
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

   
 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น
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 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหาร

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

๒๔๙๖ 
(๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับ

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

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

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

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

ท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                                                 
๑ รก.๒๕๔๗/พ๑๒๓ง/๑๖/๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(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 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

และองคการบริหารสวนตําบล 
“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และ

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
“ ผูบริหารทองถิ่น” หมายความว า  นายกองคการบริหารส วนจั งหวัด 

นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“รองผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รอง

นายกเทศมนตรี และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“เลขานุการผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
“ท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวน

จังหวัด และท่ีปรึกษานายกเทศมนตร ี
“ประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“รองประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา รองประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

สมาชิกสภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“เลขานุการสภาทองถิ่น” หมายความวา เลขานุการสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด เลขานุการสภาเทศบาล และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
“ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด ปลัดเทศบาล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบัญญัติ

และขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล 
“ขอบัญญัติงบประมาณ” หมายความวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

และขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหาร



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนตําบล และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมสําหรับเทศบาล 

 
ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหมี

อํานาจตีความ วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ 

เม่ือมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีท่ีไมไดกําหนดไว
ในระเบียบนี้ ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภา
ทองถิ่นนําขอโตแยงท่ีเกิดข้ึนเสนอตอผูวาราชการจังหวัด คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหใช
บังคับไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานพฤติการณดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหเสนอตอนายอําเภอเพื่อ
พิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายอําเภอใหใชบังคับไดเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให
รายงานพฤติการณดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
 

หมวด ๑ 
ประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น และเลขานุการสภาทองถิ่น 

   
 

ขอ ๖  ภายหลังประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นครบตามจํานวนแลว 
ผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการ
บริหารสวนตําบลตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมาประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด 

 
ขอ ๗  ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๖ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เปนเลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว เชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นคราวนั้นเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมยอมทํา
หนาท่ีใหเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับเพื่อทําหนาท่ีเลือกประธานสภา
ทองถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดมากกวาหน่ึงคน ใหใชวิธีจับสลาก 
วิธีจับสลากเลือกประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับ

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการ
ใหคนท่ีมีอายุสูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกัน
ไมได ใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากวา คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวให
จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันมีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีมีอายุ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนขอความวา “ไมไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” 

 
ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอ

ชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งท่ีตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตําแหนงประธานสภาทองถิ่น คําเสนอ
นั้นตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อท่ีเสนอไมจํากัดจํานวน และใหสมาชิก
สภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผูท่ีถูกเสนอคนละ
หน่ึงช่ือ เม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาทองถ่ินช่ัวคราวประกาศคะแนนตอท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนท่ีได
คะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิมแตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหใชวิธีจับสลาก 

ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาทองถิ่น
ไมนอยกวาสองคนมาชวย 

วิธีจับสลาก ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวดําเนินการใหคนท่ีไดรับคะแนน
เทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดให
ประธานสภาช่ัวคราวจับสลากวาคนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี 
และขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา 
“ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือก
เปนประธานสภาทองถิ่น” 

 
ขอ ๙  ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถิ่น

ตอผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ด
วันนับแตวันเลือก 

 
ขอ ๑๐  ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด เม่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ

เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสร็จแลว 
(๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล 
(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภา

องคการบริหารสวนตําบล 
 
ขอ ๑๑  เม่ือมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภา

ทองถ่ิน เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในท่ีประชุมเกี่ยวกับการ
ประชุมสมัยสามัญดังน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป 

(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแต
ละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนด
วาปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมัย แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมี
กําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมี
กําหนดกี่วัน 

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นกําหนด 

ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นตอผูวา
ราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบลภายในเจ็ดวันนับ
แตวันเลือก 

 
ขอ ๑๒  วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการ

เลือกรองประธานสถาทองถิ่นเทากับจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
กําหนด ใหเลือกรองประธานสภาทองถ่ินคนท่ีหนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นใน
ลําดับถัดไป โดยใชวิธีการตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนท่ี
ไดคะแนนสูงสุดเทากันแลวปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงชี้
ขาด 

 
ขอ ๑๓  วิธีการเลือกเลขานุการสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นนําวิธีการ

เลือกรองประธานสภาทองถิ่นตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
เม่ือสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่น

ชั่วคราวพนจากตําแหนง 
 
ขอ ๑๔  ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือ

เลขานุการสภาทองถิ่น ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละหนึ่งคน ใหถือ
วาผูนั้นไดรับเลือก 

 
ขอ ๑๕  เม่ือประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภา

ทองถิ่นพนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถิ่น ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นข้ึน
เปนประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น แลวแตกรณี แทน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตําแหนงท่ีวางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง ในการนี้ใหนําวิธีการเลือกและการ
รายงานผลตามขอ ๘ ขอ ๑๒ หรอื ขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๖  ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด 
(๒) เปนประธานของท่ีประชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะท่ีเขากลาวอภิปราย

สนับสนุนหรือคัดคานญัตติ ในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
(๓) บังคับบัญชาการงานในสภาทองถิ่น 
(๔) รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น 
(๕) เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก 
(๖) อํานาจและหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดไว หรือตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบนี้ 
 
ขอ ๑๗  รองประธานสภาทองถ่ินมีหนาท่ีชวยประธานสภาทองถ่ินในกิจการอัน

เปนอํานาจหนาท่ีของประธานสภาทองถิ่น หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภาทองถิ่นมอบหมาย 
สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรอง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ถารองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีหนึ่งไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนท่ีสองเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
ขอ ๑๘  ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ท้ังนี้ ให
คํานึงถึงความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล พนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรค
หน่ึงใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทาน้ัน 

 
ขอ ๑๙  เลขานุการสภาทองถิ่นมีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) แจงนัดประชุมสภาทองถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาทองถิ่น 
(๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หนังสือส่ังการหรือ

แนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอที่ประชุมสภาทองถิ่น 
(๓) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น 
(๔) เชิญประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ 
(๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถิ่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถิ่น แตจะเปดเผยได
ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากประธานสภาทองถิ่น 

(๗) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
(๘) ชวยเหลือประธานสภาทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภา

ทองถ่ิน 
(๙) หนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอื่นตามท่ี

ประธานสภาทองถ่ินมอบหมาย 
ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู

หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาทองถิ่นชั่วคราว และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การประชุม 

   
 

ขอ ๒๐  นอกจากการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกตามขอ ๖ แลว การประชุมสภา
ทองถ่ินมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) การประชุมสามัญ 
(๒) การประชุมวิสามัญ 
 
ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตน

ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของป
ถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปใหประธานสภาทองถิ่น
นําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละปโดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

เม่ือสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น
พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกรณีท่ีไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว หรือไมไดกําหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงสมัยประชุม
สามัญประจําป หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปท่ีกําหนดไวแลว ใหประธานสภาทองถิ่นนํา
ปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 

 
ขอ ๒๒  การเรียกประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๒๐ ใหประธานสภาทองถิ่นแจง

เปนหนังสือใหสมาชิกสภาทองถ่ินทราบลวงหนา พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชุมอันรีบดวนจะแจงกําหนดเปดสมัยประชุมและปดประกาศนอยกวานั้นก็ได แตไมใหนอย
กวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุมโดยใหระบุเหตุอันรีบดวนในหนังสือนั้นดวย 

 
ขอ ๒๓  การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหทําเปนหนังสือ หรือจะบอก

นัดในที่ประชุมสภาทองถิ่นก็ได แตถาบอกนัดในท่ีประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูท่ีไมไดมา
ประชุมในเวลานั้นใหทราบลวงหนาดวย โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา
สามวัน แตถาเปนการประชุมอันรีบดวน จะนัดนอยกวานั้นก็ได โดยใหประธานสภาทองถิ่นแจง
เหตุอันรีบดวนไวในหนังสือนัดประชุมและแจงใหที่ประชุมสภาทองถิ่นทราบดวย 

การประชุมสภาทองถ่ินท่ีไมไดมีการนัดประชุม ไมใหถือวาเปนการประชุมของ
สภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๔  ใหสงระเบียบวาระการประชุมไปพรอมกับการเรียกประชุมตามขอ ๒๒ 

หรือการนัดประชุมตามขอ ๒๓ เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจงระเบียบวาระการประชุม
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นทราบในขณะเปดประชุมก็ได 

ใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธกําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานท่ีประชุม 
และเรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่นเพื่อใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชุมดวย 

หลักเกณฑและวิธีการสําหรับใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นใหเปนไป
ตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด 

 
ขอ ๒๕  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่นตรวจสอบ

รายช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินผูมาประชุมท่ีไดลงช่ือไววาครบองคประชุมหรือไม เม่ือมีผูมาประชุม
ครบองคประชุมใหเลขานุการสภาทองถิ่นใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถิ่นเขาหองประชุม 

เม่ือไดมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว ใหสมาชิกสภาทองถ่ินรีบเขานั่งตามท่ีซ่ึงได
จัดไวเปนสัดสวนแยกตางหากจากท่ีจัดไวใหประชาชนเขาฟงการประชุม ใหประธานสภาทองถิ่น
ตรวจดูวาสมาชิกสภาทองถิ่นไดเขาประชุมครบองคประชุมหรือไม 

สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดไมไดลงช่ือไว แตไดเขารวมประชุมใหถือวามาประชุมสภา
ทองถ่ินคร้ังน้ัน 

สมาชิกสภาทองถ่ินผูใดท่ีมาลงช่ือไวแลว แตไมไดเขารวมประชุมในท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น และใหถือวาขาดประชุมสภา
ทองถ่ิน 

เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว สมาชิกสภาทองถิ่นมาประชุมไมครบองค
ประชุมและพนกําหนดเวลานัดประชุมแลวหนึ่งชั่วโมง ก็ใหประธานสภาทองถิ่นส่ังเล่ือนการ
ประชุม และใหถือวาสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีไมไดอยูในท่ีประชุม ขาดประชุมสภาทองถิ่น 

การแจงเลื่อนการประชุมนั้น ใหนําความในขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๖  เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชุม
แลวแตประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่นไมอยูในท่ีประชุมหรืออยูแตไมยอม
ปฏิบัติหนาท่ีใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมนั้นเปนประธานท่ีประชุม
ชั่วคราว เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยใหเสนอชื่อและ
ลงคะแนนดวยวิธียกมือหากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือไมยอม
ปฏิบัติหนาที ่ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ถาประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นเขามาทําหนาท่ีในท่ีประชุม
หรือยอมปฏิบัติหนาท่ีในระหวางท่ีการเลือกเชนวานั้นกําลังดําเนินการอยู ก็ใหระงับการเลือกนั้น
เสีย หรือถาไดเลือกแลว ผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาท่ี และใหประธานสภาทองถิ่นหรือรอง
ประธานสภาทองถิ่นเปนประธานที่ประชุมตอไป 

 
ขอ ๒๗  การจัดระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยปกติใหจัดลําดับการพิจารณา

กอนหลังดังตอไปน้ี 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
(๒) รับรองรายงานการประชุม 
(๓) ญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร 
(๔) เรื่องดวน 
(๕) ญัตติขอบัญญัติชั่วคราว 
(๖) กระทูถาม และกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวมถึงขอสอบถามผูวา

ราชการจังหวัดดวย 
(๗) ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา 
(๘) ญัตติรางขอบัญญัติท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว 
(๙) ญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอใหม 
(๑๐) ญัตติอื่นๆ 
 
ขอ ๒๘  ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะ

ไดตกลงเปนอยางอื่นในคราวประชุมนั้น 
 
ขอ ๒๙  ประธานสภาทองถิ่นจะส่ังปดประชุมสภาทองถิ่นกอนหมดระเบียบวาระ

ไมไดเวนแตเปนกรณีสภาทองถิ่นเกิดอลเวงตามขอ ๑๒๑ 
ถาประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระและไมใชกรณีตามขอ 

๑๒๑ โดยตอเนื่องกันสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น
ที่มีอยูในที่ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป ก็ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมนั้นตอไปจนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุมโดยใหรองประธานสภาทองถิ่นเปน
ประธานที่ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถารองประธานสภาทองถิ่นไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหสมาชิกสภา
ทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธานท่ีประชุมคราวนั้น ท้ังนี้ ใหนําความในขอ ๒๖ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

วาระการประชุมท่ียังไมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
เนื่องจากประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปดประชุมตามวรรคสองแตไมไดมี
การดําเนินการประชุมตอ ใหประธานสภาทองถิ่นจัดวาระการประชุมนั้นเขาระเบียบวาระการ
ประชุมในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งตอไป 

 
ขอ ๓๐  ถาประธานสภาทองถิ่นเห็นเปนการสมควร จะส่ังใหหยุดพักการประชุม

สภาทองถิ่นไวชั่วคราวก็ได 
 
ขอ ๓๑  เม่ือผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนสมาชิกที่มาประชุมรองขอใหมีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใดใหประธานสภา
ทองถิ่นดําเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไมตองขอมติท่ีประชุม การ
ประชุมเชนนี้ใหประธานสภาทองถิ่นส่ังผูท่ีไมไดมีสวนเกี่ยวของในการประชุมนั้น ออกจากท่ี
ประชุมจนพนระยะที่จะฟงการประชุมได 

การรองขอใหมีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจทําเปนหนังสือหรือเสนอดวย
วาจาก็ได 

 
ขอ ๓๒  การประชุมสภาทองถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิก

สภาทองถิ่นเนื่องจากเห็นวา มีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไม
สงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภา
ทองถิ่นท่ีตนเปนสมาชิกอยู หรือเรื่องท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทําผิดตามความใน
หมวด ๙ แหงระเบียบนี้ใหประชุมลับ เวนแตสมาชิกสภาทองถิ่นผูถูกกลาวหาจะขอใหประชุม
เปดเผย 

 
ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจ

รายงานการประชุมไดตรวจสอบ แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับ เพื่อใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมีโอกาส
ตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพื่อใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 

การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของที่ประชุมสภาทองถิ่น 
รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภา

ทองถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม 
ใหเลขานุการสภาทองถ่ินปดประกาศรายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ินมีมติ

รับรองแลวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนทั่วไปทราบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาทองถิ่นท้ังหมดเทาท่ีมีอยูอาจเสนอญัตติดวยวาจาขอมิใหโฆษณาถาท่ีประชุมสภาทองถิ่นมีมติ
เห็นชอบก็ใหเปนไปตามที่รองขอ 

 
ขอ ๓๔  เมื่อสภาทองถิ่นไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานสภา

ทองถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไวเปนหลักฐาน 
รายงานการประชุมสภาทองถิ่นท่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมได

ตรวจสอบรายงานการประชุมท่ีสภาทองถ่ินยังไมไดรับรอง หรือรายงานการประชุมท่ีสภาทองถิ่น
ไดรับรองแลวแตประธานสภาทองถิ่นยังไมไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานเพราะเหตุครบอายุของ
สภาทองถิ่นหรือมีการยุบสภาทองถิ่น ใหเลขานุการสภาทองถิ่นบันทึกเหตุการณนั้นไวและเปนผู
รับรองรายงานการประชุมนั้น 

 
ขอ ๓๕  รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติ

ของสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๓๖  การเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหดําเนินการ ดังน้ี 
(๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวา

เปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดอาจเรียกประชุมวิสามัญได หรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเทาท่ีมีอยูอาจทําคํารองย่ืนตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดสมัย
ประชุมวิสามัญได 

ในกรณีท่ีนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดทําคํารองขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียก
ประชุมวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน 
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู
และใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 

(๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูในตําแหนงอาจทําคํารองย่ืนตอผูวาราชการ
จังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควร ก็ใหเรียก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

(๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวา
เปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีอยูในตําแหนง อาจทําคํารองย่ืนตอ
นายอําเภอขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัย
ประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวันแตถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจาก
นายอําเภอ 

ใหนําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใชบังคับกับการประชุมวิสามัญดวย 
สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองคการบริหาร

สวนตําบล ใหนําวิธีการขอเปดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แลวแตกรณีมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 

หมวด ๓ 
ญัตติ 

   
 

ขอ ๓๗  ญัตติมี ๒ อยางคือ 
(๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่น 
(๒) ญัตติรางขอบัญญัติ 
 
ขอ ๓๘  ญัตติท้ังหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น

และมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
เหลืออยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหน่ึงคน 

การเสนอญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี้ 
ในกรณีสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน นอกจาก

ตองดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ตองใหผูบริหารทองถิ่นรับรองดวย 
นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดใหทําเปนหนังสือ การเสนอญัตติ

รางขอบัญญัติใด ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นไมตองมีผูรับรอง 

นอกจากญัตติท่ีกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดใหทําเปนหนังสือ ญัตติดังตอไปนี้
อาจเสนอดวยวาจาในที่ประชุมสภาทองถิ่นได โดยตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองตามวรรคหน่ึง 

(๑) ขอใหรับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอใหรับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ขอใหปรึกษาเปนการดวน หรือญัตติขอใหพิจารณารางขอบัญญัติสามวาระ
รวดเดียวตามขอ ๔๕ 

(๔) ญัตติที่ไดกําหนดไวในขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง 
(๕) ญัตติที่ประธานสภาทองถิ่นเห็นควรอนุญาต 
การบรรจุญัตติท่ีเสนอดวยวาจาตามวรรคหา ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขา

ระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 
 
ขอ ๓๙  การเสนอญัตติดวยวาจานั้น ใหนําความในขอ ๖๓ วรรคหนึ่ง มาใช

บังคับโดยอนุโลม 
การรับรองญัตติเชนวานี ้ใหกระทําโดยวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 
 
ขอ ๔๐  ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุญัตติท่ีเสนอมา เขาระเบียบวาระการ

ประชุมสภาทองถิ่นภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 
กรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น

ตามวรรคหนึ่งได ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และใหแจงเหตุจําเปน
นั้นตอสภาทองถิ่นในสมัยประชุมนั้น 

 
ขอ ๔๑  เม่ือท่ีประชุมสภาทองถิ่นกําลังปรึกษาญัตติใด หามเสนอญัตติอื่น

นอกจากญัตติดังตอไปนี ้
(๑) ขอแปรญัตติรางขอบัญญัติที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
(๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถ่ินตามหมวด ๘ 
(๓) ขอใหลงมติ 
(๔) ขอใหแยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ 
(๕) ขอใหปดอภิปราย 
(๖) ขอใหเปดอภิปรายตอไป 
(๗) ขอใหเลื่อนการปรึกษา 
(๘) ขอใหประธานสภาทองถิ่นพิจารณาใชอํานาจตามขอ ๑๑๙ ขอ ๑๒๐ หรือขอ 

๑๒๑ 
(๙) ขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามท่ีกฎหมายให

อํานาจไว 
(๑๐) ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถาท่ีประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยก

เรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตตินั้นเปนญัตติเกี่ยวดวยกับขอบัญญัต ิ
 
ขอ ๔๒  ญัตติตามขอ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น หามไมใหผูใดเสนอในคราว

เดียวกับการอภิปรายของตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๔๓  รางขอบัญญัติตองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปนี้ 
(๑) หลักการของรางขอบัญญัติ 
(๒) เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติ 
การเสนอรางขอบัญญัติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอมาและตรวจเห็นถูกตอง

ตามระเบียบการประชุมนี้แลว ใหสงสําเนาแกสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอน
วันประชุมเวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน แตไมใหนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงกอนกําหนดเวลานัด
ประชุม 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงไดออกขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราวตอง
นําเสนอขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอื่น 

 
ขอ ๔๔  รางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน หมายความวา รางขอบัญญัติวาดวยเรื่อง

ใดเร่ืองหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบการบังคับ

อันเกี่ยวกับภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององคกรปกครอง

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

ทรัพยสิน 
(๕) การจางและการพัสดุ 
ในกรณีที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติที่เกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี

คํารับรองของผูบริหารทองถิ่นใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภา
ทองถิ่นถือเปนที่สุด 

การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด ๔ วาดวย
งบประมาณ 

 
ขอ ๔๕  ญัตติรางขอบัญญัติที่ประชุมสภาทองถิ่นตองพิจารณาเปนสามวาระแตท่ี

ประชุมสภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น

จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปร
ญัตติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการ
พิจารณาวาระท่ีสอง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนอยกวาย่ีสิบส่ีชั่วโมงนับแตสภา
ทองถิ่นมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น 

 
ขอ ๔๖  คําอนุมัติหรือไมอนุมัติรางขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว ใหทําเปนราง

ขอบัญญัติอนุมัติใหใชขอบัญญัติชั่วคราว 
การพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการเชนเดียวกับการพิจารณา

รางขอบัญญัติทองถิ่นที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
 
ขอ ๔๗  ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถิ่น

ปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หาก
มีสมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นไดอภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแลว 

เพื่อประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง สภาทองถิ่นจะให
คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได 

 
ขอ ๔๘  ในกรณีท่ีสภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ

ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในท่ีประชุมสภาทองถิ่น เพื่อเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปน
กรรมการในคณะกรรมการหาขอยุติตามจํานวนท่ีกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
กําหนด โดยใหนําวิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบนี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น กรณี
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือเทศบาลใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวน
ตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ท้ังนี้ใหดําเนินการภายในสามวันนับแตวันท่ีสภาทองถิ่นมีมติไมรับ
หลักการ 

ใหประธานสภาทองถ่ินทําหนังสือแจงมติของสภาทองถ่ินท่ีไมรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

 
ขอ ๔๙  ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบัญญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด และท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 

ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติท่ีสภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัติก็ใหเสนอคําแปรญัตติ
ลวงหนาเปนหนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอ
ญัตติ 

การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู

แปรญัตติอาจเสนอคําแปรบัญญัติดวยวาจาได 
 
ขอ ๕๐  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัติ

นั้นตามรางเดิม และตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม พรอมท้ังรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนตอ
ประธานสภาทองถิ่นรายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอน
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตตินั้นเปน
ประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และ
ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุม
พิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ใหคณะกรรมการแปรญัตติไปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพื่อแถลงประกอบ
รายงานหรือช้ีแจงขอสงสัยตางๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 

 
ขอ ๕๑  ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสอง ใหปรึกษาเรียงตามลําดับขอ

เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะ
ไดลงมติเปนอยางอ่ืน 

ถาท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นดวยกับการแกไข
ในขอใดแลว ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

ถาขอความในขอใดท่ีไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญท่ี
ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะท่ี
ขัดแยงหรือบกพรองก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตติในเรื่องใหมข้ึนอีก ในกรณีท่ีมีมติสงปญหาไป
ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอนั้นๆ  เปนอันระงับ
ไวกอน แตถาไมเปนการขัดของที่จะพิจารณาขออื่นๆ ตอไป สภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจน
จบรางขอบัญญัติก็ได 

ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดข้ึนในการพิจารณารวดเดียวท่ี
ประชุมสภาทองถิ่นจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได 

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดย่ืนรายงานการพิจารณาขอท่ีไดระงับไวนั้นตาม
วรรคสามแลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาย่ีสิบส่ี
ชั่วโมงกอนวันนัดประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 

ในการประชุมตอวาระท่ีสอง ใหท่ีประชุมสภาทองถิ่นลงมติเฉพาะขอท่ีไดระงับไว
เทานั้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถิ่นลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

 
ขอ ๕๓  ญัตติรางขอบัญญัติใดซ่ึงท่ีประชุมสภาทองถิ่นไดลงมติไมรับหลักการ

ตามความในขอ ๔๗ หรือลงมติไมใหตราเปนขอบัญญัติตามความในขอ ๕๒ ใหถือวาราง
ขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไปเวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอื่น 

หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติท่ีมีหลักการอยางเดียวกันกับรางขอบัญญัติท่ีตกไป
ตามวรรคหนึ่งในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตเม่ือเหตุการณได
เปล่ียนแปลงไป 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชแกญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่น
ดวยโดยอนุโลม 

 
ขอ ๕๔  ญัตติขอใหสภาทองถ่ินมีมติใหสมาชิกสภาทองถ่ินคนใดพนจากตําแหนง

เนื่องจากมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสีย
ประโยชนของสภาทองถิ่น หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนเปน
สมาชิกอยู ใหย่ืนเปนหนังสือลวงหนาและตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขาชื่อเสนอจํานวนไมนอยกวา
หน่ึงในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

ใหประธานสภาทองถิ่นแจงสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีถูกย่ืนญัตติใหสภาทองถิ่นมีมติ
ใหพนจากตําแหนงเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวาสองวันกอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว 
เพื่อเตรียมหลักฐานช้ีแจงแกขอกลาวหา เวนแตเปนการพนวิสัยไมสามารถแจงใหทราบได ให
ประธานสภาทองถิ่นบันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและนําแจงท่ีประชุมสภาทองถิ่นเพื่อทราบก็เปน
การเพียงพอแลว 

 
ขอ ๕๕  การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติราง

ขอบัญญัติซ่ึงเปนเหตุใหเปล่ียนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง 
หรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะกระทําเม่ือใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระ
แลว ตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถิ่นหรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 

ญัตติท่ียังไมไดจัดเขาระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปร
ญัตติไมอยูในบังคับของวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๕๖  ญัตติหรือคําแปรญัตติใดท่ีถึงวาระพิจารณาในท่ีประชุมแลว ถาผูเสนอ

หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหถือวาไดถอนญัตตินั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผูบริหาร
ทองถิ่นอาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ท่ีปรึกษา
ผูบริหารทองถิ่น เปนผูอภิปราย ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได 

 
ขอ ๕๗  ในกรณีที่สภาทองถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใดๆ ซ่ึงท่ีประชุม

สภาทองถ่ินยังไมไดพิจารณา หรือพิจารณาแลวยังไมเสร็จใหเปนอันตกไป 
 

หมวด ๔ 
งบประมาณ 

   
 

ขอ ๕๘  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ใหผูบริหารทองถิ่นย่ืนตอสภาทองถิ่น
ตามแบบและวิธีการภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ 

 
ขอ ๕๙  การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลด

รายจายหรือการขอลดจํานวนเงินท่ีขออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นรับรอง
เชนเดียวกับการเสนอญัตติ 

คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ภายในระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๖๐  หามไมใหแปรญัตติรายจายข้ึนใหม หรือเพิ่มเติมรายจาย หรือ

เปล่ียนแปลงความประสงคของจํานวนเงินท่ีขออนุมัติจาย เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหาร
ทองถ่ิน หรือคําแปรญัตตินั้นผูบริหารทองถิ่นเปนผูแปรญัตติ 

 
ขอ ๖๑  หามไมใหแปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซ่ึงมีขอผูกพันอยางใด

อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑) ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
(๒) รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
ถามีปญหาวา  รายจายรายการใดมีขอผูกพันตามวรรคหนึ่ งหรือไม  ให

ประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
ขอ ๖๒  เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตติ

ขอใหปดอภิปราย เพื่อใหลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไมหรือสงให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวา
หน่ึงในสามของสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีอยูในท่ีประชุม 
 

หมวด ๕ 
การอภิปราย 

   
 

ขอ ๖๓  สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอท่ีประชุมสภา
ทองถิ่นใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวไดโดยใหย่ืนกลาว ณ ท่ี
ของตนหรือ ณ ท่ีซ่ึงจัดไวก็ได และตองกลาวกับประธานสภาทองถิ่น 

ประธานสภาทองถิ่นตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน
แตถามีผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติหลายคน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายไดครั้งละ
หน่ึงคน 

 
ขอ ๖๔  เม่ือผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้น

อภิปรายเม่ือผูคัดคานอภิปรายแลวถาผูใดจะสนับสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปราย
และประธานสภาทองถิ่นตองใหอภิปรายสลับกันไป 

ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะ
อภิปรายอยูใหประธานสภาทองถิ่นใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายตอเนื่องกันได 

เมื่อไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาทองถิ่นถามวาผูใด
จะอภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายแลวดําเนินการให
อภิปรายสลับกันตอไป ถาไมมีก็ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายตอเนื่องไปได 

ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตใหผูใดอภิปราย
กอนก็ไดแตใหคํานึงถึงผูเสนอ ผูรับรองและผูท่ียังไมไดอภิปรายดวย 

 
ขอ ๖๕  ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแต

ประธานสภาทองถิ่นเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถิ่นจะเสนอใหท่ีประชุม
วินิจฉัยวาควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๗๒ 

เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถ่ินเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
ขอ ๖๖  เม่ือประธานสภาทองถิ่นเตือนสมาชิกสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบการ

ประชุมสมาชิกสภาทองถ่ินตองปฏิบัติตามทันที 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๗  ถาประธานสภาทองถิ่นพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกิน
สมควรแกเรื่องและยังมีผูอื่นประสงคจะอภิปรายตอไปอีก ประธานสภาทองถิ่นอาจส่ังใหผูนั้นหยุด
อภิปรายเสียก็ไดเมื่อไดอภิปรายมาครบสิบนาทีแลว 

 
ขอ ๖๘  สมาชิกสภาทองถิ่นจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องท่ีกําลังปรึกษากันอยู

เทานั้นจะกลาวขอความซํ้าหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรายเสียดสีผูใดไมได 
หรือกลาวถึงช่ือบุคคลใดๆ เวนแตกรณีจําเปน 

หามไมใหสมาชิกสภาทองถิ่นนําเอกสารใดๆ มาอานใหท่ีประชุมสภาทองถิ่นฟง
เวนแตกรณีจําเปน และหามไมใหนําวัตถุใดๆ เขามาแสดงในท่ีประชุมสภาทองถิ่นเวนแต
ประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาต 

ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัว หรือเรื่องอื่นใดอันเปนท่ีเสียหาย อาจยืน
และยกมือขึ้นพนศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเปนการขอนุญาต เม่ือประธานสภาทองถ่ินไดอนุญาตแลว
จึงใหกลาวแกหรือช้ีแจงขอเท็จจริงได 

 
ขอ ๖๙  ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน หรือประโยชนสําคัญของทางราชการ ผูบริหารทองถิ่นอาจรองขอ
ตอประธานสภาทองถิ่นไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย แตถาสมาชิกสภาทองถิ่นรองขอตอ
ประธานสภาทองถิ่นไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย ตองมีผูรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ 
และใหดําเนินการตามมติของสภาทองถิ่น 

 
ขอ ๗๐  เม่ือเห็นวา มีผูกระทําผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภา

ทองถิ่นอาจยืนและยกมือข้ึนพนศีรษะ เพื่อรองขอตอประธานสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบการ
ประชุมไดใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยวา ไดมีการฝาฝนระเบียบหรือไม 

คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่นในขอท่ีวามีผูกระทําผิดระเบียบการประชุม
ตามวรรคหน่ึงหรือไม เปนเด็ดขาด หามไมใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินอภิปรายในเร่ืองน้ีตอไป 

 
ขอ ๗๑  ขณะอภิปรายอยูนั้น ถาประธานสภาทองถิ่นยืนขึ้นใหสมาชิกสภาทองถิ่น

ผูกําลังอภิปรายหรือจะขออภิปรายตองระงับการอภิปรายของตนไว แลวนั่งลงทันที และสมาชิก
สภาทองถ่ินท้ังหลายซ่ึงอยูในท่ีประชุมน้ันตองน่ังฟงประธานสภาทองถ่ิน 

 
ขอ ๗๒  การอภิปรายในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดถูกกลาวหาวา มีความ

ประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่น 
หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนเปนสมาชิกอยู หรือถูกกลาวหา
วากระทําความผิดตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบนี้ สมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นมีสิทธิอภิปรายได
จนหมดขอสงสัย หามไมใหรวบรัดอภิปรายเพ่ือลงมติ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การลงมติ 

   
 

ขอ ๗๓  การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมีสองวิธี คือ 
(๑) การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
(๒) การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 
ขอ ๗๔  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑) ยกมือขึ้นพนศีรษะ 
(๒) ยืนข้ึน 
(๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล 
การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวิธียกมือข้ึนพนศีรษะ แตถาผูบริหาร

ทองถิ่นรองขอหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสามคนรวมกันเสนอญัตติตอท่ีประชุมสภา
ทองถ่ิน ใหออกเสียงลงคะแนนเปดเผยตาม (๒) หรือ (๓) เม่ือท่ีประชุมสภาทองถิ่นมีมติ
เห็นชอบแลว ก็ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนตามน้ัน 

 
ขอ ๗๕  ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

สมาชิกท่ีอยูในท่ีประชุมสภาทองถิ่นมีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียงลงคะแนนลับได การเสนอ
ญัตติดังกลาวนี้สามารถเสนอดวยวาจา ถาท่ีประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบก็ใหดําเนินการ
ตามนั้น 

การลงมติเห็นชอบญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 
การออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธีเขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองท่ี

เจาหนาท่ีจัดให โดยผูเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายถูก () ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมาย
กากบาท () สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมายวงกลม (o) ใหประธานท่ีประชุมเรียกชื่อ
สมาชิกสภาทองถิ่นตามลําดับอักษร มานําซองใสดวยตนเองลงในหีบท่ีจัดไวตอหนาประธานท่ี
ประชุม 

 
ขอ ๗๖  กอนการลงมติทุกครั้งใหประธานสภาทองถิ่นตรวจสอบดูวา มีสมาชิก

สภาทองถิ่นอยูในท่ีประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในท่ี
ประชุมไมครบจํานวนเปนองคประชุม จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไมได 

 
ขอ ๗๗  สมาชิกสภาทองถ่ินคนหน่ึงยอมมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน 
ประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นซ่ึงทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม

หรือสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีไดรับเลือกใหทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ ๒๖ และขอ ๒๙ วรรค



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาม มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถิ่นไดโดยไมตองลงมาจากท่ีนั่ ง
ประธานสภาทองถิ่นก็ได 

 
ขอ ๗๘  ลําดับการลงมตินั้น ใหลงมติในญัตติสุดทายกอน แลวยอนเปนลําดับไป

ตามญัตติตน แตความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกลาวมานี้ไมเปนเหตุใหมติท่ีไดลงคะแนน
และนับคะแนนเสร็จแลวนั้นเสียไป 

มติในกรณีนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงมากท่ีสุดของญัตติแตละญัตติท่ีลงมติ
ตามลําดับนั้น 

 
ขอ ๗๙  ถามีปญหาซับซอนเปนท่ีเขาใจยาก ประธานสภาทองถิ่นหรือท่ีประชุม

สภาทองถิ่นอาจแยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอนๆ ไปก็ได 
 
ขอ ๘๐  เม่ือประธานสภาทองถิ่นถามท่ีประชุมสภาทองถิ่นวา ในเรื่องท่ีมีผูเสนอ

นั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย 
 
ขอ ๘๑  เม่ือไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ประธานสภาทองถิ่นตองประกาศ

คะแนนเสียงใหท่ีประชุมสภาทองถิ่นทราบทันที ถาเรื่องใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสียง
ถึงจํานวนเทาใดเปนพิเศษแลว ก็ใหประกาศดวยวาไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจํานวนท่ี
กฎหมายกําหนดไวหรือไมดวย 

 
ขอ ๘๒  ถามีสมาชิกสภาทองถ่ินเขามาในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน ขณะท่ีประชุมสภา

ทองถ่ินเร่ิมลงคะแนนเสียงแลว 
(๑) ในกรณีลงคะแนนเปดเผย สมาชิกสภาทองถิ่นผูเขามานั้นมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนรวมกับฝายที่ยังนับคะแนนไมเสร็จได แตจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายนับคะแนน
เสร็จแลวไมได 

(๒) ในกรณีลงคะแนนลับ สมาชิกสภาทองถิ่นผูเขามานั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดกอนที่ประธานสภาทองถิ่นสั่งใหนับคะแนนเสียง 

 
ขอ ๘๓  การลงมติในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวา มีความประพฤติ

ในทางที่จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสีย หรือกระทําการอันเส่ือมเสียประโยชนของสภาทองถิ่นหรือกอ
ความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีตนเปนสมาชิกอยูใหท่ีประชุมสภาทองถิ่น
ลงมติแตเพียงวาควรใหผูถูกลาวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือไม การลงมติดังกลาวน้ีใหออก
เสียงลงคะแนนลับและตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่น
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เม่ือสภาทองถิ่นลงมติใหสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีถูกกลาวหาผูใดขาดจากสมาชิก
ภาพใหประธานสภาทองถิ่นแจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นทราบโดยเร็ว แตไมใหเกินสามวันนับ
แตวันท่ีสภาทองถ่ินไดลงมติ 

 
ขอ ๘๔  ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงมีผูรับรองไม

นอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นเทาท่ีมีอยูหรือผูบริหารทองถิ่นเชื่อวามีการนับ
คะแนนเสียงผิดมีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียงใหมไดอีกครั้งหนึ่งโดยสามารถรองขอดวยวาจา 
ใหประธานที่ประชุมจัดใหมีการนับคะแนนเสียงใหม 

การรองขอใหนับคะแนนเสียงใหม ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว และตอง
ดําเนินการกอนเริ่มเขาสูวาระการประชุมถัดไป 

การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง กรณีท่ีเปนการลงคะแนนเสียงเปดเผยให
ประธานท่ีประชุมจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม โดยใชวิธีเรียกช่ือลงคะแนนตามขอ ๗๔ 
(๓) 

 
ขอ ๘๕  ในการลงมติครั้งใด เม่ือนับคะแนนเสียงแลวปรากฏวาคะแนนเสียง

รวมกันทั้งหมดมีจํานวนมากกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาประชุมในคราวนั้นใหทําการลงมติ
ใหมโดยใชวิธีเรียกช่ือลงคะแนนตามขอ ๗๔ (๓) 

 
ขอ ๘๖  การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบัญญัติเปน

อยางอ่ืน 
ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนนเปดเผยหรือ

ออกเสียงลงคะแนนลับ ใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสียงชี้
ขาด และประธานที่ประชุมจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได 
 

หมวด ๗ 
กระทูถาม 

   
 

ขอ ๘๗  กระทูถาม คือ คําถามซ่ึงสมาชิกสภาทองถ่ินต้ังข้ึนเพื่อสอบถามผูบริหาร
ทองถิ่นเกี่ยวกับขอเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น 

 
ขอ ๘๘  กระทูถามมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) กระทูถามทั่วไป 
(๒) กระทูถามดวน 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘๙  กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูต้ังกระทูถามต้ังคําถามและซักถามไดแต
เพียงผูเดียว 

การตั้งกระทูถามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบนี ้
 
ขอ ๙๐  กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
(๑) มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย 
(๒) เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก 
(๓) ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรือท่ีตกไป 
(๔) เปนเรื่องที่มีประเด็นคําถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน 
(๕) เพ่ือใหออกความเห็น 
(๖) ในปญหาขอกฎหมาย 
(๗) ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ 
(๘) เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตท่ีเกี่ยวกับงานในหนาท่ี

ราชการ 
กระทูถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนกระทูถามท่ีตองหามไมใหถาม หาม

ประธานสภาทองถิ่นบรรจุกระทูถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุม และ
เม่ือประธานสภาทองถิ่นวินิจฉัยวาเปนกระทูถามท่ีมีลักษณะตามวรรคหนึ่งใหกระทูถามนั้นตกไป 
คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่นในเรื่องนี้ใหเปนที่สุด 

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

เม่ือมีสาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะท่ีมีกระทูถามครั้งนั้นไดเปล่ียนแปลงไปจากเม่ือมี
กระทูถามครั้งกอน 

 
ขอ ๙๒  การต้ังกระทูถามท่ัวไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภา

ทองถิ่นโดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
ขอเท็จจริงท่ีอางประกอบกระทูถามท่ัวไปตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถาม

รับรองวาถูกตอง แมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทั่วไปก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจง
ประกอบก็ใหระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 

คําถาม ขอเท็จจริง ตลอดจนคําช้ีแจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซํ้าซาก
หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย 

 
ขอ ๙๓  การตั้งกระทูถามดวนตองเปนเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินท่ีมีความจําเปนรีบดวนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซ่ึงผูบริหาร
ทองถิ่นจะตองรีบชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีสงสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาทองถิ่นท่ีจะวินิจฉัยวากระทูถาม
นั้นเปนกระทูถามทั่วไปหรือกระทูถามดวน 

 
ขอ ๙๔  กระทูถามดวน ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น

โดยมีหัวขอเรื่องท่ีจะต้ังกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่นรีบจัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหาร
ทองถ่ินเพื่อเตรียมตอบและใหแจงไปดวยวาไดกําหนดจะใหผูต้ังกระทูถามถามกระทูเรื่องน้ันใน
การประชุมครั้งใด การกําหนดเวลาดังกลาวนั้นใหประธานสภาทองถิ่นคํานึงถึงความสําคัญของ
เหตุการณและความสนใจของประชาชน 

 
ขอ ๙๕  กระทูถามท่ัวไปใหประธานสภาทองถิ่นจัดสงกระทูถามไปยังผูบริหาร

ทองถิ่นเพื่อเตรียมตอบ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสงกระทูถามไปยัง
ผูบริหารทองถิ่น 

 
ขอ ๙๖  เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตให

ถามไปตามลําดับ 
ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหถามกอนตามลําดับความ

เรงดวนของกระทูถามดวน ในการถามไมใหชี้แจงหรืออานคําชี้แจงประกอบ 
 
ขอ ๙๗  ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามของตนเม่ือใดก็ได เม่ือถอนกระทู

ถามแลวใหประธานสภาทองถิ่นจําหนายกระทูถามนั้น และหามผูตั้งกระทูถามนั้นย่ืนกระทูถามใน
เรื่องเดียวกันนั้นอีก 

เม่ือถึงระเบียบวาระสําคัญกระทูถาม ถาผูต้ังกระทูถามไมถามหรือไมอยูในท่ี
ประชุมสภาทองถ่ิน ใหถือวาไดถอนกระทูถามนั้น 

ถาสมาชิกภาพของผูต้ังกระทูถามส้ินสุดลง ใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 
 
ขอ ๙๘  เมื่อผูบริหารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว  ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิซักถาม

ไดอีกสามครั้งเวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นท่ีซักถามและ
ประธานสภาทองถิ่นอนุญาต 

การซักถามนั้น ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิท่ีจะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาท่ีจําเปน
แตตองไมเปนการอภิปราย 

ผูบริหารทองถิ่นมีสิทธิท่ีจะไมตอบกระทูถามเม่ือเห็นวาเรื่องนั้นๆ ยังไมควร
เปดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของทางราชการ ในกรณีท่ีไมตอบกระทูถามใหผูบริหาร
ทองถิ่นแจงใหสภาทองถิ่นทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๙๙  ผูบริหารทองถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามในที่ประชุมสภาทองถิ่นก็
ไดแตตองช้ีแจงเหตุผลในท่ีประชุมสภาทองถ่ินและใหแจงดวยวาจะตอบเม่ือใด 

หากสภาทองถิ่นเห็นวา ระยะเวลาท่ีผูบริหารทองถิ่นกําหนดแจงตอบกระทูตาม
วรรคหนึ่งนานเกินไป สภาทองถิ่นจะมีมติกําหนดใหผูบริหารตอบกระทูถามกอนนั้นก็ได 

 
ขอ ๑๐๐  ใหการประชุมสภาทองถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งจะต้ัง

กระทูถามเกินกวาหนึ่งกระทูไมได เวนแตประธานสภาทองถิ่นอนุญาต 
 
ขอ ๑๐๑  กระทูถามที่ผูบริหารทองถิ่นยังไมไดตอบใหระงับไปเมื่อ 
(๑) ครบอายุของสภาทองถ่ิน 
(๒) มีการยุบสภาทองถ่ิน 
(๓) ปดสมัยประชุมสภาทองถ่ิน 
(๔) ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง 
 
ขอ ๑๐๒  เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับขอสอบถามจาก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหจัดสงขอสอบถามนั้นไปยังผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงาน
ราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับขอสอบ
ถามจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและใหกําหนดวัน เวลา ท่ีจะตอบขอสอบถามใน
การประชุมสภาคราวใดไวดวย 

กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจงดวยวาจาหากยัง
ไมหมดประเด็นท่ีสอบถาม และประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนุญาต ผูเสนอขอสอบ
ถามมีสิทธิสอบถามไดอีกสามคร้ัง 
 

หมวด ๘ 
คณะกรรมการสภาทองถิ่น 

   
 

ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
(๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น มีจํานวนไมนอยกวา

สามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
(๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลท่ีไมได

เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน 
กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดเปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อ
ผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อใหสภาเทศบาลแตงต้ังเปนกรรมการวิสามัญไดไมเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด 

 
ขอ ๑๐๔  คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาท่ีกระทํากิจการหรือพิจารณา

สอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถ่ิน 
สภาทองถิ่นอาจแตงต้ังคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อพิจารณากิจการของสภา

ทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 
 
ขอ ๑๐๕  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิ่นมีอํานาจเลือกสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตาม
ความจําเปนแกกิจการในหนาท่ีของสภาทองถิ่น ดังน้ี 

(๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาทองถ่ินเห็นสมควร 
ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณา

รายละเอียดในกิจการซ่ึงเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลวเสนอรายงานตอ
คณะกรรมการสภาทองถิ่นเพื่อพิจารณา 

 
ขอ ๑๐๖  กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เมื่อ 
(๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น 
(๒) ตาย 
(๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถ่ินของผูน้ันส้ินสุดลง 
(๔) เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นข้ึนใหม หรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จส้ิน

ลง 
(๕) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากหนาท่ี 
 
ขอ ๑๐๗  ภายใตบังคับขอ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่น ใหสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิกสภา
ทองถิ่นแลวแตกรณี ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถิ่นเปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไม
นอยกวาสองคน สวนกรณีที่ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 

การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน เวนแตท่ีประชุมมีมติเปนอยางอื่น
และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๐๘  เ ม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นพิจารณา  ให
ประธานสภาทองถิ่นสงญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่น ซ่ึงมีหนาท่ีตรงกับญัตติหรือ
สมควรจะพิจารณาญัตตินั้นหรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นต้ังข้ึนเพื่อพิจารณา
ญัตตินั้น 

 
ขอ ๑๐๙  การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรกให

เปนหนาที่ของเลขานุการสภาทองถิ่น 
ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการ

จากกรรมการสภาทองถิ่นคณะนั้นๆ 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม 
มติของคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
 
ขอ  ๑๑๐   ญัตติร างขอบัญญั ติ ท่ีสภาทองถิ่นลงมติรับหลักการ  และส ง

คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙ เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวจะตอง
เสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดิมและตามท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม พรอมท้ังรายงานยอย่ืนตอ
ประธานสภาทองถิ่น 

รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมใน
ตอนใดหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวดวยการแปรญัตติ
นั้นเปนประการใดการสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตต ิตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย 

 
ขอ ๑๑๑  ท่ีประชุมสภาทองถิ่นอาจลงมติใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะใด

ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นนอกสมัยประชุมได แตท้ังน้ีไมใหประชุมเกินสามคร้ัง 
การประชุมเกินกวากําหนดตามวรรคหนึ่ง จะกระทําไดเม่ือมีเหตุจําเปนและไดรับ

อนุมัติจากประธานสภาทองถิ่น 
 
ขอ ๑๑๒  เ ม่ือคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีมติใหเชิญบุคคลใดมาแถลง

ขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการกระทําหรือเรื่องท่ีพิจารณาอยูนั้น ใหเชิญในนามของ
ประธานกรรมการคณะนั้น 

 
ขอ ๑๑๓  สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หัวหนาสวนราชการประจําของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือผูท่ีไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาทองถิ่นมีสิทธิเขาฟง
การประชุมของคณะกรรมการสภาทองถิ่นได เวนแตเปนการประชุมลับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเปนการประชุมลับ ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมจะตองเปนผู ท่ีมีสวน
เกี่ยวของกับการประชุม ซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาทองถิ่นนั้นเทานั้น 

ผูมีสิทธิเขาไปนั่งฟงการประชุมของคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งและ
วรรคสอง จะแสดงความเห็นไดเม่ือประธานกรรมการสภาทองถิ่นอนุญาตหรือขอใหแสดงความ
คิดเห็น 

 
ขอ ๑๑๔  ภายใตบังคับขอ ๑๑๓ ผูเสนอญัตติ หรือผูบริหารทองถิ่นมีสิทธิไป

ชี้แจง แสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการแปรญัตติไดตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินั้น 
สวนผูแปรญัตตินั้นมีสิทธิชี้แจงไดเฉพาะที่ไดขอแปรญัตติไว 

 
ขอ ๑๑๕  คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเม่ือใด ใหแจงให

ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูเสนอญัตติ และผูแปรญัตติทราบลวงหนาไมนอยกวาย่ีสิบส่ี
ชั่วโมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 

เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามกําหนดท่ีนัดหมาย ถาผูแปร
ญัตติไมมาช้ีแจงตามนัดเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาที นับแตเวลาท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นได
เริ่มประชุมในวันนั้นใหถือวาผูแปรญัตติไดถอนคําแปรญัตตินั้นแลว เวนแตผูแปรญัตติจะมี
ความจําเปนท่ีไมอาจมาชี้แจงไดและการประชุมเรื่องนั้นยังไมเสร็จส้ิน คณะกรรมการสภาทองถิ่น
จะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นตอไปก็ได 

 
ขอ ๑๑๖  หากคณะกรรมการสภาทองถิ่นดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาท่ี

สภาทองถิ่นกําหนดใหประธานกรรมการรายงานตอประธานสภาทองถิ่นโดยดวน 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในสมัยประชุม ใหประธานสภาทองถิ่นเสนอตอท่ี

ประชุมสภาทองถิ่น เพื่อลงมติใหขยายเวลาท่ีไดกําหนดไว หรือใหดําเนินการตามท่ีสภาทองถิ่น
เห็นสมควรแตถาอยูนอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีอํานาจประชุมนอกสมัย
ประชุมไดตามขอ ๑๑๑ วรรคหนึ่ง ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาท่ีกําหนดไว
ไดตามท่ีเห็นสมควรแลวรายงานใหสภาทองถ่ินทราบในการประชุมสภาทองถ่ินสมัยตอไป 
 

หมวด ๙ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

   
 

ขอ ๑๑๗  ท่ีประชุมสภาทองถิ่นเปนสถานท่ีท่ีควรแกการเคารพ ผูเขาไปจะตอง
แตงกายสุภาพประพฤติตนใหเรียบรอย และอยู ณ ท่ีซ่ึงจัดไว 

การแตงกายของสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นนั้น ใหแตงเครื่องแบบชุด
สากลนิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในขณะท่ีกําลังประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไปในท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับสมาชิกสภา
ทองถ่ิน ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และคณะกรรมการสภา
ทองถ่ิน 

ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชุมและการ
ปรึกษาของสภาทองถิ่นได ตามระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด 

 
ขอ ๑๑๘  ในท่ีประชุมสภาทองถ่ิน หามผูใดกระทําการดังตอไปนี ้
(๑) ใชถอยคําไมสุภาพ กลาวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใสราย 
(๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
(๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเส่ือมเสียเกียรติของท่ีประชุม

สภาทองถิ่นหรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตุรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาทองถิ่น 
(๔) ขัดคําส่ังของประธานสภาทองถ่ิน 
 
ขอ ๑๑๙  ในขณะท่ีกําลังประชุมสภาทองถิ่นอยู ถาผูใดละเมิดระเบียบการ

ประชุมนี้ หรือกระทําการฝาฝนขอ ๑๑๘ ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจตักเตือน หามปราม ให
ถอนคําพูด หรือใหกลาวคําขอขมาในท่ีประชุมสภาทองถิ่นหรือหามไมใหพูดตอไป หรือส่ังใหผู
ละเมิดออกไปเสียจากท่ีประชุมสภาทองถ่ินก็ได 

ในกรณีขัดคําส่ังประธานสภาทองถิ่นหรือกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทํา
การเสื่อมเกียรติของที่ประชุมสภาทองถิ่น ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูนั้นหยุดการกระทํา
นั้น หรือสั่งใหออกไปจากที่ประชุมสภาทองถิ่นครั้งนั้น โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 

ในกรณีประธานสภาทองถิ่นส่ังใหผู ใดออกจากท่ีประชุม หากผูนั้นขัดขืน
ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจส่ังเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับแตงต้ังจากผูบริหารทองถิ่นใหทําหนาท่ีรักษา
ความสงบเรียบรอยของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน นําตัวผูนั้นออกจากท่ีประชุมสภาทองถิ่นหรือออกไป
ใหพนบริเวณสภาทองถิ่นก็ได 

 
ขอ ๑๒๐  ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงขึ้นในท่ีประชุมสภาทองถิ่น จนประธานสภา

ทองถิ่นเห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการประชุมใหเปนท่ีเรียบรอยได ประธานสภาทองถ่ินมี
อํานาจสั่งหยุดพักการประชุมสภาทองถิ่นไวชั่วคราว 

 
ขอ ๑๒๑  ในกรณีท่ีท่ีประชุมสภาทองถิ่นเกิดอลเวง จนประธานสภาทองถิ่นไม

สามารถรักษาระเบียบการประชุมไวได ใหประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมสภาทองถิ่น 
 
ขอ ๑๒๒  คําสั่งประธานสภาทองถิ่นตามความในหมวดนี้ใหเปนเด็ดขาด 

 
หมวด ๑๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแถลงนโยบาย 
   

 
ขอ ๑๒๓  เม่ือผูบริหารทองถิ่นขอแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นตามกฎหมายวา

ดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบวาระการ
ประชุมสภาทองถิ่นเปนเรื่องดวน 

เม่ือผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถิ่น
ดําเนินการใหสมาชิกสภาทองถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นไดมีมติ
ใหซักถามและอภิปรายเปนประเด็นๆ ไป 

 
ขอ ๑๒๔  สมาชิกสภาทองถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายท้ังในทางสนับสนุน

และคัดคานในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ใหสําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาทองถิ่นอาจซักถาม
และอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการ ที่จะปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆ ดวยก็ได 

 
ขอ ๑๒๕  ผูบริหารทองถิ่นเทานั้นท่ีมีสิทธิจะอภิปรายตอบขอซักถามหรือขอ

คัดคานของสมาชิกสภาทองถ่ิน 
เพื่อความสะดวก ผูบริหารทองถิ่นจะตอบสมาชิกสภาทองถิ่นท่ีซักถาม หรือ

คัดคานทีละคนเปนลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได 
 
ขอ ๑๒๖  ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความใน

หมวด ๕ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
ขอ ๑๒๗  ระเบียบนี้ ไมกระทบกระเทือนถึงการใดท่ีไดกระทําเสร็จแลวกอนใช

ระเบียบนี้สวนการใดท่ียังอยูในระหวางการดําเนินการใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับที่ใชอยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ 

 
ขอ ๑๒๘  องคการบริหารสวนตําบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหารอยูใน

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

(๑) การลงมติใหคณะผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนงตามมาตรา ๖๔ (๗) 
แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงยังใชบังคับ
อยูตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) การลงมติใหความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายก
องคการบริหารสวนตําบลส้ินสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงยังใชบังคับอยูตามความในมาตรา 
๓๗ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
ขอ ๑๒๙  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดท่ีมีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหาร

อยูในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ หากคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหารทองถิ่น พน
จากตําแหนงใหนําความในขอ ๘ มาใชบังคับกับการเลือกคณะผูบริหาร หรือผูบริหารทองถิ่น หรือ
รองผูบริหารทองถิ่นโดยอนุโลม 

ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถิ่น หรือ
รองผูบริหารทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังสําหรับเทศบาล หรือใหนายอําเภอแตงต้ัง
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก 

 
ขอ ๑๓๐  คณะเทศมนตรี หรือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาม

กฎหมายท่ีใชอยูกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ใหอยูในความหมายของผูบริหารทองถิ่นตาม
ระเบียบนี้ 

 
ขอ ๑๓๑  ความในขอ ๔๘  ไมใหนํามาใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหาร 
 
ขอ ๑๓๒  การประชุมเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูก

กลาวหาตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้นเปนการประชุม
สมาชิกสภาเทศบาลไมใชการประชุมของสภาเทศบาล โดยใหนายอําเภอสําหรับเทศบาลตําบล 
หรือผูวาราชการจังหวัดสําหรับเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเปนประธานท่ีประชุมนั้น และให
หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอหรือจังหวัด หรือผูท่ีนายอําเภอหรือผูวาราชการ
จังหวัดแลวแตกรณ ีมอบหมายเปนเลขานุการ และใหปลัดเทศบาลเปนผูชวยเลขานุการ 

การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมรวมกันทั้งสมาชิกสภาเทศบาลและคณะ
เทศมนตรีแตถาคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไมรวมประชุม ก็ใหดําเนินการประชุมตอไป
ได โดยใหเปนการประชุมลับ 

คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซ่ึงถูกกลาวหาใหมีสิทธิแถลงในท่ีประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ประชา  มาลีนนท 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สุภาพร/พิมพ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๔๘ 
สุนันทา/นวพร/ตรวจ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๘ 

A+B 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


