
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน

เพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน 
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับ

ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับ

ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับ

ที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๓ ง/หนา ๑๖/๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ. ๒๕๓๘  

(๙) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

(๑๐) ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

และองคการบริหารสวนตําบล 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และ

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
“ผูบริหารทอง ถ่ิน” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 

นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“รองผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง

นายกเทศมนตรี และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา เลขานุการนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“ที่ปรึกษาผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวน

จังหวัด และท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
“ประธานสภาทองถ่ิน” หมายความวา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“รองประธานสภาทองถ่ิน” หมายความวา รองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“สมาชิกสภาทองถ่ิน” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“เลขานุการสภาทองถ่ิน” หมายความวา เลขานุการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด เลขานุการสภาเทศบาล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบัญญัติ

และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
“ขอบัญญัติงบประมาณ” หมายความวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

และขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหาร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบล และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติมสําหรับเทศบาล 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี ้

เมื่อมีปญหาโตแยงเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ไมไดกําหนดไว
ในระเบียบนี้ ใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภา
ทองถ่ินนําขอโตแยงที่เกิดขึ้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหใช
บังคับไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานพฤติการณดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหเสนอตอนายอําเภอเพ่ือ
พิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหใชบังคับไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให
รายงานพฤติการณดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

 
หมวด ๑ 

ประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน และเลขานุการสภาทองถ่ิน 
   

 
ขอ ๖  ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินครบตามจํานวนแลว 

ผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมาประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

 
ขอ ๗  ในการประชุมสภาทองถ่ินตามขอ ๖ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เปนเลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมสภา
ทองถ่ินคราวนั้นเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดไมยอมทํา
หนาที่ใหเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับเพื่อทําหนาที่เลือกประธานสภา
ทองถ่ิน 

ในกรณีที่มีสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ใหใชวิธีจับสลาก 
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว ใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ใหคนที่มีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกัน
ไมได ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากวา คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวให
จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันมีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่มีอายุ
สูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนขอความวา “ไมไดเปนประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว” 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอ
ช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถ่ิน คําเสนอ
นั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิก
สภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละ
หนึ่งช่ือ เมื่อตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ได
คะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิมแตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก 

ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาทองถ่ิน
ไมนอยกวาสองคนมาชวย 

วิธีจับสลาก ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวดําเนินการใหคนที่ไดรับคะแนน
เทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดให
ประธานสภาชั่วคราวจับสลากวาคนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี 
และขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา 
“ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือก
เปนประธานสภาทองถ่ิน” 

 
ขอ ๙  ใหประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถ่ิน

ตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ด
วันนับแตวันเลือก 

 
ขอ ๑๐  ประธานสภาทองถ่ินชั่วคราว พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ

เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสร็จแลว 
(๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดมีคําส่ังแตงตั้งประธานสภาเทศบาล 
(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคําส่ังแตงตั้งประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๑๑  เมื่อมีประธานสภาทองถ่ินแลว ใหสภาทองถ่ินเลือกรองประธานสภา

ทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถ่ิน และใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญดังนี้ 

(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป 

(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแต
ละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
วาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปก่ีสมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเมื่อใด แตละสมัยในปนั้นมี
กําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมี
กําหนดกี่วัน 

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นกําหนด 

ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถ่ินตอผูวา
ราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับ
แตวันเลือก 

 
ขอ ๑๒  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการ

เลือกรองประธานสภาทองถ่ินเทากับจํานวนที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
กําหนด ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถ่ินใน
ลําดับถัดไป โดยใชวิธีการตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ี
ไดคะแนนสูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหประธานสภาทองถ่ินออกเสียงชี้
ขาด 

 
ขอ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินนําวิธีการ

เลือกรองประธานสภาทองถ่ินตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เมื่อสภาทองถ่ินมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ิน

ช่ัวคราวพนจากตําแหนง 
 
ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือ

เลขานุการสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือ
วาผูนั้นไดรับเลือก 

 
ขอ ๑๕  เมื่อประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภา

ทองถ่ินพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถ่ิน ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินขึ้น
เปนประธานสภาทองถ่ิน รองประธานสภาทองถ่ิน หรือเลขานุการสภาทองถ่ิน แลวแตกรณี แทน
ตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง ในการนี้ใหนําวิธีการเลือกและการ
รายงานผลตามขอ ๘ ขอ ๑๒ หรือ ขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๖  ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถ่ิน เวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปราย

สนับสนุนหรือคัดคานญัตติ ในที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถ่ิน 
(๕) เปนผูแทนสภาทองถ่ินในกิจการภายนอก 
(๖) อํานาจและหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนดไวใน

ระเบียบนี ้
 
ขอ ๑๗  รองประธานสภาทองถ่ินมีหนาที่ชวยประธานสภาทองถ่ินในกิจการอัน

เปนอํานาจหนาที่ของประธานสภาทองถ่ิน หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย 
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ถารองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สองเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
ขอ ๑๘  ใหสภาทองถ่ินเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือสมาชิกสภาทองถ่ินนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถ่ิน ทั้งนี้ ให
คํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถ่ิน 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถ่ินตามวรรค
หนึ่งใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

 
ขอ ๑๙  เลขานุการสภาทองถ่ินมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) แจงนัดประชุมสภาทองถ่ินตามคําส่ังของประธานสภาทองถ่ิน 
(๒) ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หนังสือส่ังการหรือ

แนวทางปฏิบัติซึ่งเก่ียวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
(๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน 
(๔) เชิญประธานสภาทองถ่ินชั่วคราวปฏิบัติหนาที ่
(๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถ่ิน 
(๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถ่ิน แตจะเปดเผยได

ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากประธานสภาทองถ่ิน 
(๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถ่ินในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภา

ทองถ่ิน 
(๙) หนาที่ อ่ืนตามที่ กําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอื่นตามที่

ประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหสภาทองถ่ินเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่
เลขานุการสภาทองถ่ินชั่วคราว และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 
การประชุม 

   
 
ขอ ๒๐  นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรกตามขอ ๖ แลว การประชุมสภา

ทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
 
ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถ่ิน
นําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละปโดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

เมื่อสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน
พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 

 
ขอ ๒๒  การเรียกประชุมสภาทองถ่ินตามขอ ๒๐ ใหประธานสภาทองถ่ินแจง

เปนหนังสือใหสมาชิกสภาทองถ่ินทราบลวงหนา พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนการ
ประชุมอันรีบดวนจะแจงกําหนดเปดสมัยประชุมและปดประกาศนอยกวานั้นก็ได แตไมใหนอย
กวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุมโดยใหระบุเหตุอันรีบดวนในหนังสือนั้นดวย 

 
ขอ ๒๓  การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหทําเปนหนังสือ หรือจะบอก

นัดในที่ประชุมสภาทองถ่ินก็ได แตถาบอกนัดในที่ประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่ไมไดมา
ประชุมในเวลานั้นใหทราบลวงหนาดวย โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา
สามวัน แตถาเปนการประชุมอันรีบดวน จะนัดนอยกวานั้นก็ได โดยใหประธานสภาทองถ่ินแจง
เหตุอันรีบดวนไวในหนังสือนัดประชุมและแจงใหที่ประชุมสภาทองถ่ินทราบดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประชุมสภาทองถ่ินที่ไมไดมีการนัดประชุม ไมใหถือวาเปนการประชุมของ
สภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๔  ใหสงระเบียบวาระการประชุมไปพรอมกับการเรียกประชุมตามขอ ๒๒ 

หรือการนัดประชุมตามขอ ๒๓ เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจงระเบียบวาระการประชุม
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินทราบในขณะเปดประชุมก็ได 

ใหประธานสภาทองถ่ินประชาสัมพันธกําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม 
และเร่ืองที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาทองถ่ินเพื่อใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชุมดวย 

หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถ่ินใหเปนไป
ตามระเบียบที่สภาทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๒๕  เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว ใหเลขานุการสภาทองถ่ินตรวจสอบ

รายชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินผูมาประชุมที่ไดลงช่ือไววาครบองคประชุมหรือไม เมื่อมีผูมาประชุม
ครบองคประชุมใหเลขานุการสภาทองถ่ินใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถ่ินเขาหองประชุม 

เมื่อไดมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว ใหสมาชิกสภาทองถ่ินรีบเขานั่งตามที่ซึ่งได
จัดไวเปนสัดสวนแยกตางหากจากที่จัดไวใหประชาชนเขาฟงการประชุม ใหประธานสภาทองถ่ิน
ตรวจดูวาสมาชิกสภาทองถ่ินไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม 

สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดไมไดลงช่ือไว แตไดเขารวมประชุมใหถือวามาประชุมสภา
ทองถ่ินครั้งนั้น 

สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดที่มาลงชื่อไวแลว แตไมไดเขารวมประชุมในที่ประชุมสภา
ทองถ่ินไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้น และใหถือวาขาดประชุมสภา
ทองถ่ิน 

เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว สมาชิกสภาทองถ่ินมาประชุมไมครบองค
ประชุมและพนกําหนดเวลานัดประชุมแลวหนึ่งช่ัวโมง ก็ใหประธานสภาทองถ่ินสั่งเล่ือนการ
ประชุม และใหถือวาสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไมไดอยูในที่ประชุม ขาดประชุมสภาทองถ่ิน 

การแจงเล่ือนการประชุมนั้น ใหนําความในขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
ขอ ๒๖  เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถ่ินมาครบองคประชุม

แลวแตประธานสภาทองถ่ินและรองประธานสภาทองถ่ินไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมยอม
ปฏิบัติหนาที่ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุม
ช่ัวคราว เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและ
ลงคะแนนดวยวิธียกมือหากสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอม
ปฏิบัติหนาที่ ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับปฏิบัติหนาที่แทน 

ถาประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินเขามาทําหนาที่ในที่ประชุม
หรือยอมปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่การเลือกเชนวานั้นกําลังดําเนินการอยู ก็ใหระงับการเลือกนั้น



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เสีย หรือถาไดเลือกแลว ผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาที่ และใหประธานสภาทองถ่ินหรือรอง
ประธานสภาทองถ่ินเปนประธานที่ประชุมตอไป 

 
ขอ ๒๗  การจัดระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยปกติใหจัดลําดับการพิจารณา

กอนหลังดังตอไปนี้ 
(๑) เร่ืองที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) ญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร 
(๔) เร่ืองดวน 
(๕) ญัตติขอบัญญัติช่ัวคราว 
(๖) กระทูถาม และกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวมถึงขอสอบถามผูวา

ราชการจังหวัดดวย 
(๗) ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา 
(๘) ญัตติรางขอบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว 
(๙) ญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอใหม 
(๑๐) ญัตติอ่ืน ๆ 
 
ขอ ๒๘  ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะ

ไดตกลงเปนอยางอ่ืนในคราวประชุมนั้น 
 
ขอ ๒๙  ประธานสภาทองถ่ินจะส่ังปดประชุมสภาทองถ่ินกอนหมดระเบียบวาระ

ไมไดเวนแตเปนกรณีสภาทองถ่ินเกิดอลเวงตามขอ ๑๒๑ 
ถาประธานสภาทองถ่ินสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระและไมใชกรณีตามขอ 

๑๒๑ โดยตอเนื่องกันสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน
ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยใหรองประธานสภาทองถ่ินเปน
ประธานที่ประชุม 

ถารองประธานสภาทองถ่ินไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๒๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

วาระการประชุมที่ยังไมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เนื่องจากประธานสภาทองถ่ินสั่งปดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปดประชุมตามวรรคสองแตไมไดมี
การดําเนินการประชุมตอ ใหประธานสภาทองถ่ินจัดวาระการประชุมนั้นเขาระเบียบวาระการ
ประชุมในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งตอไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๐  ถาประธานสภาทองถ่ินเห็นเปนการสมควร จะสั่งใหหยุดพักการประชุม
สภาทองถ่ินไวช่ัวคราวก็ได 

 
ขอ ๓๑  เมื่อผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหมีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใดใหประธานสภา
ทองถ่ินดําเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไมตองขอมติที่ประชุม การ
ประชุมเชนนี้ใหประธานสภาทองถ่ินสั่งผูที่ไมไดมีสวนเกี่ยวของในการประชุมนั้น ออกจากที่
ประชุมจนพนระยะที่จะฟงการประชุมได 

การรองขอใหมีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจทําเปนหนังสือหรือเสนอดวย
วาจาก็ได 

 
ขอ ๓๒  การประชุมสภาทองถ่ินเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิก

สภาทองถ่ินเนื่องจากเห็นวา มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไม
สงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภา
ทองถ่ินที่ตนเปนสมาชิกอยู หรือเร่ืองที่สมาชิกสภาทองถ่ินถูกกลาวหาวากระทําผิดตามความใน
หมวด ๙ แหงระเบียบนี้ใหประชุมลับ เวนแตสมาชิกสภาทองถ่ินผูถูกกลาวหาจะขอใหประชุม
เปดเผย 

 
ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภา

ทองถ่ินที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 
ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศรายงานการประชุมที่สภาทองถ่ินมีมติ

รับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนทั่วไปทราบ 
ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาทองถ่ินทั้งหมดเทาที่มีอยูอาจเสนอญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณาถาที่ประชุมสภาทองถ่ินมีมติ
เห็นชอบก็ใหเปนไปตามที่รองขอ 

 
ขอ ๓๔  เมื่อสภาทองถ่ินไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานสภา

ทองถ่ินลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไวเปนหลักฐาน 
รายงานการประชุมสภาทองถ่ินที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมได

ตรวจสอบรายงานการประชุมที่สภาทองถ่ินยังไมไดรับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาทองถ่ิน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับรองแลวแตประธานสภาทองถ่ินยังไมไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของ
สภาทองถ่ินหรือมีการยุบสภาทองถ่ิน ใหเลขานุการสภาทองถ่ินบันทึกเหตุการณนั้นไวและเปนผู
รับรองรายงานการประชุมนั้น 

 
ขอ ๓๕  รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติ

ของสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๖  การเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหดําเนินการ ดังนี ้
(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวา

เปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดอาจเรียกประชุมวิสามัญได หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเทาที่มีอยูอาจทําคํารองย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดสมัย
ประชุมวิสามัญได 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดทําคํารองขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียก
ประชุมวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน 
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู
และใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 

(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพือ่
ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม
นอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในตําแหนงอาจทําคํารองย่ืนตอผูวาราชการ
จังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควร ก็ใหเรียก
ประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวา
เปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบล 
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในตําแหนง อาจทําคํารองย่ืนตอ
นายอําเภอขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัย
ประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก
นายอําเภอ 

ใหนําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใชบังคับกับการประชุมวิสามัญดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองคการบริหาร
สวนตําบล ใหนําวิธีการขอเปดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แลวแตกรณีมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ 
ญัตต ิ

   
 
ขอ ๓๗  ญัตติมี ๒ อยางคือ 
(๑) ญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาทองถ่ิน 
(๒) ญัตติรางขอบัญญัติ 
 
ขอ ๓๘  ญัตติทั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถ่ิน

และมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
เหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน 

การเสนอญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
ในกรณีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอรางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน นอกจาก

ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ตองใหผูบริหารทองถ่ินรับรองดวย 
นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดใหทําเปนหนังสือ การเสนอญัตติ

รางขอบัญญัติใด ถาผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอ หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไมตองมีผูรับรอง 

นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดใหทําเปนหนังสือ ญัตติดังตอไปนี้
อาจเสนอดวยวาจาในที่ประชุมสภาทองถ่ินได โดยตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองตามวรรคหนึ่ง 

(๑) ขอใหรับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอใหรับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการ 
(๓) ขอใหปรึกษาเปนการดวน หรือญัตติขอใหพิจารณารางขอบัญญัติสามวาระ

รวดเดียวตามขอ ๔๕ 
(๔) ญัตติที่ไดกําหนดไวในขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง 
(๕) ญัตติที่ประธานสภาทองถ่ินเห็นควรอนุญาต 
การบรรจุญัตติที่เสนอดวยวาจาตามวรรคหา ใหประธานสภาทองถ่ินบรรจุเขา

ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
 
ขอ ๓๙  การเสนอญัตติดวยวาจานั้น ใหนําความในขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเชนวานี้ ใหกระทําโดยวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๐  ใหประธานสภาทองถ่ินบรรจุญัตติที่เสนอมา เขาระเบียบวาระการ
ประชุมสภาทองถ่ินภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 

กรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถ่ิน
ตามวรรคหนึ่งได ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และใหแจงเหตุจําเปน
นั้นตอสภาทองถ่ินในสมัยประชุมนั้น 

 
ขอ ๔๑  เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินกําลังปรึกษาญัตติใด หามเสนอญัตติอ่ืน

นอกจากญัตติดังตอไปนี ้
(๑) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
(๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ินตามหมวด ๘ 
(๓) ขอใหลงมติ 
(๔) ขอใหแยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมต ิ
(๕) ขอใหปดอภิปราย 
(๖) ขอใหเปดอภิปรายตอไป 
(๗) ขอใหเล่ือนการปรึกษา 
(๘) ขอใหประธานสภาทองถ่ินพิจารณาใชอํานาจตามขอ ๑๑๙ ขอ ๑๒๐ หรือขอ 

๑๒๑ 
(๙) ขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให

อํานาจไว 
(๑๐) ขอใหยกเร่ืองอ่ืนข้ึนปรึกษา ถาที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยก

เร่ืองอ่ืนขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตตินั้นเปนญัตติเก่ียวดวยกับขอบัญญัติ 
 
ขอ ๔๒  ญัตติตามขอ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น หามไมใหผูใดเสนอในคราว

เดียวกับการอภิปรายของตน 
 
ขอ ๔๓  รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 
(๑) หลักการของรางขอบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ 
การเสนอรางขอบัญญัติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้ 
เมื่อประธานสภาทองถ่ินไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอมาและตรวจเห็นถูกตอง

ตามระเบียบการประชุมนี้แลว ใหสงสําเนาแกสมาชิกสภาทองถ่ินลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอน
วันประชุมเวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมใหนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนกําหนดเวลานัด
ประชุม 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งไดออกขอบัญญัติทองถ่ินชั่วคราวตอง
นําเสนอขอบัญญัติทองถ่ินชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอ่ืน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๔  รางขอบัญญัติเก่ียวดวยการเงิน หมายความวา รางขอบัญญัติวาดวยเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๓) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน 
(๕) การจางและการพัสด ุ
ในกรณีที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติที่เก่ียวดวยการเงินที่จะตองมี

คํารับรองของผูบริหารทองถ่ินใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภา
ทองถ่ินถือเปนที่สุด 

การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด ๔ วาดวย
งบประมาณ 

 
ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระแตที่

ประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เมื่อที่ประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมสภา
ทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานที่ประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระที่สอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงนับแตสภา
ทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

 
ขอ ๔๖  คําอนุมัติหรือไมอนุมัติรางขอบัญญัติทองถ่ินชั่วคราว ใหทําเปนราง

ขอบัญญัติอนุมัติใหใชขอบัญญัติช่ัวคราว 
การพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเชนเดียวกับการพิจารณา

รางขอบัญญัติทองถ่ินที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
 
ขอ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถ่ิน

ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หาก
มีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนที่สมาชิกสภาทองถ่ินไดอภิปรายใน
เร่ืองนั้นพอสมควรแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาทองถ่ินจะให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 
ขอ ๔๘  ในกรณีที่สภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินเปน
กรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
กําหนด โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถ่ิน กรณี
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวน
ตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ทั้งนี้ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันที่สภาทองถ่ินมีมติไมรับ
หลักการ 

ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินที่ไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถ่ินทราบในวันถัดจากวันที่สภาทองถ่ินมีมติไมรับหลักการ 

 
ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาทองถ่ินลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถ่ินสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถ่ินกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน
กรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองเชนเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู

แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติดวยวาจาได 
 
ขอ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติ

นั้นตามรางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอ
ประธานสภาทองถ่ินรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอน
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตตินั้นเปน
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และ
ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาย่ีสิบสี่ช่ัวโมงกอนวันประชุม
พิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถ่ินดวย เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตาง ๆ เก่ียวกับรายงานนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๕๑  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินจะ
ไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ถาที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่
ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ี
ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติสงปญหาไป
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้น ๆ  เปนอันระงับ
ไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออ่ืน ๆ ตอไป สภาทองถ่ินอาจลงมติใหพิจารณาจน
จบรางขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่
ประชุมสภาทองถ่ินจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดย่ืนรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตาม
วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถ่ินสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ในการประชุมตอวาระที่สอง ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไว
เทานั้น 

 
ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระที่สาม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่

ประชุมสภาทองถ่ินจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 
ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ

หรือไม 
 
ขอ ๕๓  ญัตติรางขอบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาทองถ่ินไดลงมติไมรับหลักการ

ตามความในขอ ๔๗ หรือลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติตามความในขอ ๕๒ ใหถือวาราง
ขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไปเวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันกับรางขอบัญญัติที่ตกไป
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภาทองถ่ินจะอนุญาตเมื่อเหตุการณได
เปลี่ยนแปลงไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชแกญัตติเก่ียวกับกิจการของสภาทองถ่ิน
ดวยโดยอนุโลม 

 
ขอ ๕๔  ญัตติขอใหสภาทองถ่ินมีมติใหสมาชิกสภาทองถ่ินคนใดพนจากตําแหนง

เนื่องจากมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสีย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประโยชนของสภาทองถ่ิน หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเปน
สมาชิกอยู ใหย่ืนเปนหนังสือลวงหนาและตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินเขาช่ือเสนอจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินทั้งหมดเทาที่มีอยู 

ใหประธานสภาทองถ่ินแจงสมาชิกสภาทองถ่ินที่ถูกย่ืนญัตติใหสภาทองถ่ินมีมติ
ใหพนจากตําแหนงเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวาสองวันกอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว 
เพ่ือเตรียมหลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา เวนแตเปนการพนวิสัยไมสามารถแจงใหทราบได ให
ประธานสภาทองถ่ินบันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและนําแจงที่ประชุมสภาทองถ่ินเพื่อทราบก็เปน
การเพียงพอแลว 

 
ขอ ๕๕  การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติราง

ขอบัญญัติซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง 
หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเมื่อใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระ
แลว ตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสภาทองถ่ินหรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติที่ยังไมไดจัดเขาระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติไมอยูในบังคับของวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๕๖  ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอ

หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถ่ิน ใหถือวาไดถอนญัตตินั้น 
ถาผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร

ทองถ่ินอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถ่ิน ที่ปรึกษา
ผูบริหารทองถ่ิน เปนผูอภิปราย ช้ีแจง หรือแถลงแทนก็ได 

 
ขอ ๕๗  ในกรณีที่สภาทองถ่ินครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่

ประชุมสภาทองถ่ินยังไมไดพิจารณา หรือพิจารณาแลวยังไมเสร็จใหเปนอันตกไป 
 

หมวด ๔ 
งบประมาณ 

   
 
ขอ ๕๘  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ใหผูบริหารทองถ่ินยื่นตอสภาทองถ่ิน

ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

 
ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลด

รายจายหรือการขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาทองถ่ินกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายขึ้นใหม หรือเพ่ิมเติมรายจาย หรือ

เปลี่ยนแปลงความประสงคของจํานวนเงินที่ขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถ่ินเปนผูแปรญัตติ 

 
ขอ ๖๑  หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใด

อยางหนึ่งดังตอไปนี ้
(๑) ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม ให

ประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
ขอ ๖๒  เมื่อไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถ่ินเสนอญัตติ

ขอใหปดอภิปราย เพ่ือใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไมหรือสงให
คณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวา
หนึ่งในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินที่อยูในที่ประชุม 

 
หมวด ๕ 

การอภิปราย 
   

 
ขอ ๖๓  สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชุมสภา

ทองถ่ินใหยกมือข้ึนพนศีรษะ เมื่อประธานสภาทองถ่ินอนุญาตแลวจึงกลาวไดโดยใหย่ืนกลาว ณ ที่
ของตนหรือ ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถ่ิน 

ประธานสภาทองถ่ินตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน
แตถามีผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติหลายคน ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปรายไดครั้งละ
หนึ่งคน 

 
ขอ ๖๔  เมื่อผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้น

อภิปรายเมื่อผูคัดคานอภิปรายแลวถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปราย
และประธานสภาทองถ่ินตองใหอภิปรายสลับกันไป 

ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะ
อภิปรายอยูใหประธานสภาทองถ่ินใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาทองถ่ินถามวาผูใด
จะอภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปรายแลวดําเนินการให
อภิปรายสลับกันตอไป ถาไมมีก็ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหอภิปรายตอเนื่องไปได 

ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาทองถ่ินจะอนุญาตใหผูใดอภิปราย
กอนก็ไดแตใหคํานึงถึงผูเสนอ ผูรับรองและผูที่ยังไมไดอภิปรายดวย 

 
ขอ ๖๕  ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแต

ประธานสภาทองถ่ินเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถ่ินจะเสนอใหที่ประชุม
วินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๗๒ 

เมื่อปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหที่ประชุมลงมติ 
 
ขอ ๖๖  เมื่อประธานสภาทองถ่ินเตือนสมาชิกสภาทองถ่ินใหรักษาระเบียบการ

ประชุมสมาชิกสภาทองถ่ินตองปฏิบัติตามทันที 
 
ขอ ๖๗  ถาประธานสภาทองถ่ินพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกิน

สมควรแกเร่ืองและยังมีผูอ่ืนประสงคจะอภิปรายตอไปอีก ประธานสภาทองถ่ินอาจสั่งใหผูนั้นหยุด
อภิปรายเสียก็ไดเมื่อไดอภิปรายมาครบสิบนาทีแลว 

 
ขอ ๖๘  สมาชิกสภาทองถ่ินจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยู

เทานั้นจะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรายเสียดสีผูใดไมได 
หรือกลาวถึงช่ือบุคคลใด ๆ เวนแตกรณีจําเปน 

หามไมใหสมาชิกสภาทองถ่ินนําเอกสารใด ๆ มาอานใหที่ประชุมสภาทองถ่ินฟง
เวนแตกรณีจําเปน และหามไมใหนําวัตถุใด ๆ เขามาแสดงในที่ประชุมสภาทองถ่ินเวนแต
ประธานสภาทองถ่ินจะอนุญาต 

ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเร่ืองสวนตัว หรือเร่ืองอ่ืนใดอันเปนที่เสียหาย อาจยืน
และยกมือข้ึนพนศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเปนการขอนุญาต เมื่อประธานสภาทองถ่ินไดอนุญาตแลว
จึงใหกลาวแกหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได 

 
ขอ ๖๙  ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น หรือประโยชนสําคัญของทางราชการ ผูบริหารทองถ่ินอาจรองขอ
ตอประธานสภาทองถ่ินไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย แตถาสมาชิกสภาทองถ่ินรองขอตอ
ประธานสภาทองถ่ินไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย ตองมีผูรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
และใหดําเนินการตามมติของสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๗๐  เมื่อเห็นวา มีผูกระทําผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภา

ทองถ่ินอาจยืนและยกมือข้ึนพนศีรษะ เพ่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ินใหรักษาระเบียบการ
ประชุมไดใหประธานสภาทองถ่ินเปนผูวินิจฉัยวา ไดมีการฝาฝนระเบียบหรือไม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถ่ินในขอที่วามีผูกระทําผิดระเบียบการประชุม
ตามวรรคหนึ่งหรือไม เปนเด็ดขาด หามไมใหที่ประชุมสภาทองถ่ินอภิปรายในเรื่องนี้ตอไป 

 
ขอ ๗๑  ขณะอภิปรายอยูนั้น ถาประธานสภาทองถ่ินยืนขึ้นใหสมาชิกสภาทองถ่ิน

ผูกําลังอภิปรายหรือจะขออภิปรายตองระงับการอภิปรายของตนไว แลวนั่งลงทันที และสมาชิก
สภาทองถ่ินทั้งหลายซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นตองนั่งฟงประธานสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๗๒  การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดถูกกลาวหาวา มีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถ่ิน 
หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเปนสมาชิกอยู หรือถูกกลาวหา
วากระทําความผิดตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ สมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นมีสิทธิอภิปรายได
จนหมดขอสงสัย หามไมใหรวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ 

 
หมวด ๖ 
การลงมต ิ

   
 
ขอ ๗๓  การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 
ขอ ๗๔  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) ยกมือข้ึนพนศีรษะ 
(๒) ยืนขึ้น 
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ แตถาผูบริหาร

ทองถ่ินรองขอหรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาสามคนรวมกันเสนอญัตติตอที่ประชุมสภา
ทองถ่ิน ใหออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เมื่อที่ประชุมสภาทองถ่ินมีมติ
เห็นชอบแลว ก็ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนตามนั้น 

 
ขอ ๗๕  ผูบริหารทองถ่ิน หรือสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

สมาชิกที่อยูในที่ประชุมสภาทองถ่ินมีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียงลงคะแนนลับได การเสนอ
ญัตติดังกลาวนี้สามารถเสนอดวยวาจา ถาที่ประชุมสภาทองถ่ินมีมติเห็นชอบก็ใหดําเนินการ
ตามนั้น 

การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ 
การออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองที่

เจาหนาที่จัดให โดยผูเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายถูก (3) ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมาย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กากบาท (5) สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมายวงกลม (o) ใหประธานที่ประชุมเรียกชื่อ
สมาชิกสภาทองถ่ินตามลําดับอักษร มานําซองใสดวยตนเองลงในหีบที่จัดไวตอหนาประธานที่
ประชุม 

 
ขอ ๗๖  กอนการลงมติทุกครั้งใหประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบดูวา มีสมาชิก

สภาทองถ่ินอยูในที่ประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินอยูในที่
ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใด ๆ ไมได 

 
ขอ ๗๗  สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินซึ่งทําหนาที่ประธานที่ประชุม

หรือสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานที่ประชุมตามขอ ๒๖ และขอ ๒๙ วรรค
สาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถ่ินไดโดยไมตองลงมาจากที่นั่ง
ประธานสภาทองถ่ินก็ได 

 
ขอ ๗๘  ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติในญัตติสุดทายกอน แลวยอนเปนลําดับไป

ตามญัตติตน แตความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกลาวมานี้ไมเปนเหตุใหมติที่ไดลงคะแนน
และนับคะแนนเสร็จแลวนั้นเสียไป 

มติในกรณีนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงมากที่ สุดของญัตติแตละญัตติที่ลงมติ
ตามลําดับนั้น 

 
ขอ ๗๙  ถามีปญหาซับซอนเปนที่เขาใจยาก ประธานสภาทองถ่ินหรือที่ประชุม

สภาทองถ่ินอาจแยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอน ๆ ไปก็ได 
 
ขอ ๘๐  เมื่อประธานสภาทองถ่ินถามที่ประชุมสภาทองถ่ินวา ในเรื่องที่มีผูเสนอ

นั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย 
 
ขอ ๘๑  เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ประธานสภาทองถ่ินตองประกาศ

คะแนนเสียงใหที่ประชุมสภาทองถ่ินทราบทันที ถาเร่ืองใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสียง
ถึงจํานวนเทาใดเปนพิเศษแลว ก็ใหประกาศดวยวาไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจํานวนที่
กฎหมายกําหนดไวหรือไมดวย 

 
ขอ ๘๒  ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินเขามาในที่ประชุมสภาทองถ่ิน ขณะที่ประชุมสภา

ทองถ่ินเริ่มลงคะแนนเสียงแลว 
(๑) ในกรณีลงคะแนนเปดเผย สมาชิกสภาทองถ่ินผูเขามานั้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนรวมกับฝายที่ยังนับคะแนนไมเสร็จได แตจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายนับคะแนน
เสร็จแลวไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาทองถ่ินผูเขามานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดกอนที่ประธานสภาทองถ่ินสั่งใหนับคะแนนเสียง 

 
ขอ ๘๓  การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินถูกกลาวหาวา มีความประพฤติ

ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถ่ินหรือกอ
ความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ตนเปนสมาชิกอยูใหที่ประชุมสภาทองถ่ิน
ลงมติแตเพียงวาควรใหผูถูกลาวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือไม การลงมติดังกลาวนี้ใหออก
เสียงลงคะแนนลับและตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ิน
ทั้งหมดเทาที่มีอยู 

เมื่อสภาทองถ่ินลงมติใหสมาชิกสภาทองถ่ินที่ถูกกลาวหาผูใดขาดจากสมาชิก
ภาพใหประธานสภาทองถ่ินแจงใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูนั้นทราบโดยเร็ว แตไมใหเกินสามวันนับ
แตวันที่สภาทองถ่ินไดลงมต ิ

 
ขอ ๘๔  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาสมาชิกสภาทองถ่ินซึ่งมีผูรับรองไม

นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินเทาที่มีอยูหรือผูบริหารทองถ่ินเชื่อวามีการนับ
คะแนนเสียงผิดมีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียงใหมไดอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถรองขอดวยวาจา 
ใหประธานที่ประชุมจัดใหมีการนับคะแนนเสียงใหม 

การรองขอใหนับคะแนนเสียงใหม ใหกระทําไดเพียงคร้ังเดียว และตอง
ดําเนินการกอนเริ่มเขาสูวาระการประชุมถัดไป 

การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เปนการลงคะแนนเสียงเปดเผยให
ประธานที่ประชุมจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม โดยใชวิธีเรียกชื่อลงคะแนนตามขอ ๗๔ 
(๓) 

 
ขอ ๘๕  ในการลงมติครั้งใด เมื่อนับคะแนนเสียงแลวปรากฏวาคะแนนเสียง

รวมกันทั้งหมดมีจํานวนมากกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถ่ินที่มาประชุมในคราวนั้นใหทําการลงมติ
ใหมโดยใชวิธีเรียกชื่อลงคะแนนตามขอ ๗๔ (๓) 

 
ขอ ๘๖  การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปน

อยางอ่ืน 
ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนนเปดเผยหรือ

ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงชี้
ขาด และประธานที่ประชุมจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได 

 
หมวด ๗ 
กระทูถาม 

   
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘๗  กระทูถาม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพื่อสอบถามผูบริหาร
ทองถ่ินเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถ่ิน 

 
ขอ ๘๘  กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) กระทูถามทั่วไป 
(๒) กระทูถามดวน 
 
ขอ ๘๙  กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูตั้งกระทูถามตั้งคําถามและซักถามไดแต

เพียงผูเดียว 
การตั้งกระทูถามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
 
ขอ ๙๐  กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(๑) มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดช้ีแจงแลววาไมตอบ หรือที่ตกไป 
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน 
(๕) เพ่ือใหออกความเห็น 
(๖) ในปญหาขอกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ 
(๘) เพ่ือทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใด ๆ เวนแตที่เก่ียวกับงานในหนาที่

ราชการ 
กระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนกระทูถามที่ตองหามไมใหถาม หาม

ประธานสภาทองถ่ินบรรจุกระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุม และ
เมื่อประธานสภาทองถ่ินวินิจฉัยวาเปนกระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งใหกระทูถามนั้นตกไป 
คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถ่ินในเรื่องนี้ใหเปนที่สุด 

 
ขอ ๙๑  กระทูถามซึ่งตองหามตามขอ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหมไดใน

เมื่อมีสาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะท่ีมีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมี
กระทูถามครั้งกอน 

 
ขอ ๙๒  การตั้งกระทูถามทั่วไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา

ทองถ่ินโดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทั่วไปตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถาม

รับรองวาถูกตอง แมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําช้ีแจง
ประกอบก็ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 

คําถาม ขอเท็จจริง ตลอดจนคําช้ีแจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ําซาก
หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๙๓  การตั้งกระทูถามดวนตองเปนเรื่องที่เก่ียวกับประโยชนสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งผูบริหาร
ทองถ่ินจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที 

ในกรณีที่สงสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาทองถ่ินที่จะวินิจฉัยวากระทูถาม
นั้นเปนกระทูถามทั่วไปหรือกระทูถามดวน 

 
ขอ ๙๔  กระทูถามดวน ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถ่ิน

โดยมีหัวขอเร่ืองที่จะตั้งกระทูถาม ใหประธานสภาทองถ่ินรีบจัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อเตรียมตอบและใหแจงไปดวยวาไดกําหนดจะใหผูตั้งกระทูถามถามกระทูเร่ืองนั้นใน
การประชุมครั้งใด การกําหนดเวลาดังกลาวนั้นใหประธานสภาทองถ่ินคํานึงถึงความสําคัญของ
เหตุการณและความสนใจของประชาชน 

 
ขอ ๙๕  กระทูถามทั่วไปใหประธานสภาทองถ่ินจัดสงกระทูถามไปยังผูบริหาร

ทองถ่ินเพื่อเตรียมตอบ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สงกระทูถามไปยัง
ผูบริหารทองถ่ิน 

 
ขอ ๙๖  เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตให

ถามไปตามลําดับ 
ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาทองถ่ินอนุญาตใหถามกอนตามลําดับความ

เรงดวนของกระทูถามดวน ในการถามไมใหช้ีแจงหรืออานคําช้ีแจงประกอบ 
 
ขอ ๙๗  ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามของตนเมื่อใดก็ได เมื่อถอนกระทู

ถามแลวใหประธานสภาทองถ่ินจําหนายกระทูถามนั้น และหามผูตั้งกระทูถามนั้นยื่นกระทูถามใน
เร่ืองเดียวกันนั้นอีก 

เมื่อถึงระเบียบวาระสําคัญกระทูถาม ถาผูตั้งกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่
ประชุมสภาทองถ่ิน ใหถือวาไดถอนกระทูถามนั้น 

ถาสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง ใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 
 
ขอ ๙๘  เมื่อผูบริหารทองถ่ินไดตอบกระทูถามแลว  ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถาม

ไดอีกสามครั้งเวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นที่ซักถามและ
ประธานสภาทองถ่ินอนุญาต 

การซักถามนั้น ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปน
แตตองไมเปนการอภิปราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิที่จะไมตอบกระทูถามเมื่อเห็นวาเร่ืองนั้น ๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไมตอบกระทูถามใหผูบริหาร
ทองถ่ินแจงใหสภาทองถ่ินทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕ 

 
ขอ ๙๙  ผูบริหารทองถ่ินจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามในที่ประชุมสภาทองถ่ินก็

ไดแตตองช้ีแจงเหตุผลในที่ประชุมสภาทองถ่ินและใหแจงดวยวาจะตอบเมื่อใด 
หากสภาทองถ่ินเห็นวา ระยะเวลาที่ผูบริหารทองถ่ินกําหนดแจงตอบกระทูตาม

วรรคหนึ่งนานเกินไป สภาทองถ่ินจะมีมติกําหนดใหผูบริหารตอบกระทูถามกอนนั้นก็ได 
 
ขอ ๑๐๐  ใหการประชุมสภาทองถ่ินครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่งจะตั้ง

กระทูถามเกินกวาหนึ่งกระทูไมได เวนแตประธานสภาทองถ่ินอนุญาต 
 
ขอ ๑๐๑  กระทูถามที่ผูบริหารทองถ่ินยังไมไดตอบใหระงับไปเมื่อ 
(๑) ครบอายุของสภาทองถ่ิน 
(๒) มีการยุบสภาทองถ่ิน 
(๓) ปดสมัยประชุมสภาทองถ่ิน 
(๔) ผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนง 
 
ขอ ๑๐๒  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับขอสอบถามจาก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหจัดสงขอสอบถามนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงาน
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับขอสอบ
ถามจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและใหกําหนดวัน เวลา ที่จะตอบขอสอบถามใน
การประชุมสภาคราวใดไวดวย 

กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจงดวยวาจาหากยัง
ไมหมดประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุญาต ผูเสนอขอสอบ
ถามมีสิทธิสอบถามไดอีกสามครั้ง 

 
หมวด ๘ 

คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
   

 
ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวา

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือบุคคลที่ไมได

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกิน
หนึ่งในส่ีของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

 
ขอ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาทองถ่ิน มีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใด ๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถ่ิน แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
สภาทองถ่ินอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภา

ทองถ่ินเปนกรณีพิเศษ 
 
ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถ่ินมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆ 
ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของสภาทองถ่ิน ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ 
(๔) คณะกรรมการอื่น ๆ ตามที่สภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

 
ขอ ๑๐๖  กรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินของผูนั้นสิ้นสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินข้ึนใหม หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้น

ลง 
(๕) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาที ่
 
ขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ใหสมาชิก

สภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถ่ินแลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไม
นอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐๘  เมื่อมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินพิจารณา ให
ประธานสภาทองถ่ินสงญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ิน ซึ่งมีหนาที่ตรงกับญัตติหรือ
สมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินตั้งข้ึนเพื่อพิจารณา
ญัตตินั้น 

 
ขอ ๑๐๙  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินครั้งแรกให

เปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถ่ิน 
ใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะหนึ่ง ๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ

จากกรรมการสภาทองถ่ินคณะนั้นๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติของคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
 
ขอ  ๑๑๐   ญัตติร างขอบัญญัติที่ สภาทอง ถ่ินลงมติ รับหลักการ  และสง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวจะตอง
เสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานยอย่ืนตอ
ประธานสภาทองถ่ิน 

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ตอนใดหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวดวยการแปรญัตติ
นั้นเปนประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย 

 
ขอ ๑๑๑  ที่ประชุมสภาทองถ่ินอาจลงมติใหคณะกรรมการสภาทองถ่ินคณะใด

ดําเนินกิจการของสภาทองถ่ินนอกสมัยประชุมได แตทั้งนี้ไมใหประชุมเกินสามครั้ง 
การประชุมเกินกวากําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเมื่อมีเหตุจําเปนและไดรับ

อนุมัติจากประธานสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๑๒  เมื่อคณะกรรมการสภาทองถ่ินมีมติใหเชิญบุคคลใดมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทําหรือเร่ืองที่พิจารณาอยูนั้น ใหเชิญในนามของ
ประธานกรรมการคณะนั้น 

 
ขอ ๑๑๓  สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หัวหนาสวนราชการประจําของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาทองถ่ินมีสิทธิเขาฟง
การประชุมของคณะกรรมการสภาทองถ่ินได เวนแตเปนการประชุมลับ 

ในกรณีเปนการประชุมลับ ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมจะตองเปนผูที่มีสวน
เก่ียวของกับการประชุม ซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาทองถ่ินนั้นเทานั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูมีสิทธิเขาไปนั่งฟงการประชุมของคณะกรรมการสภาทองถ่ินตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง จะแสดงความเห็นไดเมื่อประธานกรรมการสภาทองถ่ินอนุญาตหรือขอใหแสดงความ
คิดเห็น 

 
ขอ ๑๑๔  ภายใตบังคับขอ ๑๑๓ ผูเสนอญัตติ หรือผูบริหารทองถ่ินมีสิทธิไป

ช้ีแจง แสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการแปรญัตติไดตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น 
สวนผูแปรญัตตินั้นมีสิทธิช้ีแจงไดเฉพาะที่ไดขอแปรญัตติไว 

 
ขอ ๑๑๕  คณะกรรมการสภาทองถ่ินจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ใหแจงให

ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติทราบลวงหนาไมนอยกวาย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 

เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาทองถ่ินตามกําหนดที่นัดหมาย ถาผูแปร
ญัตติไมมาชี้แจงตามนัดเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาที นับแตเวลาที่คณะกรรมการสภาทองถ่ินได
เร่ิมประชุมในวันนั้นใหถือวาผูแปรญัตติไดถอนคําแปรญัตตินั้นแลว เวนแตผูแปรญัตติจะมี
ความจําเปนที่ไมอาจมาชี้แจงไดและการประชุมเรื่องนั้นยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาทองถ่ิน
จะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นตอไปก็ได 

 
ขอ ๑๑๖  หากคณะกรรมการสภาทองถ่ินดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาที่

สภาทองถ่ินกําหนดใหประธานกรรมการรายงานตอประธานสภาทองถ่ินโดยดวน 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในสมัยประชุม ใหประธานสภาทองถ่ินเสนอตอที่

ประชุมสภาทองถ่ิน เพ่ือลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือใหดําเนินการตามที่สภาทองถ่ิน
เห็นสมควรแตถาอยูนอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาทองถ่ินมีอํานาจประชุมนอกสมัย
ประชุมไดตามขอ ๑๑๑ วรรคหนึ่ง ใหประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาที่กําหนดไว
ไดตามที่เห็นสมควรแลวรายงานใหสภาทองถ่ินทราบในการประชุมสภาทองถ่ินสมัยตอไป 

 
หมวด ๙ 

การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 
   

 
ขอ ๑๑๗  ที่ประชุมสภาทองถ่ินเปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตอง

แตงกายสุภาพประพฤติตนใหเรียบรอย และอยู ณ ที่ซึ่งจัดไว 
การแตงกายของสมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินนั้น ใหแตงเครื่องแบบชุด

สากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาทองถ่ินกําหนด 
ในขณะที่กําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซึ่งจัดไวสําหรับสมาชิกสภา

ทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และคณะกรรมการสภา
ทองถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาทองถ่ินได ตามระเบียบที่สภาทองถ่ินกําหนด 

 
ขอ ๑๑๘  ในที่ประชุมสภาทองถ่ิน หามผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 
(๑) ใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใสราย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเส่ือมเสียเกียรติของที่ประชุม

สภาทองถ่ินหรือจงใจกระทําการใด ๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาทองถ่ิน 
(๔) ขัดคําส่ังของประธานสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๑๙  ในขณะที่กําลังประชุมสภาทองถ่ินอยู ถาผูใดละเมิดระเบียบการ

ประชุมนี้ หรือกระทําการฝาฝนขอ ๑๑๘ ใหประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจตักเตือน หามปราม ให
ถอนคําพูด หรือใหกลาวคําขอขมาในที่ประชุมสภาทองถ่ินหรือหามไมใหพูดตอไป หรือส่ังใหผู
ละเมิดออกไปเสียจากที่ประชุมสภาทองถ่ินก็ได 

ในกรณีขัดคําส่ังประธานสภาทองถ่ินหรือกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทํา
การเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาทองถ่ิน ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทํา
นั้น หรือส่ังใหออกไปจากที่ประชุมสภาทองถ่ินครั้งนั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 

ในกรณีประธานสภาทองถ่ินสั่งใหผูใดออกจากที่ประชุม หากผูนั้นขัดขืน
ประธานสภาทองถ่ินมีอํานาจสั่งเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถ่ินใหทําหนาที่รักษา
ความสงบเรียบรอยของที่ประชุมสภาทองถ่ิน นําตัวผูนั้นออกจากที่ประชุมสภาทองถ่ินหรือออกไป
ใหพนบริเวณสภาทองถ่ินก็ได 

 
ขอ ๑๒๐  ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงข้ึนในที่ประชุมสภาทองถ่ิน จนประธานสภา

ทองถ่ินเห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการประชุมใหเปนที่เรียบรอยได ประธานสภาทองถ่ินมี
อํานาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาทองถ่ินไวช่ัวคราว 

 
ขอ ๑๒๑  ในกรณีที่ที่ประชุมสภาทองถ่ินเกิดอลเวง จนประธานสภาทองถ่ินไม

สามารถรักษาระเบียบการประชุมไวได ใหประธานสภาทองถ่ินสั่งปดประชุมสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๒๒  คําส่ังประธานสภาทองถ่ินตามความในหมวดนี้ใหเปนเด็ดขาด 
 

หมวด ๑๐ 
การแถลงนโยบาย 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๒๓  เมื่อผูบริหารทองถ่ินขอแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหประธานสภาทองถ่ินบรรจุเขาระเบียบวาระการ
ประชุมสภาทองถ่ินเปนเรื่องดวน 

เมื่อผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถ่ินแลว ใหประธานสภาทองถ่ิน
ดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถ่ินซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตที่ประชุมสภาทองถ่ินไดมีมติ
ใหซักถามและอภิปรายเปนประเด็น ๆ ไป 

 
ขอ ๑๒๔  สมาชิกสภาทองถ่ินมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุน

และคัดคานในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ใหสําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาทองถ่ินอาจซักถาม
และอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ ดวยก็ได 

 
ขอ ๑๒๕  ผูบริหารทองถ่ินเทานั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถามหรือขอ

คัดคานของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เพ่ือความสะดวก ผูบริหารทองถ่ินจะตอบสมาชิกสภาทองถ่ินที่ซักถาม หรือ

คัดคานทีละคนเปนลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได 
 
ขอ ๑๒๖  ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความใน

หมวด ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๑๒๗  ระเบียบนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จแลวกอนใช

ระเบียบนี้สวนการใดที่ยังอยูในระหวางการดําเนินการใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๑๒๘  องคการบริหารสวนตําบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหารอยูใน

วันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ การลงมติตอไปนี้ ใหนําความในขอ ๓๒ ขอ ๕๔ ขอ ๗๒ และขอ ๘๓ มา
ใชบังคับโดยอนุโลม 

(๑) การลงมติใหคณะผูบริหารทองถ่ินพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใชบังคับ
อยูตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) การลงมติใหความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใชบังคับอยูตามความในมาตรา 
๓๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
ขอ ๑๒๙  องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหาร

อยูในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ หากคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถ่ิน หรือรองผูบริหารทองถ่ิน พน
จากตําแหนงใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับกับการเลือกคณะผูบริหาร หรือผูบริหารทองถ่ิน หรือ
รองผูบริหารทองถ่ินโดยอนุโลม 

ใหประธานสภาทองถ่ินรายงานผลการเลือกคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถ่ิน หรือ
รองผูบริหารทองถ่ิน ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสําหรับเทศบาล หรือใหนายอําเภอแตงตั้ง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก 

 
ขอ ๑๓๐  คณะเทศมนตรี หรือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาม

กฎหมายที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหอยูในความหมายของผูบริหารทองถ่ินตาม
ระเบียบนี ้

 
ขอ ๑๓๑  ความในขอ ๔๘  ไมใหนํามาใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหาร 
 
ขอ ๑๓๒  การประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูก

กลาวหาตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้นเปนการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลไมใชการประชุมของสภาเทศบาล โดยใหนายอําเภอสําหรับเทศบาลตําบล 
หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเปนประธานที่ประชุมนั้น และให
หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินอําเภอหรือจังหวัด หรือผูที่นายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณี มอบหมายเปนเลขานุการ และใหปลัดเทศบาลเปนผูชวยเลขานุการ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรีแตถาคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไมรวมประชุม ก็ใหดําเนินการประชุมตอไป
ได โดยใหเปนการประชุมลับ 

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกลาวหาใหมีสิทธิแถลงในที่ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบตัริาชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 
๑. (แบบทายระเบียบที่ ๑) แบบขอเสนอญัตติ  
๒. (แบบทายระเบียบที่ ๒) แบบเสนอรางขอบัญญัติ/เทศบัญญัต ิ
๓. (แบบทายระเบียบที่ ๓) แบบรางขอบญัญัติ/เทศบญัญัต ิ
๔. (แบบทายระเบียบที่ ๔) ขอบัญญตัิ/เทศบัญญตั ิ
๕. (แบบทายระเบียบที่ ๕) แบบขอเสนอแปรญัตต ิ
๖. (แบบทายระเบียบที่ ๖) แบบเสนอกระทูถาม 
๗. (แบบทายระเบียบที่ ๗) แบบสงกระทูถาม 
๘  คําอธบิายแบบทายระเบยีบที่ ๑ - ๗ 
 

(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุภาพร/พิมพ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 

สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ 

A+B 
 

สุกัญญา/แกไข 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๑ 

 


