
 

 

 

 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบางสน  
เรื่อง การออกระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการ

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖4 
 *****************  

ด้วยสภาเทศบาลตำบลบางสน ไดด้ำเนินการจัดทำระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสนว่าด้วยหลัก  
เกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖4 ในคราวการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖4  เมื่อวันที่ ๒7 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

 ดังนั้น เพ่ือให้การออกระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถใช้บังคับได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖4 โดยให้มีผลบังคับใช้ได้นับถัดจากวัน
ประกาศเป็นต้นไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันที่ ๕  เดือนกันยายน พ.ศ. 25๖4 

 

 

 

 (นายอภิรัช  พรมนีรัตน์)  
     ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน  

 

 

 

 

 

 



ระเบยีบสภาเทศบาลต าบลบางสน 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารส าหรบั 

ใหป้ระชาชนเขา้ฟังการประชุม 
สภาเทศบาลต าบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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งานกิจการสภา 
สำนักปลัดเทศบาล 



 
บันทึก  

หลักการและเหตุผล  
 

ประกอบระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับ 
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
------------------------------ 

 

หลักการ 

ให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสนว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ ประชาชนเข้าฟัง 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน  
 

เหตุผล 

เพ่ือเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบางสน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และโดยที่ ข้อ ๒๔ วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้กำหนดให้การเปิดให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นนั้น 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นกำหนด จึงจำเป็นต้องออกระเบียบนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสน 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

------------------------------------------------------ 

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับ 
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน เพื่อเป็นการกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๔ วรรคท้าย แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ และโดยมติสภา
เทศบาลตำบลบางสน ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖4 เมือ่วันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖4 สภาเทศบาลตำบลบางสน จึงออก ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้  

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบางสนว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับ 
ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน พ.ศ. ๒๕๖4”  

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ได้นับถัดจากวันทีป่ระกาศโดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบล 
บางสน เป็นต้นไป  

ข้อ ๓ เมื่อระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ข้อกำหนด  
ข้อบังคับ หรือระเบียบอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งหรือได้กล่าวไว้แล้วในระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
“เทศบาลตำบล” หมายความว่า เทศบาลตำบลบางสน  
“สภาเทศบาลตำบล” หมายความว่า สภาเทศบาลตำบลบางสน  
“ประธานสภา” หมายความว่า ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน หรือรองประธานสภาเทศบาล 

ตำบลบางสน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาหรือตามท่ีประธานสภามอบหมาย  
“ผู้บริหาร” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลบางสนและรองนายกเทศมนตรีตำบลบางสน 
 “เลขานุการสภา” หมายความว่า เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบางสน  
“สมาชิกสภา” หมายความว่า สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางสน  
“ประชุมลับ” หมายความว่า การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ซึ่งห้ามมิให้ บุคคลภายนอก 

ซึ่งมิใช่ สมาชิกสภา เลขานุการสภา  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ประธานสภาอนุญาตเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางสน  

ข้อ ๕ ให้ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ  
วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมที่มิได้กำหนดในระเบียบ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบนี้  

/หมวด 1... 



-๒- 

หมวด ๑  
ข้อความทั่วไป 

 
ข้อ ๖ ประชาชน มีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนไดต้ามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบนี้ ประชาชนซึ่งเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ต้องปฏิบัติตนในเมื่อได้เขา้ฟัง 
การประชุมสภา ตามระเบียบนี้ หรือตามท่ีประธานสภากำหนด  

ข้อ ๗ ประธานสภาเป็นผู้มีอำนาจ อนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ผู้ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเข้าฟังการ  
ประชุมสภา เมื่อประธานสภาพิจารณาแล้วให้ถือเป็นที่สุด  
 

หมวด ๒ 
หลักเกณฑ์วิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
ส่วนที่ ๑ 

การเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
 

ข้อ ๘ ประชาชนผู้มีความประสงค์เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนสำหรับการ  
ประชุมสภาครั้งใด ให้ยื่นคำขอเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนต่อเลขานุการสภา ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลบางสน ชั้น 2 (ห้องสำนักปลัดเทศบาล) โดยจะต้องยื่นก่อนถึงกำหนดเวลานัด ประชุมสภาไม่น้อย
กว่าสามสิบนาที แบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนให้เป็นไปตามแบบที่เลขานุการสภากำหนด 
ให้เลขานุการสภามีหน้าที่ต้องประกาศและประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วถึง ทั ้งการติดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสน หรือประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์หน่วยงาน 
WWW.BANGSON.GO.TH  หรือโดยประการอื่น  

ข้อ ๙ ให้ผู้มีความประสงค์ยื่นค าขอเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ต้องแสดงบัตร 
ประจำตัวประชาชนต่อเลขานุการสภาในขณะที่ยื่นคำขอ เลขานุการสภาจะให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ด้วยก็ได้  

ข้อ ๑๐ เมื่อเลขานุการสภาได้รับค าขอตามข้อ ๘ ให้เสนอคำขอพร้อมความเห็นต่อประธานสภา 
เพ่ือพิจารณา  

ข้อ ๑๑ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนครั้งใดๆ ถ้าเป็นการสมควรประธานสภา โดย 
อนุมัติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนอาจออกประกาศให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบาง
สนได้โดยไม่ต้องยื ่นคำขอตามข้อ ๘ ก็ได้ ให้เลขานุการสภามีหน้าที่ต้องประกาศและประชาสัมพันธ์การให้
ประชาชนเข้าฟังการประชุม สภาเทศบาลตำบลบางสนตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึง ทั้งโดยการติด
ประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสน หรือประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์หน่วยงาน WWW.BANGSON.GO.TH 
หรือโดยประการอื่น ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนวัน ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน ประชาชนผู้เข้าฟังตามข้อนี้ ต้อง
ปฏิบัติตนในเมื่อได้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนตามระเบียบนี้ หรือตามท่ีประธานสภากำหนด  

/ส่วนที่ 2... 
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-๓- 

ส่วนที ่๒ 
ข้อกำหนดการปฏิบัติตนในการรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
ข้อ ๑๒ ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน หรือประชาชนซึ่งสามารถ 

เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนตามประกาศประธานสภาตามข้อ ๑๑ จะต้อง  
(๑) แต่งกายสุภาพประพฤติตนเรียบร้อย  
(๒) แสดงตัวโดยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ต่อเจ้าหน้าที่ และลงลายมือชื่อในสมุด  

ทะเบียนก่อนการเข้าฟังการประชุมสภา  
(๓) เข้านั่งประจำที่ในบริเวณท่ีจัดไว้ให้โดยเฉพาะ ห้ามมิให้เข้าไปในเขตเฉพาะสำหรับ ผู้บริหาร  

สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการสภา  
(๔) จะต้องปฏิบัติตนอย่างสงบและคงไว้ซึ่งเกียรติแห่งสภาเทศบาลตำบลบางสน  
(๕) ปฏิบัติตนตามที่เจ้าหน้าที่ เลขานุการสภาแนะนำ หรือตามท่ีประธานสภากำหนด  
ข้อ ๑๓ ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน หรือ ประชาชน 

ซึ่งสามารถเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนตามประกาศประธานสภาตามข้อ ๑๑ กระทำการดังต่อไปนี้  
(๑) แสดงความคิดเห็นหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน โดย 

เด็ดขาด เว้นแต่ในกรณีที่ประธานสภาอนุญาตเท่านั้น  
(๒) สร้างหรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน หรือกระทำ การใด 

อันเป็นการรบกวนการประชุมสภาหรือการฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนของผู้อื่นโดย เด็ดขาด  
(๓) พกพา หรือนำเข้ามาซึ่งอาวุธหรือสิ่งของอ่ืนใดซึ่งโดยสภาพอาจใช้อย่างอาวุธ เข้ามาในที่  

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนและบริเวณสภาเทศบาลตำบลบางสน  
(๔) ดื่มสุราจนมีอาการมึนเมาก่อนเข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน กรณีนี ้เพียงแต ่

มีกลิ่นสุราก็ถือว่ามีอาการดังกล่าวแล้ว 
(๕) การกระทำอ่ืนใดซึ่งประธานสภากำหนดไว้  
ข้อ ๑๔ ในเมื่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนมีมติให้มีการประชุมลับสำหรับการ ประชุมครั้ง 

ใด หรือช่วงใดของการประชุม ผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน หรือประชาชนซึ่ง
สามารถเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนตามประกาศประธานสภา ตาม ข้อ ๑๑ ต้องออกจากห้อง
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน และห้ามมิให้เข้าฟังการประชุมสภา เทศบาลตำบลบางสนในครั้งนั้นหรือในช่วง
นั้น จนกว่าที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนจะได้มีมติ ยกเลิกการประชุมลับสำหรับการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลบางสนครั้งนั้นหรือช่วงนั้นแล้วเสียก่อน  
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 3... 
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ส่วนที่ ๓ 
การเผยแพร่การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 

 
ข้อ ๑๕ ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนครั้งใดๆ ถ้ามิใช่เป็นการประชุมลับและ เมื่อเป็น 

การสมควรประธานสภาอาจจัดให้มีการถ่ายทอดสด ภาพ เสียง หรือทั้งภาพและเสียง ผ่านทาง  ระบบโทรทัศน์
วงจรปิด ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย หรือทางวิทยุชุมชน หรือโดยวิธีการอื่นตามที่ เห็นสมควร ก็ได้ 
เพื่อให้ประชาชนสามารถฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนในครั้งดังกล่าวได้ โดยสะดวกตามสมควร การ
ดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาดำเนินการตามที่ประธานสภากำหนด  เพื่อให้การ
ดำเนินการของเลขานุการสภาตามวรรคสองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี ประสิทธิภาพและโดยสะดวก ให้ผู้บริหาร
มีคำสั่งให้ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบางสนเป็นผู้ช่วยเหลือและปฏิบัติงานตามที่เลขานุการสภามอบหมาย  
 

หมวด ๓ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบร้อย 

 
ข้อ ๑๖ ในเมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน หรือ ประชาชนซึ่ง 

สามารถเข้าฟังการประชุมสภาตามประกาศประธานสภาตามข้อ ๑๑ ละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๒  หรือกระทำการ
อันต้องห้ามตามข้อ ๑๓ หรือกระทำการอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสน 
หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของประธานสภาประธานสภามีอำนาจดังต่อไปนี้  

(๑) สั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติตามที่เห็นสมควร หรือสั่งให้หยุดการกระทำนั้นเสีย  
(๒) สั่งให้ผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนและตัดสิทธิการเข้าฟังการประชุม ใน 

ครั้งนั้นเสียก็ได ้ 
(๓) สั่งห้ามมิให้ผู้นั้นเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางสนโดยมีกำหนดระยะเวลา กรณีท่ี 

ผู้ใดขัดคำสั่งของประธานสภาหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยหรือกระทำการอันเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภา
เทศบาลตำบลบางสนและในเมื่อประธานสภาได้สั่งให้ผู้นั้นออกจากที่ประชุมแล้ว แต่ผู้นั้นขัดขืน ประธานสภามี   
อำนาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากผู้บริหารให้ทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของการประชุมสภา
เทศบาลตำบลบางสน นำตัวผู้นั้นออกจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหรือออกไปให้พ้นบริเวณสภาเทศบาลตำบล
บางสนก็ได้  

ข้อ ๑๗ คำสั่งของประธานสภาตามระเบียบนี้ให้ถือเป็นเด็ดขาด  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 (ลงชื่อ)  
              (นายอภิรัช  พรมนีรัตน์)  
        ประธานสภาเทศบาลตำบลบางสน 


