
กฎระเบีียบีชุุมชุนกฎระเบีียบีชุุมชุน
ย่านเมืองเก่าภููเก็ตย่านเมืองเก่าภููเก็ต

ประชาคมชุมชนย่่านเมืองเก่่าภููเก่็ต มีพัันธสััญญาร่วมก่ันในก่ารก่ำหนด
ก่ฎระเบีีย่บีชุมชน เพัื�อให้เป็นแนวทางในก่ารบีริหารและจััดก่ารชุมชนเป็นไป
ด้วย่ความเรีย่บีร้อย่ ย่ังเป็นประโย่ชน์ก่ับีประชาคมและชุมชนโดย่รวม จัึงได้

ก่ำหนดก่ฎระเบีีย่บีชุมชนไว้ดังนี�

ข้้อ ๑ 
ก่ฎระเบีีย่บีนี� เรีย่ก่ว่า 

“กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้้อ ๒ 
 ก่ฎระเบีีย่บีนี�ใช้บีังคับีตั�งแต่วันที�ได้มีมติร่วมก่ันของประชาคม และ
ประก่าศใช้โดย่ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชนย่่านเมืองเก่่าภููเก่็ต โดย่

มีประธานชุมชนฯ เป็นผูู้้ลงนามในประก่าศ

ข้้อ ๓ 
 บีรรดาก่ฎระเบีีย่บีอื�นใดในสั่วนที�ได้ก่ำหนดไว้แล้วในก่ฎระเบีีย่บีนี�

หรือซึ่ึ�งขัดหรือแย่้งก่ับีก่ฎระเบีีย่บีนี� ให้ใช้ก่ฎระเบีีย่บีนี�แทน

ข้้อ ๔ 
 ให้คณะก่รรมก่ารชุมชนย่่านเมืองเก่่าภููเก่็ต รัก่ษาก่ารตามระเบีีย่บี

นี� และให้มีอำนาจัออก่ประก่าศเพัื�อปฏิิบีัติให้เป็นไปตามก่ฎระเบีีย่บีนี�

(ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕(ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕

กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕



 “ชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต” หมาย่ถึึง ชุมซึ่นซึึ่�งจััดตั�งขึ�นตามประก่าศของเทศบีาล
นครภููเก่็ต

 “ประชุาคม” หมาย่ถึงึ บีคุคลที�มถีึิ�นฬนกั่อาศยั่หรอืภูมูลิำเนาอยู่่ในชมุชนย่่านเมอืงเก่่า
ภููเก่็ต โดย่จัะต้องย่้าย่เข้ามาอยู่่อย่่างน้อย่ ๖ เดือน ทั�งนี� ย่ึดถึือตามราย่ชื�อในทะเบีีย่นราษฎร์

 “กฎระเบีียบีชุุมชุน” หมาย่ถึึง ก่ฎระเบีีย่บีชุมชนย่่านเมืองเก่่าภููเก่็ต พั.ศ. ๒๕๖๕ ที�
บีังคับีใช้ก่ับีประชาคมในชุมชนตามพัันธสััญญาที�ได้ให้ไว้ร่วมก่ัน

 “คณะกรรมการชุมุชุน” หมาย่ถึงึ คณะก่รรมก่ารชุมชนย่่านเมืองเก่่าภูเูก็่ต ที�ทำหนา้ที�
บีริหารและจััดก่ารชุมชนที�ผู้่านก่ารสัรรหาและ/หรือคัดเลือก่ ตามประก่าศของเทศบีาลนคร
ภููเก่็ต

 (๑)  ด้านก่ารป้องก่ันและปราบีปรามย่าเสัพัติด

 (๒)  ด้านก่ารอนุรัก่ษ์มรดก่ ภููมิปัญญา ศิลปะ 
                    วัฒนธรรมและสัถึาปัตย่ก่รรมของชุมชน

 (๓)  ด้านก่ารอนุรัก่ษ์และรัก่ษาสัิ�งแวดล้อมของชุมชน

 (๔)  ด้านก่ารรัก่ษาความปลอดภูัย่ สัุขอนามัย่และสัวัสัดิภูาพัของชุมชน

 (๕)  ด้านก่ารมีสั่วนร่วมและพััฒนาชุมชน

หมวดที่ี� ๑
ข้้อความที่ั�วไป
ข้อ ๖ ในก่ฎระเบีีย่บีนี�

หมวดที่ี� ๒
องค์ประกอบีข้องกฎระเบีียบีข้องชุุมชุน

ข้อ ๗ องค์ประก่อบีของก่ฎระเบีีย่บีของชุมชน ได้จัำแนก่เป็น ๕ ด้าน ดังนี�

กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕



 ๘.๑ ผูู้้ใดมีย่าเสัพัติดไว้ในครอบีครองเพืั�อเสัพัและ/หรือค้า หรือใช้สัถึานที�ต่างๆ ใน
ชมุชนเป็นแหล่งมั�วสัมุย่าเสัพัติดถึอืเป็นหน้าที�ของประชาคมทกุ่คน จัะต้องร่วมก่นัด�าเนนิก่าร
แจั้งแบีะแสัให้จัับีกุ่ม สั่งตัว ด�าเนินคดีตามก่ฎหมาย่

 ๘.๒ ผูู้้ใดที�ทำก่ารค้าหรอืมีย่าเสัพัติด หรอืเป็นผูู้้เสัพัย่าเสัพัติดเป็นประจัำ ถึา้ถึกู่จับัีกุ่ม
ดำเนินคดี และคดีถึึงที�สัุดถึูก่ตัดสัินจัำคุก่ เมื�อพั้นโทษ ออก่มา ให้พั้นจัาก่ก่ารเป็นประชาคม
ของชุมชนและสัมาชิก่ของก่ลุ่มองค์ก่รเครือข่าย่ต่างๆ ในชุมชนและไม่ให้ได้รับีสัิทธิต่างๆ อาทิ
 (๑) ขาดจัาก่ก่ารเป็นสัมาชิก่ประชาคมและเครือข่าย่ชุมชนทันที
 (๒) ไม่สัามารถึดำเนินก่ารขอสันับีสันุนเงินทุนจัาก่ก่องทุนช่วย่เหลือต่างๆ ของชุมชน
 (๓) ไม่สัามารถึเข้าร่วมก่ิจัก่รรมต่างๆ ที�ชุมชนและเครือข่าย่ชุมชนจััดขึ�น
 (๔) ไม่สัามารถึได้รับีก่ารช่วย่เหลือด้านต่างๆ จัาก่ชุมชนและเครือข่าย่ชุมชน

 ๘.๓ ผูู้เ้สัพัย่าเสัพัติด ถึา้ได้ผู้า่นก่ารบีำบัีดมาแล้ว แต่ย่งัไมเ่ลกิ่เสัพัหรอืก่ลบัีไปมั�วสัมุใน
ก่ลุ่มผูู้ค้า้/ผูู้เ้สัพัตดิอกี่ ใหค้ณะก่รรมก่ารชมุชนและประชาคม รว่มก่นับีงัคบัีใชต้ามก่ฎระเบีีย่บี 
ข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ ทันที

 ๘.๔ ประชาคมเปิดโอก่าสัให้ผูู้้ที�หลงผู้ิดในก่ารเสัพัย่าเสัพัติดที�สัามารถึก่ลับีตัวมา
ประพัฤติตัวเป็นคนดีให้สัามารถึก่ลับีเข้ามาเป็นสัมาชิก่ของประชาคมได้ โดย่จัะต้องผู้่านก่าร
พัิจัารณาจัาก่ที�ประชุมร่วมก่ันของคณะก่รรมก่ารชุมชนและประชาคมโดย่มติเสัีย่งข้างมาก่

 ๘.๕ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะให้ก่ารสันับีสันุนก่ิจัก่รรมของคณะ
ก่รรมก่ารก่องทุนแม่ของแผู้่นดินในก่ารป้องก่ันและแก่้ไขปัญหาย่าเสัพัติดในชุมชน

หมวดที่ี� ๓
กฎระเบีียบีว่าด้วยการป้องกัน

และปราบีปรามยาเสพติด
ข้อ ๘ ก่ารดำเนินก่ารป้องก่ันและปราบีปรามย่าเสัพัติด

ภูาย่ในชุมชน ให้ดำเนินก่ารดังนี�

กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕



 ๙.๑ ประชาคมถึือว่าเป็นหน้าที�ของทุก่คนในก่ารร่วมก่ันสั่งเสัริมและอนุรัก่ษ์มรดก่ 
ภููมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน

 ๙.๒ ประชาคมพับีเห็นก่ารดำเนินก่ารใดๆ ที�อาจัจัะก่่อให้เก่ิดผู้ลเสัีย่ต่อมรดก่ 
ภููมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน จัะแจั้งให้คณะก่รรมก่ารชุมชนและองค์ก่รที�รับี    
ผู้ิดชอบีตามก่ฎหมาย่ดำเนินก่ารตามก่ฎหมาย่

 ๙.๓ ก่ารดำเนินก่ารก่่อสัร้าง ปรับีปรุง ต่อเติม รื�อถึอนและก่ารก่ระทำใดๆ ก่ับีอาคาร 
สิั�งปลกู่สัรา้ง โรงเรอืนในชมุชน จัะตอ้งแจัง้ใหค้ณะก่รรมก่ารชมุชนไดร้บัีทราบี และจัะตอ้งผู้า่น
ก่ารพิัจัารณาของคณะก่รรมก่ารชุมชนและคณะอนุก่รรมก่ารอนุรกั่ษ์เมืองเก่่าภูเูก็่ตที�ได้จัดัตั�ง
ขึ�นตามก่ฎหมาย่ และหน่วย่งานทางราชก่ารที�เก่ี�ย่วขอ้งก่่อนถึงึจัะดำเนินก่ารใดๆ ตามข้างต้น
ได้ ทั�งนี�รวมความบีังคับีใช้ก่ับีประชาคมและผูู้้ที�ได้รับีสัิทธิก่ารเช่าจัาก่ประชาคมด้วย่

 ๙.๔ ก่ารจััดกิ่จัก่รรมใดๆ ในชุมชน จัะต้องไม่ขัดกั่บีขนบีธรรมเนีย่มประเพัณีและ
วฒันธรรมอนัดงีามของชมุชน และต้องรบัีความยิ่นย่อมและเหน็ชอบีจัาก่คณะก่รรมก่ารชุมชน
ก่่อนทุก่ครั�ง

 ๙.๕ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะให้ความร่วมมือและสันับีสันุนองค์ก่ร 
วสิัาหกิ่จั เครอืขา่ย่ดา้นก่ารอนรุกั่ษแ์ละสัง่เสัรมิมรดก่ ภูมูปิญัญา ศลิปะและวฒันธรรมชมุชน

 ๙.๖ ก่ารดำเนินก่ารขอใช้สัถึานที�ของชุมชนในก่ารถึ่าย่ทำหรือบีันทึก่ภูาพันิ�ง หรือ
ภูาพั เคลื�อนไหวเพัื�อก่ารพัาณชิย่ ์อาท ิก่ารถ่ึาย่ทำภูาพัย่นตร์หรอืละคร ก่ารถ่ึาย่ทำวดิทีศัน์
ทั�งสัารคดีหรอืประก่อบีเพัลง ก่ารถึา่ย่โฆษณาสันิคา้หรอืบีริก่าร ก่ารถึา่ย่แบีบี เปน็ตน้ จัะต้อง
ได้รบัีก่ารพัจิัารณาและอนุญาตจัาก่คณะก่รรมก่ารชมุชนทกุ่ครั�ง และตอ้งชำระคา่บีำรุงชมุชน
ตามอัตราที�ก่ำหนด ทั�งนี�เงินราย่ได้จัาก่คา่บีำรงุชุมชนดังก่ล่าวทั�งหมด จัะนำไปสัมทบีทุนเพัื�อ
ใช้ในก่ิจัก่รรมของก่องทุนแม่ของแผู้่นดินต่อไป

 ๕.๗ ประชาคมจัะให้ความร่วมมอืก่นัอนรุกั่ษ์และเปิดช่องทางเดนิใต้อาคารหรอืหง่อคาขี� 
เพัื�ออำนวย่ความสัะดวก่ใหก้่บัีประชาชนทั�วไปได้ใชป้ระโย่ชนร์ว่มก่นัและเปน็ก่ารแสัดงออก่ถึงึ
ความมีน�ำใจัของประชาคมในชุมชน

หมวดที่ี� ๔
กฎระเบีียบีว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์์มรดก 

ภููมิปัญญา ศิลปะ และวัฒนธรรมข้องชุุมชุน
ข้อ ๙ ก่ารสั่งเสัริมและอนุรัก่ษ์มรดก่ ภููมิปัญญา 

ศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน ให้ดำเนินก่ารดังนี�

กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕



 ๑๐.๑ ประชาคมถืึอว่าเป็นหน้าที�ของทุก่คนในก่ารอนุรัก่ษ์และรัก่ษาสิั�งแวดล้อมของ
ชุมชนทำลาย่สัิ�งแวดล้อมและย่่อย่สัลาย่ได้ย่าก่ หรือปนเป้�อนสัารพัิษ อาทิ โฟม

 ๑๐.๒ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะชว่ย่กั่นลดก่ารใช้วสััดทีุ�พัลาสัตกิ่ เป็นต้น

 ๑๐.๓ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะสันับีสันุนและให้ความร่วมมือ เข้าร่วม 
ก่ิจัก่รรมด้านก่ารอนุรัก่ษ์และรัก่ษาสิั�งแวดล้อมของชุมชนทั�งที�ชุมชนและองค์ก่รต่างๆ จััดขึ�น
ในชุมชน

 ๑๐.๔ ประชาคมจัะให้ความร่วมมือในก่ารดูแลรัก่ษาความสัะอาดและจััดก่ารขย่ะของ
ชุมชน ตามที�ได้มีข้อก่ำหนดไว้อย่่างเคร่งครัด อาทิ ก่ารคัดแย่ก่ขย่ะและก่ารก่ำจััดขย่ะจัาก่
ต้นทาง ก่ารจััดเก่็บีขย่ะตามเวลาที�ก่ำหนดก่ารช่วย่ลดปริมาณขย่ะในชุมชน เป็นต้น

 ๑๐.๕ ประชาคม จัะไมท่ำก่ารปลอ่ย่น�ำเสัยี่หรือสัิ�งปฏิิก่ลู โดย่ไม่ผู้า่นก่ารบีำบีดัขั�นตน้
สู่ัท่อระบีาย่น�ำสัาธารณะ ลำคลอง อาทิ ก่ารไม่ติดตั�งถึังดัก่ไขมัน ก่ารไม่ก่รองเศษขย่ะก่่อน
ปล่อย่น�ำลงสัู่คูระบีาย่สัาธารณะ เป็นต้น

 ๑๐.๖ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชมุชน จัะรว่มก่นัรณรงคม์ใิหม้กี่ารตดิเครื�องย่นต์
จัอดรอบีนท้องถึนนให้ชุมชน ที�สั่งผู้ลต่อมลพัิษทางอาก่าศ หาก่มีก่ารตัก่เตือนแล้วผูู้้ก่ระทำ
ก่ารดังก่ล่าวไม่ให้ความร่วมมือ จัะถูึก่แจั้งเจั้าพันัก่งานให้ดำเนินก่ารเปรีย่บีเทีย่บีปรับีตาม
ก่ฎหมาย่

 ๑๐.๗ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะร่วมมือก่ันสั่งเสัริมและพััฒนาสัิ�งแวด
แวดล้อม เพัิ�มพัื�นที�สัีเขีย่วให้ก่ับีชุมชน

 ๑๐.๘ ก่ารดำเนินก่ารใดๆ ในชุมชน หาก่เป็นก่ารทำลาย่สิั�งแวดล้อมของชุมชน จัะมี
ก่ารดำเนินก่ารตัก่เตือนให้ระงับี เลิก่ หรือปรับีปรุงให้คืนสัภูาพั โดย่ประชาคม และ/หรือ คณะ
ก่รรมก่ารชุมชน หาก่ไม่ได้รับีความร่วมมือจัะมีก่ารดำเนินก่ารตามขั�นตอนของก่ฎหมาย่

หมวดที่ี� ๕
กฎระเบีียบีว่าด้วยการอนุรักษ์์

และรักษ์าสิ�งแวดล้อมข้องชุุมชุน
ข้อ ๑๐ ก่ารอนุรัก่ษ์และรัก่ษาสัิ�งแวดล้อมของชุมชน

ให้ดำเนินก่ารดังนี�

กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕



 ๑๑.๑ ประชาคมจัะต้องช่วย่ก่ันเฝ้้าระวังและแจั้งเหตุเมื�อพับีสัิ�งผู้ิดปก่ติในชุมชน  โดย่
แจ้ังเจั้าพันัก่งานตามก่ฎหมาย่ที�ดูแลรัก่ษาความปลอดภัูย่หรือความเป็นระเบีีย่บีเรีย่บีร้อย่
ให้ทราบีและดำเนินก่ารแก่้ไข อาทิ เจั้าหน้าที�ตำรวจั เจั้าหน้าที�เทศก่ิจั เป็นต้น หรือแจั้งให้คณะ
ก่รรมก่ารชุมชนด้านความรัก่ษาปลอดภูัย่ทราบี

 ๑๑.๒ ประชาคมจัะต้องให้ความร่วมมือก่ับีอาสัาสัมัครสัาธารสุัขประจัำชุมชนหรือ
หมูบ่ีา้น (อสัม.) ในก่ารดำเนินก่ารด้านก่ารดูแลและเฝ้้าระวังด้านสุัขภูาพัอนามัย่ของประชาคม
ในชุมชน

 ๑๑.๓ ห้ามประชาคมหรือบีุคคลใดก็่ตามจััดให้มีสัถึานที�เล่นก่ารพันัน หรือเล่นก่าร
พันันที�ผู้ิดก่ฎหมาย่ใดๆ ในชุมชน หาก่มีก่ารพับีเห็นจัะถึูก่แจั้งให้ดำเนินคดีตามก่ฎหมาย่

 ๑๑.๔ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน ไม่ส่ังเสัริมหรือสันับีสันุนให้มีก่ารดื�มหรือ
จัำหน่าย่เครื�องดื�มที�มีแอลก่อฮอล์ในชุมชน และก่ารจััดก่ิจัก่รรมในชุมชนจัะต้องปลอดเครื�อง
ดื�มแอลก่อฮอล์และอบีาย่มุข

 ๑๑.๕ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน สันับีสันุนและให้ความร่วมมือในก่ารติด
ตั�งและใช้ข้อมูลภูาพัจัาก่ก่ล้องวงจัรปิดที�ติดตั�งโดย่เอก่ชน และราชก่ารในก่ารป้องก่ันหรือ
สัอบีสัวนเหตุหรือภูัย่คุก่คามสัวัสัดิภูาพัในชุมชน

 ๑๑.๖ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะช่วย่ก่ันสั่งเสัริม ปฏิิบีัติและเผู้ย่แพัร่คำ
สัอน ขอ้ปฏิบิีตัทีิ�ดงีามตามหลัก่ก่ารทุก่ศาสันาและความเชื�อที�นำมาซึึ่�งความผู้าสุัก่ของชมุชน

หมวดที่ี� ๖
กฎระเบีียบีว่าด้วยการรักษ์าความปลอดภูัย

สุข้อนามัยและสวัสดิภูาพข้องชุุมชุน
ข้อ ๑๑ ก่ารรัก่ษาความปลอดภูัย่ 

สัุขอนามัย่และสัวัสัดิภูาพัของชุมชนให้ดำเนินก่ารดังนี�
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 ๑๒.๑ ประชาคม และ/หรือคณะก่รรมก่ารชุมชน สัามารถึจััดก่ารประชุมเพัื�อปรึก่ษา
หารือหรือขอความคิดเห็นได้ทุก่เมื�อ หาก่มีความจัำเป็นหรือเรื�องเร่งด่วนภูาย่ในชุมชน

 ๑๒.๒ ก่ารประชุมใดๆ ของประชาคม และ/หรือคณะก่รรมก่ารชุมชนสัมาชกิ่ผูู้้เข้ารว่ม
ประชุมจัะต้องให้เก่ีย่รติแก่่สัถึานที�และผูู้้เข้าร่วมประชุมด้วย่ก่ัน จัะต้องมีความเป็นสัุภูาพัชน 
ไม่ดื�มเครื�องดื�มแอลก่อฮอล์ก่่อนหรือระหว่างก่ารประชุม หาก่ประธานหรือคณะก่รรมก่ารที�
จััดก่ารประชุมพัิจัารณาเห็นว่าสัมาชิก่มีสัภูาพัหรือความประพัฤติในที�ประชุมไม่เหมาะสัม มี
สัิทธิ�เชิญสัมาชิก่ดังก่ล่าวให้ออก่จัาก่ที�ประชุม

 ๑๒.๓ ก่ารจัดัประชุมทั�วไปใดๆ จัะต้องมกี่ารแจัง้ใหป้ระชาคม และ/หรอื คณะก่รรมก่าร
ชุมชนทราบีล่วงหน้าอย่่างน้อย่ ๓ วัน ย่ก่เว้นเหตุที�มีความจัำเป็นหรือเรื�องเร่งด่วน อาจัจัะไม่
แจั้งล่วงหน้าก่็ได้

 ๑๒.๔ ประชาคมสัามารถึเสันอขอ้เสันอแนะในก่ารพัฒันาชมุชนมาย่งัคณะก่รรมก่าร
ชมุชน เพัื�อพิัจัารณาความเหมาะสัม ความเป็นไปได้ตลอดจันประโย่ชน์โดย่รวมของชุมชนที�จัะ
ได้รับี หาก่ผู้่านก่ารพัิจัารณาจัะได้เสันอบีรรจัุในแผู้นพััฒนาชุมชนต่อไป เพัื�อดำเนินก่ารและ
เสันอขอรับีก่ารสันับีสันุนจัาก่หน่วย่งาน และ/หรือองค์ก่รต่างๆ

 ๑๒.๕ ประชาคมจัะร่วมก่ันทำหน้าที�เป็นเจั้าบี้านที�ดีในก่ารต้อนรับีและให้คำแนะนำแก่่
นัก่ท่องเที�ย่ว ผูู้้มาติดต่อ และผูู้้ที�เข้ามาเย่ี�ย่มชมชุมชนด้วย่อัธย่าศัย่ที�ดีงาม

 ๑๒.๖ ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชน จัะร่วมก่ันให้ก่ารสันับีสันุนสั่งเสัริม และ/
หรือเข้าร่วมก่ิจัก่รรมต่างๆ ที�จััดขึ�นในชุมชนเพัื�อประโย่ชน์สั่วนรวมโดย่คณะก่รรมก่ารชุมชน
และเครือข่าย่องค์ก่รต่างๆ ทั�งภูาครัฐและเอก่ชน อาทิ สัภูาวัฒนธรรม วิสัาหก่ิจัชุมชน มูลนิธิ 
สัมาคม เป็นต้น

หมวดที่ี� ๗
กฎระเบีียบีว่าด้วยการมีส่วนร่วม

และพัฒนาชุุมชุน

ข้อ ๑๒ ก่ารมีสั่วนและพััฒนาชุมชน ให้ดำเนินก่ารดังนี�
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 ๑๓.๑ ก่ารปรบัีปรงุ แก่้ไข หรอืเสันอเพัิ�มเตมิเก่ี�ย่วก่บัีก่ฎระเบีีย่บีชมุชน สัามารถึก่ระทำ
ได้ โดย่จัะต้องมีก่ารเรีย่ก่ประชุมประชาคม และคณะก่รรมก่ารชุมชน มาประชุมหารือและมีมติ
ร่วมก่ัน ทั�งนี�ก่ารประชุมดังก่ล่าวจัะต้องแจั้งให้ประชาคมและคณะก่รรมก่ารชุมชนทราบีล่วง
หน้าอย่่างน้อย่ ๓ วัน และมีก่ารแจั้งราย่ละเอีย่ดในวาระก่ารประชุมเป็นมติหรือข้อยุ่ติ

 ๑๓.๒ ก่ฎระเบีีย่บีของชุมชน เมื�อได้รับีปรับีปรุง แก่้ไข หรือเสันอเพัิ�มเติมเสัร็จัสัิ�นแล้ว
ทุก่ครั�ง จัะต้องประก่าศให้ประชาคมได้รับีทราบีผู้่านทางช่องทางชุมชนได้ดำเนินไว้ก่่อนล่วง
หน้า และ/หรือจััดให้มีขึ�นในอนาคต อาทิ ก่ลุ่มเครือข่าย่สัื�อสัารอิเล็ก่ทรอนิก่ไลน์ โอลด์ภููเก่็ต
ทาวน์ เป็นต้น 

ประก่าศ ณ วันที� ........... พั.ศ. ๒๕๖๕

นายดอน ลิ�มนันที่พิสิฐ
ประธานก่รรมก่ารชุมชนย่่านเมืองเก่่าภููเก่็ต

หมวดที่ี� ๘
เบี็ดเตล็ด

ข้อ ๑๓ ก่ารปรับีปรุง แก่้ไข หรือเสันอเพัิ�มเติม
เก่ี�ย่วก่ับีก่ฎระเบีีย่บีชุมชน ให้ดำเนินก่ารดังนี�

กฎระเบีียบีชุุมชุนย่านเมืองเก่าภููเก็ต (ฉบีับีปรับีปรุง) พ.ศ. ๒๕๖๕


