
 

 
 

การกาํหนดสมัยประชุมของสภา อบต.กายูบอเกาะ 

และ 

ระเบียบสภาอบต.กายูบอเกาะว่าด้วย การอนุญาต

ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ

สภา อบต.กายูบอเกาะ พ.ศ. 2556 

 
 
 

 
 

 

งานสภา อบต.กายูบอเกาะ 

อาํเภอรามัน    จงัหวดัยะลา 

โทร 0-7329-5273 
งานประชาสมัพนัธ์ 

อบต.กายบูอเกาะ 

          
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เรื6อง  กาํหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  

ประจําปี  2556  
******************** 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบญัญตัิสภา
ตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พ.ศ.  2537  แกไ้ขเพิ,มเติมถึง (ฉบบัที,  
5) พ.ศ. 2546  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบงัคบัการ
ประชุมสภาทอ้งถิ,น  พ.ศ. 2547 หมวด 2 การประชุมขอ้ 21  การกาํหนด
จาํนวนสมยัประชุมสภาสามญัประจาํปี  ระยะเวลาและวนัเริ,มตน้ประชุม
สมยัประชุมสามญัประจาํปีของแต่ละสมยัในปีนั9น  วนัเริ, มสมยัประชุม
สามญัประจาํปีถดัไปและระยะเวลาของสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยั
แรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาทอ้งถิ,นนาํปรึกษาในที,ประชุมสามญั
ประจาํปีสมยัแรกของแต่ละปี โดยให้นาํความใน ขอ้ 11  มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลมนั9น 
 บดันี9   ในที,ประชุมสภาสมยัสามญัแรก ประจาํปี 2556 เมื,อ วนั
พฤหัสบดี  ที,  7  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ได้เห็นชอบกาํหนดสมยั
ประชุมประจาํปี พ.ศ.2556  ไว ้4 สมยั ซึ, งสมยัแรกได้กาํหนดไวแ้ล้วใน
วนัที, 1 – 15 กุมภาพนัธ์ 2556 และได้กาํหนดวนัเริ, มประชุมสมยัประชุม
สามญัประจาํปีสมยัแรกของปีถดัไป ดงันี9  
            1.  สมยัที,สอง  ระหวา่งวนัที,   11 – 25  เดือน มิถุนายน  พ.ศ.   2556 
           2.  สมยัที,สาม  ระหวา่งวนัที,   1 – 15  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.   2556 
           3.  สมยัที,สี,       ระหวา่งวนัที,   1 – 15  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.   2556 
 และสมยัประชุมสามญัประจาํปีสมยัแรกของปีถดัไป คือ 1 - 15  
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
                องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ  จึงประกาศให้ประชาชน
และผูส้นใจเขา้ร่วมรับฟังการประชุมให้ทราบโดยทั,วกนั 
 ประกาศ   ณ   วนัที,    7  เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
 

 

 

 

 
ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ว่าด้วยการอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา 

ของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  พ.ศ. 2556 

............................................... 

 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้  24  วรรคทา้ย  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยขอ้บงัคบัการประชุมสภาทอ้งถิ,น  พ.ศ.  2547  
สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ  จึงออกระเบียบเกี,ยวกบั
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการอนุญาตให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะดงัต่อไปนี9  
 ข้อ  1  ระเบียบนี9 เรียกวา่  “ระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลกายบูอเกาะ  วา่ดว้ยการอนุญาตให้ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและ
การปรึกษาของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  พ.ศ.  2556 
 ข้อ  2  ระเบียบนี9 ให้ใชบ้งัคบัตั9งแต่วนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ข้อ  3  ในระเบียบนี9  
 “ การประชุมสภา “  หมายความวา่  การประชุมและปรึกษาสภา
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
 “  ประธานสภา  “     หมายความว่า  ประธานสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
 “ สมาชิกสภา  “        หมายความว่า  สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
 “  ห้องประชุม “        หมายความวา่  ห้องประชุมสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
 “  ผูไ้ดร้ับอนุญาต “   หมายความว่า  ผูไ้ดร้ับอนุญาตให้เขา้ฟัง
การประชุมสภา 
 “  บตัรอนุญาต  “      หมายความวา่  บตัรอนุญาตให้เขา้ฟังการ
ประชุมสภา 



ข้อ  4  ให้ประธานสภารักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี9   และมีอาํนาจ  
ตีความวินิจฉยัปัญหายกเวน้การปฏิบตัิตามระเบียบนี9  
 ข้อ  5  ผูป้ระสงคเ์ขา้ฟังการประชุมสภา  ตอ้งถือปฏิบตัิดงันี9  

(1)ยื,นคาํขออนุญาตตามแบบ  1  ที,กาํหนดทา้ยระเบียบนี9 ต่อประธานสภา
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  3  วนั  ก่อนวนัประชุมสภา เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นจะยื,นคาํขอ
อนุญาตล่วงหนา้นอ้ยกวา่นั9นก็ได ้

กรณีเป็นสถาบนัการศึกษา  คณะบุคคลหรือนิติบุคคล  ให้ยื,นคาํขออนุญาต
ตามแบบ  2  ที,กาํหนดทา้ยระเบียบนี9  

(2)ก่อนเขา้ฟังการประชุมสภา  ผูไ้ดร้ับอนุญาตตอ้งลงลายมือชื,อในสมุดลง
ชื,อผูเ้ขา้ฟังการประชุมสภา  และใชบ้ตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรอื,น  ๆ  ที,ทาง
ราชการออกให้ที,ติดรูปถ่าย  แลกบตัรอนุญาตติดที,หนา้อกดา้นซา้ย  
 (3)ผูท้ี,ไม่ติดบตัรอนุญาตหรือไม่มีบตัรอนุญาต  จะไม่อนุญาตให้เขา้ฟัง
การประชุมสภา   

(4)แต่งกายชุดสุภาพ 
ข้อ  6  ที,ประชุมสภาเป็นสถานที,ควรแก่การเคารพ  ห้ามมิให้ผูเ้ขา้ฟังการ

ประชุมสภา  กระทาํการดงัต่อไปนี9  
(1)แสดงกิริยาหรือวาจาอนัพึงรังเกียจ 
(2)ก่อกวนความสงบเรียบร้อย  ส่งเสียง  หรือจูงใจกระทาํการใด  ๆ  อนั

เป็นเหตุรบกวนผูอ้ื,น 
(3)ใชโ้ทรศพัทม์ือถือ 
(4)การบนัทึกเสียงหรือบนัทึกภาพใด  ๆ  เวน้แต่ไดร้ับอนุญาตจาก

ประธานสภา 
(5)พกพาอาวธุ 
ข้อ  7  ผูใ้ดละเมิดระเบียบตาม  ขอ้  6  ประธานสภามีอาํนาจสั,งให้ผูเ้ขา้ฟัง

การประชุมสภาออกจากที,ประชุม 
สภาได ้
 ในกรณีประธานสภาสั,งให้ผูใ้ดออกจากที,ฟังการประชุมสภา   หากผูน้ั9น
ขดัขืน  ประธานสภามีอาํนาจสั,งเจา้หน้าที,นาํตวัผูน้ั9นออกจากห้องประชุมสภาได ้
 
 ประกาศ   ณ  วนัที,  5  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2556 

 
แบบ 1 (บุคคล) 

แบบคาํขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

                         เขียนที6......................................... 

   

                                       วนัที6.............เดอืน.......................พ.ศ............... 

 

เรื6อง  ขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา 

          องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.....................................................

อยู่บ้านเลขที6...........ถนน...................หมู่ที6.................ตําบล........................

อาํเภอ......................จังหวดั................. 

มีความประสงค์ขอเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา

องค์การบริหารส่วนตําบล  ในสมัยประชุม  สามญั/วสิามัญ  สมัยที6...........

ครั>งที6.............วนัที6......................เดอืน......................พ.ศ. ....................... 

 จึงเรียนมาเพื6อโปรดพจิารณาอนุญาต    โดยยนิดทีี6จะปฏิบัติ

ตามระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   ว่าด้วยการ

อนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองค์การ

บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  พ.ศ. 2556  ทุกประการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(ลงชื6อ)................................................................ผู้ขอ 

    (.................................................................) 

 
 

 
แบบ 2 (คณะบุคคล)                              

แบบคาํขออนุญาตเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของ 

สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

                                                           เขียน................................................... 
   
                                          วนัที,..................เดือน...................พ.ศ......... 
 
เรื,อง  ขออนุญาตเขา้ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภา 
          องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
เรียน  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
 ดว้ย  สถาบนัการศึกษา/คณะบุคคล...................................... 
มีความประสงคน์าํนกัเรียน/นกัศึกษา/เจา้หนา้ที,/บุคลากร  จาํนวน...........คน  
(ตามบญัชีแนบทา้ย)     เขา้ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองคก์าร
บริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ  ในสมยัประชุม  สามญั/วิสามญั  สมยัที,.......... 
ครั9 งที,....................วนัที,..........เดือน......................พ.ศ............. 
 จึงเรียนมาเพื,อโปรดพิจารณาอนุญาต   โดยยนิดีที,จะปฏิบตัิตาม
ระเบียบสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ  วา่ดว้ยการอนุญาตให้
ประชาชนเขา้ฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาองคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลกายบูอเกาะ  พ.ศ. 2556  ทุกประการ 
 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

 
(ลงชื,อ)................................................................ผูข้อ 

    (.................................................................) 
 

  
 



 

 


