไว  ประธานสภาเทศบาลอาจไมอนุญาตใหประชาชน
เขาฟงการประชุมสภาเทศบาลได 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เจริญ  จันทาพูน 
ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 



(แบบคํารองขอเขาฟงการประชุมสภา  แนบทายระเบยีบ  1) 

            แบบ  สภ. 01 
คํารองขอเขาฟงการประชุมสภา 

        เขียนที่................................................................... 

       วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ........................ 

เร่ือง ขออนุญาตเขาฟงการประชุมสภาเทศบาล 
เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 
   ขาพเจา..................................................................อยูบานเลขที่.........................หมูที่............... 
ตําบล.....................................อําเภอ..............................จังหวัด.........................โทรศัพท.................................... 

เลขที่บัตรประชาชน - - - -  

มีความประสงคขอเขาฟงการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยไคร  สมัย  สามัญ   วิสามัญ  สมัยที่.......... 
คร้ังที่...................ประจําป พ.ศ. .......................ในวนัที่...............เดือน................................พ.ศ. ....................... 
เวลา............................. น.  ณ  หองประชมุสภาเทศบาลตําบลหวยไคร  สํานักงานเทศบาลตําบลหวยไคร  
อําเภอแมสาย  จังหวดัเชยีงราย 
   และพรอมนี้  ขอความอนุเคราะหนํา......................................................................................... 
เหตุผล  เนื่องจาก.................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 (ระบุชนิด  ประเภทของอุปกรณตาง ๆ พรอมเหตุผลความจําเปนในการขออนุญาต) 
   ขาพเจาทราบและเขาใจพรอมที่จะปฏิบัตติามระเบียบสภาเทศบาลตําบลหวยไครกําหนดทกุ
ประการ 
      (ลงชื่อ)            ผูขอเขาฟงการประชุมสภา 
               (.....................................................) 
     วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ. ........................ 
   ความเหน็ของประธานสภา....................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

 อนุญาตใหเขาฟงการประชุมสภาได 

 ไมอนุญาต  เนือ่งจาก................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ) 
                 (.......................................................) 
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 



(แบบคํารองขอมิใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา) 
            แบบ  สภ. 02 

คํารองขอมิใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 

   ดวยในการประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยไคร สมัย  สามัญ  วิสามัญ สมัยที่..............
คร้ังที่..............ประจําป พ.ศ. .................... ในวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ............................
เวลา.......................น.  ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลหวยไคร  อําเภอแมสาย  จังหวัดเชียงราย  ในวาระการ
ประชุมสภาเทศบาล ที่.............................เร่ือง..................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
ขาพเจามีความเห็นวา ไมสมควรใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ เนื่องจากเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับความปลอดภยัหรือประโยชนอันสําคัญของเทศบาล และประกอบเหตุผล.................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
  (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
   (...................................................)   (...................................................) 
  ตําแหนง.....................................................  ตําแหนง..................................................... 
 

  (ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
   (...................................................)   (...................................................) 
  ตําแหนง....................................................  ตําแหนง..................................................... 

   ความเหน็ของประธานสภา....................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

 อนุญาตตามที่รองขอ มิใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภา 

 ไมอนุญาต  เนือ่งจาก................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ) 
                 (.......................................................) 
                  ประธานสภาเทศบาลตําบลหวยไคร 


