
 

 
 
 
             

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
--------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรบัปรุงระเบียบขอบังคับวาดวยการประชุมสภาทองถิ่น เพ่ือให
สอดคลองกับโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิน่ในปจจุบัน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบญัญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ 
และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัตสิภาตาํบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗   
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖    
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปน้ี 
 ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชมุ 
สภาทองถิ่น พ.ศ. 2547” 
 ขอ ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓  ใหยกเลิก 
 (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
           (๒)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
 (๓)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๒)     
พ.ศ. ๒๕๐๓ 
 (๔)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๓)     
พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 (๕)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๔)     
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 (๖)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๕)    
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 (๗)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๖)     
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
           (๘)  ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล   
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 (๙)  ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล       
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 (๑๐)  ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการประชุมสภาองคการบริหารสวนตาํบล       
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



 ๒
 
 ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
           “องคกรปกครองสวนทองถิน่” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล     
และองคการบริหารสวนตําบล 
           “สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล และ 
สภาองคการบริหารสวนตาํบล  
           “ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี       
และนายกองคการบริหารสวนตําบล  

“รองผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  รองนายก   
เทศมนตรี และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

“เลขานุการผูบริหารทองถิน่” หมายความวา เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เลขานุการนายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 

“ที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา ที่ปรึกษานายกองคการบรหิารสวนจังหวัด       
และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
           “ประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ประธานสภาเทศบาล และประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 “รองประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด     
รองประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 “สมาชิกสภาทองถิ่น” หมายความวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก 
สภาเทศบาล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล” 
 “เลขานุการสภาทองถิ่น” หมายความวา เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด   
เลขานุการสภาเทศบาล   และเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตาํบล 
 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด      
ปลัดเทศบาล  และปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 “ขอบัญญัต”ิ หมายความวา ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบัญญัติ และ 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   
 “ขอบัญญัติงบประมาณ” หมายความวา ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและ    
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล  
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํปและเทศบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติมสําหรบัเทศบาล 
 ขอ ๕  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการใหเปนไปตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจ 
ตีความ วินิจฉยัปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธปีฏิบตัิเพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 

เม่ือมีปญหาโตแยงเกี่ยวกับการปฏิบตัิตามระเบียบน้ีหรือกรณีที่ไมไดกําหนดไวใน
ระเบียบน้ี  ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยและใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภาทองถิ่น 
นําขอโตแยงที่เกิดขึ้นเสนอตอผูวาราชการจังหวัด  คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหใชบังคบัไดเฉพาะ      
ในการประชุมคราวนั้น และใหผูวาราชการจังหวัดรายงานพฤติการณดังกลาวตอปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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พิจารณา สําหรับองคการบริหารสวนตาํบลใหเสนอตอนายอําเภอเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ 
นายอําเภอใหใชบังคับไดเฉพาะในการประชมุคราวนั้น  และใหรายงานพฤติการณดังกลาวตอผูวาราชการ
จังหวัด เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 

 
หมวด ๑ 

ประธานสภาทองถ่ิน  รองประธานสภาทองถ่ิน และเลขานุการสภาทองถ่ิน 

 ขอ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นครบตามจํานวนแลว ผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับองคการบรหิารสวนจังหวัด หรือเทศบาล   นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล 
ตองกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นไดมาประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายวาดวย
องคกรปกครองสวนทองถิน่น้ันกําหนด 
 ขอ ๗ ในการประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๖ ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน    
เลขานุการสภาทองถิน่ชัว่คราว เชญิสมาชกิสภาทองถิน่ผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในทีป่ระชุมสภาทองถิน่คราวน้ัน
เปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมยอมทําหนาที่ใหเชิญสมาชิก
สภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับ เพ่ือทําหนาที่เลือกประธานสภาทองถิ่น 
 ในกรณีที่มีสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดมากกวาหนึ่งคน ใหใชวธิีจับสลาก 

วิธีจับสลากเลอืกประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว ใหผูวาราชการจังหวัดสําหรับองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือเทศบาล  นายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตําบล ดําเนินการใหคนที่มีอายุ  
สูงสุดเทากันตกลงกันเสียกอนวา จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากวา คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบตัรสลาก ชนิด สี และ
ขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีอายุสูงสุดเทากนั โดยเขียนขอความวา 
“ไดเปนประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว” เพียงบัตรเดียว นอกนั้นเขียนขอความวา “ไมไดเปนประธานสภา
ทองถิ่นชั่วคราว” 
 ขอ ๘  วิธีเลือกประธานสภาทองถิ่น ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิเสนอชือ่
สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นควรใหเปนผูดํารงตาํแหนงประธานสภาทองถิ่น คําเสนอนั้นตองมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  ชื่อที่เสนอไมจํากัดจํานวน  และใหสมาชิกสภาทองถิ่น 
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขยีนชื่อตวัและชื่อสกุลของผูที่ถูกเสนอคนละหนึ่งชื่อ เม่ือตรวจนับ
แลวใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถิ่น  ผูไดคะแนนสูงสุดเปน 
ผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ใหเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากันโดยใชวธิีเดิม 
แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก  ใหใชวธิีจับสลาก 
 ในการตรวจนบัคะแนน ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวเชิญสมาชกิสภาทองถิ่น          
ไมนอยกวาสองคนมาชวย 
 
 
 
 
 



 ๔
 

วิธีจับสลาก ใหประธานสภาทองถิ่นชัว่คราวดําเนินการใหคนทีไ่ดรับคะแนนเทากันตกลงกนั
เสียกอนวา  จะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมได ใหประธานสภาชั่วคราวจบัสลากวา 
คนใดจะเปนคนจับสลากกอน แลวใหจัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน มีจํานวนเทากับ
จํานวนคนไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลอืกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียง
บัตรเดียว  นอกน้ันเขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” 

ขอ ๙ ใหประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวรายงานผลการเลือกประธานสภาทองถิ่นตอ 
ผูวาราชการจงัหวัดสําหรบัเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบรหิารสวนตําบล  ภายในเจ็ดวัน 
นับแตวันเลือก  

ขอ ๑๐ ประธานสภาทองถิ่นชั่วคราว พนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด เม่ือสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติเลือก

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสร็จแลว 
(๒) สําหรับเทศบาล เม่ือผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งแตงตั้งประธานสภาเทศบาล  
(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล เม่ือนายอําเภอมีคําสั่งแตงตั้งประธาน 

สภาองคการบริหารสวนตําบล 
ขอ ๑๑ เม่ือมีประธานสภาทองถิ่นแลว ใหสภาทองถิ่นเลือกรองประธานสภาทองถิ่น  

เลขานุการสภาทองถิ่น และใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ 
ดังน้ี 

(๑) สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดวนัเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป  

(๒) สําหรับเทศบาล ใหสภาเทศบาลกําหนดวาการประชุมสมัยสามัญประจําปแตละสมัย  
ในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกําหนดกี่วัน กับใหกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ   
ประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

(๓) สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดวา        
ปนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจําปกี่สมยั แตละสมัยในปนั้นจะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกาํหนด    
กี่วัน  กับใหกาํหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไปและมีกําหนดกี่วัน  

การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามทีก่ฎหมายวาดวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นน้ันกําหนด 

ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาทองถิ่นตอผูวาราชการ
จังหวัดสําหรับเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองคการบริหารสวนตาํบล  ภายในเจ็ดวันนับแตวนัเลือก 

ขอ ๑๒ วิธีการเลือกรองประธานสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการเลือก   
รองประธานสภาทองถิ่นเทากับจํานวนทีก่ฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันกําหนด  ใหเลือก
รองประธานสภาทองถิ่นคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาทองถิ่นในลําดับถัดไป โดยใชวธิีการ
ตามขอ ๘ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม แตหากไดมีการเลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนสงูสุดเทากันแลว 
ปรากฏวาไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก ใหประธานสภาทองถิ่นออกเสียงชี้ขาด 
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ขอ ๑๓ วธิีการเลือกเลขานกุารสภาทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นนําวิธีการเลือก     

รองประธานสภาทองถิ่นตามขอ ๑๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  
เม่ือสภาทองถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาทองถิ่นแลว ใหเลขานุการสภาทองถิ่นชัว่คราว

พนจากตําแหนง 
ขอ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภา

ทองถิ่น  ถามีการเสนอชื่อผูสมควรไดรับการแตงตั้งเพียงตําแหนงละหน่ึงคน  ใหถือวาผูนั้นไดรบัเลือก 
ขอ ๑๕  เม่ือประธานสภาทองถิ่น รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น       

พนจากตําแหนงกอนครบอายุของสภาทองถิ่น ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นขึ้นเปนประธาน     
สภาทองถิ่น  รองประธานสภาทองถิ่น หรือเลขานุการสภาทองถิ่น แลวแตกรณี แทนตําแหนงที่วาง  
ภายในสิบหาวันนับแตวันทีพ่นจากตําแหนง  ในการนี้ใหนําวิธีการเลอืกและการรายงานผลตามขอ ๘   
ขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ มาใชบงัคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๖ ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 
           (๑)  ดําเนินกิจการของสภาทองถิ่นตามทีก่ฎหมายกําหนด 
           (๒) เปนประธานของที่ประชุมสภาทองถิ่น เวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปรายสนบัสนุน
หรือคัดคานญัตติ ในที่ประชมุสภาทองถิ่น  
           (๓)  บังคับบญัชาการงานในสภาทองถิ่น 
 (๔)  รักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิ่น 
          (๕)  เปนผูแทนสภาทองถิ่นในกิจการภายนอก 
           (๖)  อํานาจและหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดไว หรือตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
 ขอ ๑๗ รองประธานสภาทองถิ่นมีหนาที่ชวยประธานสภาทองถิ่นในกิจการอันเปนอํานาจ
หนาที่ของประธานสภาทองถิ่น หรือปฏิบัติการตามทีป่ระธานสภาทองถิ่นมอบหมาย 
           สําหรับองคการบริหารสวนจังหวัด กรณีไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัตหินาที่ได  ใหรองประธานสภา  
องคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึ่งเปนผูปฏิบตัิหนาที่แทนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด      
ถารองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่หนึง่ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได              
ใหรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนที่สองเปนผูปฏิบตัหินาที่แทนประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด  
 ขอ ๑๘ ใหสภาทองถิ่นเลือกพนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นขององคกรปกครอง  
สวนทองถิ่นน้ัน หรือสมาชิกสภาทองถิ่นน้ันคนหนึ่ง เปนเลขานุการสภาทองถิ่น ทั้งน้ี ใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอสภาทองถิ่น 

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  พนักงานหรือขาราชการสวนทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง  
ใหหมายความถึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเทานัน้ 
           ขอ ๑๙ เลขานุการสภาทองถิ่นมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
          (๑)  แจงนัดประชุมสภาทองถิ่นตามคําสัง่ของประธานสภาทองถิ่น 
          (๒)  ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคบั ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทาง
ปฏิบตัิซึ่งเกี่ยวของกับกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอที่ประชุมสภาทองถิ่น  
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(๓)  ชวยเหลอืประธานสภาทองถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาทองถิ่น 
           (๔)  เชิญประธานสภาทองถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหนาที ่
           (๕)  จัดทํารายงานการประชุมสภาทองถิ่น 
           (๖)  เก็บรักษาขอมูลขาวสาร หรือเอกสารของสภาทองถิ่น แตจะเปดเผยไดตอเม่ือไดรับ
อนุญาตจากประธานสภาทองถิ่น  
           (๗)  ชวยเหลอืประธานสภาทองถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสยีง 
           (๘)  ชวยเหลอืประธานสภาทองถิ่นในการรักษาความสงบเรียบรอยในสภาทองถิน่ 
           (๙)  หนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในระเบียบน้ีหรือกระทาํกิจการอื่นตามที่ประธานสภา 
ทองถิ่นมอบหมาย 
 ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแตไมอยูหรือไมอาจ
ปฏิบตัิหนาที่ได  ใหสภาทองถิ่นเลือกสมาชิกสภาทองถิน่คนหนึ่งเปนผูปฏิบตัิหนาที่เลขานุการสภา    
ทองถิ่นชั่วคราว และใหนําวิธีการเลือกตามขอ ๑๓ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
หมวด ๒ 

การประชุม 
 
 ขอ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาทองถิ่นครั้งแรกตามขอ ๖ แลว การประชุมสภาทองถิ่น 
มี  ๒ ประเภท คือ 
 (๑) การประชมุสามัญ 
 (๒) การประชมุวิสามัญ 

ขอ ๒๑  การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุม
สมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น วันเร่ิมสมัยประชมุสามัญประจําปของปถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

เม่ือสภาทองถิ่นมีมติแลวใหประธานสภาทองถิ่นทําเปนประกาศของสภาทองถิ่น 
พรอมทั้งปดประกาศไวในทีเ่ปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในกรณีที่ไมไดกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปไว  หรือไมไดกําหนดวันเริ่มประชุม
สามัญประจําปสมัยแรกในปถัดไปไว หรือมีความจําเปนตองเปลีย่นแปลงสมัยประชุมสามัญประจําป หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปที่กําหนดไวแลว  ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรกึษาในสมัยประชุมสามัญ
ประจําปอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได 
 ขอ ๒๒  การเรียกประชุมสภาทองถิ่นตามขอ ๒๐ ใหประธานสภาทองถิ่นแจงเปนหนังสือ
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นทราบลวงหนา พรอมทั้งปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกอนกําหนดวันเปดสมัยประชุมไมนอยกวาสามวัน เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจง
กําหนดเปดสมัยประชุมและปดประกาศนอยกวานั้นกไ็ด แตไมใหนอยกวายี่สิบสีช่ั่วโมงกอนกําหนดเวลา
เปดสมัยประชุม โดยใหระบุเหตุอันรบีดวนในหนังสือน้ันดวย 
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 ขอ ๒๓  การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมน้ันใหทาํเปนหนังสือ หรือจะบอกนัดใน    
ที่ประชุมสภาทองถิ่นก็ได แตถาบอกนัดในที่ประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูที่ไมไดมาประชุมใน 
เวลานัน้ใหทราบลวงหนาดวย โดยใหแจงนัดประชุมลวงหนากอนวนัประชุมไมนอยกวาสามวนั แตถาเปน
การประชุมอันรีบดวน จะนัดนอยกวานั้นก็ได โดยใหประธานสภาทองถิ่นแจงเหตอัุนรีบดวนไวในหนังสือ
นัดประชุม และแจงใหที่ประชุมสภาทองถิ่นทราบดวย 
  การประชุมสภาทองถิน่ที่ไมไดมีการนัดประชุม ไมใหถือวาเปนการประชุมของสภาทองถิ่น 
 ขอ ๒๔ ใหสงระเบียบวาระการประชุมไปพรอมกับการเรียกประชุมตามขอ ๒๒             
หรือการนัดประชุมตามขอ ๒๓ เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวนจะแจงระเบียบวาระการประชมุใหสมาชิก
สภาทองถิ่นทราบในขณะเปดประชุมก็ได 
 ใหประธานสภาทองถิ่นประชาสัมพันธกาํหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และ
เรื่องที่จะนําเขาสูที่ประชุมสภาทองถิ่นเพือ่ใหประชาชนทราบและเขาฟงการประชมุดวย 
 หลักเกณฑและวธิีการสําหรบัใหประชาชนเขาฟงการประชุมสภาทองถิ่นใหเปนไปตาม
ระเบียบที่สภาทองถิ่นกําหนด  
 ขอ ๒๕  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว ใหเลขานกุารสภาทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อ
สมาชิกสภาทองถิ่นผูมาประชุมที่ไดลงชือ่ไววาครบองคประชุมหรือไม เม่ือมีผูมาประชุมครบองคประชุม     
ใหเลขานุการสภาทองถิ่นใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาทองถิ่นเขาหองประชุม 
 เม่ือไดมีสัญญาณใหเขาประชุมแลว ใหสมาชิกสภาทองถิ่นรีบเขานั่งตามที่ซึ่งไดจัดไวเปน  
สัดสวนแยกตางหากจากที่จัดไวใหประชาชนเขาฟงการประชุม  ใหประธานสภาทองถิ่นตรวจดวูาสมาชิก  
สภาทองถิ่นไดเขาประชุมครบองคประชมุหรือไม 
 สมาชกิสภาทองถิ่นผูใดไมไดลงชื่อไว  แตไดเขารวมประชุมใหถอืวามาประชุมสภาทองถิ่น  
ครั้งนั้น  

สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดที่มาลงชื่อไวแลว แตไมไดเขารวมประชุมในที่ประชุมสภาทองถิ่น 
ไมใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้น  และใหถือวาขาดประชุมสภาทองถิ่น 

เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมแลว สมาชกิสภาทองถิ่นมาประชุมไมครบองคประชุมและ
พนกําหนดเวลานัดประชุมแลวหนึ่งชัว่โมง ก็ใหประธานสภาทองถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และใหถือวา
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดอยูในที่ประชมุ ขาดประชุมสภาทองถิ่น 
 การแจงเลื่อนการประชุมน้ัน ใหนําความในขอ ๒๓ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๖  เม่ือถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองคประชมุแลว  
แตประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถิ่นไมอยูในที่ประชุมหรืออยูแตไมยอมปฏิบัตหินาที่           
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นเปนประธานที่ประชุมชั่วคราว เพ่ือใหสมาชิก 
สภาทองถิ่นเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมคราวน้ัน โดยใหเสนอชื่อและลงคะแนนดวยวธิียกมือ  
หากสมาชิกสภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  หรือไมยอมปฏิบัติหนาที่  ใหสมาชิก 
สภาทองถิ่นผูมีอายุสูงสุดรองลงมาตามลําดับปฏิบตัิหนาที่แทน 
 
 
 



 ๘
 
 ถาประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นเขามาทําหนาที่ในที่ประชุมหรือ 
ยอมปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่การเลือกเชนวานั้นกําลงัดําเนินการอยู  ก็ใหระงับการเลือกนั้นเสยี หรือ 
ถาไดเลือกแลว ผูไดรับเลือกเปนอันพนหนาที่  และใหประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่น
เปนประธานที่ประชุมตอไป 
 ขอ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมน้ัน โดยปกติใหจัดลําดับการพิจารณากอนหลัง 
ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ    
 (๒)  รับรองรายงานการประชุม 
            (๓)  ญัตติแถลงนโยบายของผูบริหาร 
            (๔)  เรื่องดวน 
 (๕)  ญัตตขิอบัญญัตชิั่วคราว 
            (๖)  กระทูถาม และกรณีองคการบริหารสวนจังหวัดใหรวมถึงขอสอบถามผูวาราชการ
จังหวัดดวย 
            (๗)  ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา 
 (๘)  ญัตติรางขอบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว 
            (๙)  ญัตติรางขอบัญญัติที่เสนอใหม 
                  (๑๐)  ญัตติอ่ืนๆ  
 ขอ ๒๘ ใหดําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นจะไดตกลง
เปนอยางอ่ืนในคราวประชมุน้ัน  
 ขอ ๒๙ ประธานสภาทองถิ่นจะสั่งปดประชุมสภาทองถิ่นกอนหมดระเบียบวาระไมได  
เวนแตเปนกรณีสภาทองถิ่นเกิดอลเวงตามขอ ๑๒๑  
 ถาประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระและไมใชกรณีตามขอ ๑๒๑  
โดยตอเน่ืองกันสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มีอยูในที่
ประชุมเห็นวาสมควรใหเปดประชุมตอไป  ก็ใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมน้ันตอไป
จนกวาจะหมดระเบียบวาระการประชุม  โดยใหรองประธานสภาทองถิ่นเปนประธานที่ประชุม   

ถารองประธานสภาทองถิ่นไมอยูหรือไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได ใหสมาชิกสภาทองถิ่น
เลือกกันเองเปนประธานทีป่ระชุมคราวนั้น ทั้งน้ี ใหนําความในขอ ๒๖ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 วาระการประชุมที่ยังไมไดดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม เน่ืองจาก
ประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมตามวรรคหนึ่ง หรือปดประชุมตามวรรคสองแตไมไดมีการดําเนินการ
ประชุมตอ  ใหประธานสภาทองถิ่นจัดวาระการประชมุน้ัน เขาระเบยีบวาระการประชุมในการประชุม 
สภาทองถิ่นครั้งตอไป 
 ขอ ๓๐  ถาประธานสภาทองถิ่นเห็นเปนการสมควร  จะสั่งใหหยุดพักการประชมุ 
สภาทองถิ่น ไวชัว่คราวก็ได  
 
 
 



 ๙
 

ขอ ๓๑  เม่ือผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกที่มาประชุมรองขอใหมีการประชมุลับในระเบยีบวาระการประชุมใด  ใหประธานสภาทองถิ่น
ดําเนินการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมน้ัน  โดยไมตองขอมติที่ประชุม  การประชุมเชนน้ีให
ประธานสภาทองถิ่นสั่งผูทีไ่มไดมีสวนเกีย่วของในการประชุมน้ัน ออกจากที่ประชุมจนพนระยะที่จะฟง
การประชุมได   
  การรองขอใหมีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง  อาจทําเปนหนังสือหรือเสนอดวยวาจาก็ได 
 ขอ ๓๒ การประชมุสภาทองถิ่นเพ่ืออภิปรายเกีย่วกบัความประพฤตขิองสมาชกิสภาทองถิ่น  
เน่ืองจากเห็นวา มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกอความไมสงบเรียบรอยแก  
องคกรปกครองสวนทองถิน่ หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู  
หรือเรื่องที่สมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวากระทําผิดตามความในหมวด ๙ แหงระเบียบน้ีใหประชุมลบั    
เวนแตสมาชกิสภาทองถิ่นผูถูกกลาวหาจะขอใหประชมุเปดเผย 
 ขอ ๓๓ รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทกุคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจรายงาน  
การประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึงคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ไดตรวจสอบแลวขึ้นอยางนอยสองฉบับ  เพ่ือใหสมาชิกสภาทองถิน่ไดมีโอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุม 
ไมนอยกวาหนึ่งวัน  เพ่ือใหสภาทองถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมตขิองที่ประชุมสภาทองถิ่น 
 รายงานการประชุมสภาทองถิ่นทุกครั้ง อยางนอยจะตองมีรายชื่อสมาชิกสภาทองถิน่ที่มา
ประชุม ลาประชุม  และขาดประชุม 
 ใหเลขานุการสภาทองถิ่นปดประกาศรายงานการประชมุที่สภาทองถิ่นมีมติรับรองแลว 
ในที่เปดเผย ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิน่ เพ่ือใหประชาชนทัว่ไปทราบ 
 ขอความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูบริหารทองถิ่นหรือสมาชกิสภาทองถิน่ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชกิสภาทองถิ่นทัง้หมดเทาที่มีอยู
อาจเสนอญตัติดวยวาจาขอมิใหโฆษณา  ถาทีป่ระชุมสภาทองถิน่มีมติเห็นชอบกใ็หเปนไปตามที่รองขอ 
 ขอ ๓๔  เม่ือสภาทองถิ่นไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว  ใหประธานสภาทองถิ่น   
ลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไวเปนหลกัฐาน 

รายงานการประชุมสภาทองถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไมได
ตรวจสอบ  รายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นยังไมไดรับรอง  หรือรายงานการประชุมที่สภาทองถิ่นไดรับ
รองแลว    แตประธานสภาทองถิ่นยังไมไดลงลายมือชื่อไวเปนหลกัฐาน เพราะเหตุครบอายขุองสภา
ทองถิ่นหรือมีการยุบสภาทองถิ่น ใหเลขานุการสภาทองถิ่นบันทึกเหตุการณนั้นไวและเปนผูรบัรอง
รายงานการประชุมน้ัน   
 ขอ ๓๕  รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมตขิอง    
สภาทองถิ่น 
 
 
 
 



 ๑๐
 
 ขอ ๓๖ การเปดสมัยประชมุวิสามัญ ใหดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียก
ประชุมวสิามัญได หรือนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูอาจทําคํารอง
ยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญได 
 ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
ทําคํารองขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมวสิามัญ
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคํารอง 
 การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยประชมุวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถา
จะขยายเวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชกิสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยูและใหขยายออกไป
ไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 
 (๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่อยูในตาํแหนง อาจทําคํารองยื่นตอผูวาราชการจงัหวัด     
ขอใหเปดสมัยประชุมวิสามัญ เม่ือผูวาราชการจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควร กใ็หเรียกประชมุวิสามญัได 
สมัยประชุมวสิามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน  แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก  จะตองไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจงัหวัด 
 (๓) กรณีองคการบริหารสวนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เม่ือเห็นวาเปนการ
จําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการบริหารสวนตําบล ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายกองคการ
บริหารสวนตาํบล หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนไมนอยกวากึง่หนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบลที่อยูในตาํแหนง อาจทาํคาํรองยื่นตอนายอําเภอขอใหเปดสมยัประชมุวิสามัญ 
ถาเห็นสมควรก็ใหนายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวสิามัญใหกําหนดไมเกินสิบหาวัน     
แตถาจะขยายเวลาออกไปอกี จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

ใหนําวธิีการประชุมสามัญตามระเบียบน้ีมาใชบังคบักับการประชุมวสิามัญดวย   
สําหรับวธิีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวสิามัญของเทศบาลและองคการบริหารสวน

ตําบล ใหนําวธิีการขอเปดสมัยประชุมวสิามัญตาม (๒) และ (๓) แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนโุลม 
 

หมวด ๓ 
ญัตต ิ

 
 ขอ ๓๗ ญัตตมีิ ๒ อยางคือ 
  (๑) ญัตติเกีย่วกับกิจการของสภาทองถิ่น 

  (๒) ญัตติรางขอบัญญัต ิ
 



 ๑๑
 

ขอ ๓๘ ญัตตทิั้งหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่นและมี
สมาชิกสภาทองถิ่นรับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถิ่นน้ันมีสมาชิกสภาทองถิ่นเหลืออยู 
นอยกวาแปดคนใหมีสมาชกิสภาทองถิ่นรับรองหนึ่งคน  

การเสนอญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบน้ี  
 ในกรณีสมาชกิสภาทองถิ่นเปนผูเสนอรางขอบัญญัตเิกีย่วดวยการเงนิ นอกจากตอง
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ตองใหผูบริหารทองถิน่รับรองดวย 
 นอกจากญัตตทิี่กฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดใหทําเปนหนังสือ การเสนอญัตติราง    
ขอบัญญัติใด ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอ หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เปนผูเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชือ่เสนอขอบัญญัติทองถิ่นไมตองมีผูรับรอง 
 นอกจากญัตติที่กฎหมายหรือระเบียบน้ีกําหนดใหทาํเปนหนังสือ ญัตติดังตอไปนี้    อาจ
เสนอดวยวาจาในที่ประชุมสภาทองถิน่ได  โดยตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองตามวรรคหนึ่ง 
 (๑)  ขอใหรับรองรายงานการประชุม 
            (๒)  ขอใหรับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ 
            (๓)  ขอใหปรกึษาเปนการดวน หรือญัตติขอใหพิจารณารางขอบัญญัติสามวาระรวดเดียว
ตามขอ ๔๕  
            (๔)  ญัตติทีไ่ดกําหนดไวในขอ ๔๐ วรรคหนึ่ง 
            (๕)  ญัตตทิี่ประธานสภาทองถิ่นเห็นควรอนุญาต 
 การบรรจุญัตติที่เสนอดวยวาจาตามวรรคหา ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบ
วาระการประชุมคราวนั้น 

ขอ ๓๙ การเสนอญัตติดวยวาจานั้น ใหนําความในขอ ๖3 วรรคหนึ่ง มาใชบังคบัโดย
อนุโลม 

การรับรองญัตตเิชนวานี้  ใหกระทําโดยวธิียกมือขึ้นพนศีรษะ 
 ขอ ๔๐ ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุญตัติที่เสนอมา  เขาระเบียบวาระการประชุม 
สภาทองถิ่นภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชมุน้ัน 
 กรณีที่มีเหตุจําเปนไมสามารถบรรจุญตัตเิขาระเบียบวาระการประชมุสภาทองถิ่น 
ตามวรรคหนึ่งได ใหบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชมุถัดไป  และใหแจงเหตุจําเปนน้ัน   
ตอสภาทองถิน่ในสมัยประชุมน้ัน 
 ขอ ๔๑  เม่ือที่ประชุมสภาทองถิ่นกําลังปรึกษาญตัตใิด หามเสนอญัตติอ่ืน  นอกจาก
ญัตติดังตอไปนี้ 
            (๑)  ขอแปรญัตตริางขอบญัญัติที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
            (๒) ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามหมวด ๘             
 (๓)  ขอใหลงมติ   

(๔)  ขอใหแยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมต ิ
           (๕)  ขอใหปดอภิปราย 
 
 



 ๑๒
 
           (๖)  ขอใหเปดอภิปรายตอไป 
 (๗)  ขอใหเลือ่นการปรึกษา 
           (๘)  ขอใหประธานสภาทองถิ่นพิจารณาใชอํานาจตามขอ ๑๑๙ ขอ ๑๒๐ หรือขอ ๑๒๑   
           (๙)   ขอใหบคุคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามทีก่ฎหมายใหอํานาจไว    
                     (๑๐)  ขอใหยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา ถาทีป่ระชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตตใิหยกเรือ่งอ่ืนขึ้น
ปรึกษา  ญัตติเดิมเปนอันตกไป เวนแตญัตตนิั้นเปนญัตตเิกี่ยวดวยกับขอบัญญตัิ                
 ขอ ๔๒ ญัตตติามขอ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น หามไมใหผูใดเสนอในคราวเดียวกับ 
การอภิปรายของตน 
 ขอ ๔๓ รางขอบัญญัตติองแบงเปนขอและมีบันทึกดังตอไปน้ี 
           (๑)  หลักการของรางขอบญัญัต ิ
           (๒)  เหตุผลทีเ่สนอรางขอบญัญัต ิ
 การเสนอรางขอบัญญัติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบยีบนี้   
 เม่ือประธานสภาทองถิ่นไดรับญัตติรางขอบัญญัติทีเ่สนอมาและตรวจเห็นถูกตองตาม
ระเบียบการประชุมน้ีแลว ใหสงสําเนาแกสมาชิกสภาทองถิ่นลวงหนาไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุม      
เวนแตเปนการประชุมอันรีบดวน  แตไมใหนอยกวายีส่ิบสี่ชัว่โมงกอนกําหนดเวลานัดประชุม 
 สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซ่ึงไดออกขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราว ตองนําเสนอ 
ขอบัญญัติทองถิ่นชั่วคราวนั้นเขาระเบียบวาระกอนรางขอบัญญัติอ่ืน 
 ขอ ๔๔ รางขอบัญญัติเกีย่วดวยการเงิน หมายความวา รางขอบัญญัติวาดวยเรื่องใด 
เรื่องหน่ึงดังตอไปน้ี 
            (๑)  การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบยีบการบังคบั 
อันเกี่ยวกับภาษีอากร 
            (๒)  การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
            (๓)  การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู  
            (๔)  การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

(๕)  การจางและการพัสดุ   
ในกรณีที่สงสยัวารางขอบญัญัติใดเปนรางขอบัญญัตทิี่เกี่ยวดวยการเงินที่จะตองมี 

คํารับรองของผูบริหารทองถิ่นใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่น
ถือเปนที่สุด 
 การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณใหเปนไปตามความในหมวด ๔ วาดวย 
งบประมาณ 

ขอ ๔๕ ญัตตริางขอบัญญัตทิี่ประชุมสภาทองถิ่นตองพจิารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุม   
สภาทองถิ่นจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 

 
 
 



 ๑๓
 

          ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบรหิารทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่นจํานวน     
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูที่อยูในที่ประชุมจะเปนผูเสนอก็ได เม่ือที่ประชมุสภาทองถิ่นอนุมัติ     
ใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหทีป่ระชุมสภาทองถิ่นเปนกรรมการ   
แปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานทีป่ระชมุเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ
            ญัตตริางขอบญัญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได และในการพจิารณา
วาระทีส่อง ใหกําหนดระยะเวลาเสนอคาํแปรญัตติไวไมนอยกวายีส่ิบสี่ชัว่โมงนับแตสภาทองถิ่นมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณนัน้ 
 ขอ ๔๖  คําอนุมัติหรือไมอนุมัติรางขอบญัญัติทองถิ่นชั่วคราว  ใหทําเปนรางขอบัญญัติ
อนุมัติใหใชขอบัญญัติชัว่คราว 
 การพิจารณารางขอบัญญัตติามวรรคหนึ่ง  ใหดําเนินการเชนเดียวกบัการพิจารณาราง     
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ไมใชรางขอบัญญัติงบประมาณ 
            ขอ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นปรกึษา      
ในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมตวิาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมีสมาชิกสภา
ทองถิ่นประสงคจะอภิปราย  หามไมใหลงมติกอนทีส่มาชกิสภาทองถิน่ไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว  

เพ่ือประโยชนแกการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่หนึง่ สภาทองถิ่นจะใหคณะกรรมการ
สภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการก็ได 
 ขอ ๔๘ ในกรณีที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัตงิบประมาณ  
ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสภาทองถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาทองถิ่นเปนกรรมการ 
ในคณะกรรมการหาขอยุตติามจํานวนทีก่ฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ันกําหนด โดยใหนํา
วิธีการเลือกในขอ ๑๒ แหงระเบียบน้ี มาใชบังคบัโดยอนุโลม แลวแจงมติไมรับหลกัการแหงรางขอบัญญัติ
งบประมาณและรายชื่อกรรมการหาขอยุติฝายสภาทองถิ่น กรณีองคการบริหารสวนจังหวัดหรอืเทศบาล
ใหแจงผูวาราชการจังหวัดทราบ กรณีองคการบริหารสวนตําบลใหแจงนายอําเภอทราบ ทั้งน้ี ใหดําเนินการ
ภายในสามวนันับแตวันทีส่ภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

ใหประธานสภาทองถิน่ทําหนังสือแจงมติของสภาทองถิน่ที่ไมรบัหลักการแหงราง
ขอบัญญัติงบประมาณใหผูบริหารทองถิน่ทราบในวันถัดจากวันที่สภาทองถิ่นมีมติไมรับหลักการ 

ขอ ๔๙  ญัตตริางขอบัญญัตทิี่สภาทองถิ่นลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงให 
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่นสงรางขอบญัญัตินั้นไปใหคณะกรรมการ 
แปรญัตติพิจารณาโดยละเอยีด  และที่ประชุมสภาทองถิ่นจะตองกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตต ิ
ตอคณะกรรมการแปรญัตตดิวย 
           ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิ่น 
หรือสมาชิกสภาทองถิ่นผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมรางขอบัญญัตกิ็ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปน
หนังสือ โดยใหแปรญัตติเปนรายขอและเสนอตอประธานคณะกรรมการแปรญัตต ิ ในกรณีที่สมาชิกสภา
ทองถิ่นเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตต ิ

การเสนอคําแปรญัตติใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบียบน้ี 
 
 



 ๑๔
 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูแปร
ญัตติอาจเสนอคําแปรญัตตดิวยวาจาได 

ขอ ๕๐  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดพิจารณาแลว จะตองเสนอรางขอบัญญัตนิัน้ตาม 
รางเดิม และตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นตอประธานสภาทองถิ่น    
รายงานนั้นอยางนอยจะตองระบุวา  ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนหรือขอใดบาง การแปรญัตติ
และมตขิองคณะกรรมการแปรญัญตเิกี่ยวดวยการแปรญัตตนิั้นเปนประการใด การสงวนความเห็นของ
กรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย และใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นแก
สมาชกิสภาทองถิ่นไมนอยกวายีส่ิบสี่ชัว่โมงกอนวนัประชุมพิจารณา เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
            ใหคณะกรรมการแปรญัตตไิปรวมประชุมสภาทองถิ่นดวย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือ
ชี้แจงขอสงสัยตาง ๆ เกี่ยวกบัรายงานนั้น  
 ขอ ๕๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระที่สอง ใหปรกึษาเรียงตามลําดับขอเฉพาะ 
ที่มีการแปรญตัติหรือทีค่ณะกรรมการแปรญัตติแกไขเทานั้น เวนแตทีป่ระชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติ 
เปนอยางอ่ืน  
 ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติเห็นดวยกบัคําแปรญตัต ิ  หรือเห็นดวยกับการแกไขใน   
ขอใดแลว  ไมใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตตขิอเปลี่ยนแปลงมตนิั้นอีก  
 ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภา
ทองถิ่นจะลงมติใหสงปญหาน้ันไปใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรอืบกพรอง 
ก็ได โดยไมใหมีการแปรญัตตใินเรื่องใหมขึ้นอีก  ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหคณะกรรมการแปรญัตติ
พิจารณาใหมดังกลาวแลว การพิจารณาเฉพาะขอน้ันๆ เปนอันระงับไวกอน แตถาไมเปนการขัดของ     
ที่จะพิจารณาขออ่ืนๆ ตอไป  สภาทองถิ่นอาจลงมติใหพิจารณาจนจบรางขอบัญญัติก็ได  
 ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุม
สภาทองถิ่นจะลงมตใิหดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได  

เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติไดยื่นรายงานการพิจารณาขอที่ไดระงับไวนั้นตามวรรคสาม
แลว ใหประธานสภาทองถิ่นสงรายงานนั้นใหแกสมาชกิสภาทองถิ่น ไมนอยกวายีส่ิบสี่ชัว่โมงกอนวันนัด
ประชุม เวนแตกรณีตองพิจารณาเปนการดวน 
 ในการประชุมตอวาระทีส่อง ใหทีป่ระชุมสภาทองถิน่ลงมติเฉพาะขอที่ไดระงับไวเทานั้น 

ขอ ๕๒  การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระทีส่าม ไมมีการอภิปราย เวนแตที่ประชุม 
สภาทองถิ่นจะไดลงมตใิหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันสมควร  
 ในการพิจารณาวาระนี้ ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมตวิาจะใหตราเปนขอบัญญัตหิรือไม 
 ขอ ๕๓  ญัตติรางขอบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาทองถิ่นไดลงมติไมรบัหลักการตามความ
ในขอ ๔๗ หรือลงมติไมใหตราเปนขอบญัญัตติามความในขอ ๕๒ ใหถือวารางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
เวนแตกฎหมายจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

หามเสนอญัตติรางขอบัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันกับรางขอบัญญัติทีต่กไปตาม
วรรคหนึ่งในสมัยประชุมน้ันอีก เวนแตประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตเม่ือเหตุการณไดเปลี่ยนแปลงไป 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองใหใชแกญัตตเิกี่ยวกับกิจการของสภาทองถิ่นดวยโดย
อนุโลม 



 ๑๕
 
   ขอ ๕๔ ญัตตขิอใหสภาทองถิ่นมีมติใหสมาชิกสภาทองถิ่นคนใดพนจากตําแหนง  
เน่ืองจากมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสือ่มเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของ
สภาทองถิ่น หรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู  ใหยื่นเปน
หนังสือลวงหนาและตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นเขาชื่อเสนอจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก 
สภาทองถิ่นทัง้หมดเทาที่มีอยู 
 ใหประธานสภาทองถิ่นแจงสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกยืน่ญัตติใหสภาทองถิ่นมีมติใหพน
จากตําแหนงเปนหนังสือลวงหนาไมนอยกวาสองวันกอนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกลาว เพ่ือเตรียม
หลักฐานชี้แจงแกขอกลาวหา  เวนแตเปนการพนวิสัยไมสามารถแจงใหทราบได ใหประธานสภาทองถิ่น
บันทึกเหตุผลไวเปนหนังสือและนําแจงทีป่ระชุมสภาทองถิ่นเพื่อทราบก็เปนการเพยีงพอแลว 
 ขอ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตตริางขอบญัญัติ 
ซึ่งเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ  การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผู
รวมกนัเสนอญัตติ จะกระทาํเม่ือใดก็ได เวนแตญตัตินัน้ไดจัดเขาระเบียบวาระแลว  ตองไดรับความยินยอม
จากที่ประชุมสภาทองถิ่น หรือคําแปรญัตตใินชั้นคณะกรรมการแปรญัตตติองไดรบัความยินยอมจากที่
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตต ิ
 ญัตตทิี่ยังไมไดจัดเขาระเบยีบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติ  
ไมอยูในบังคบัของวรรคหนึ่ง 
 ขอ ๕๖ ญัตตหิรือคําแปรญัตตใิดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอ หรือผูแปร
ญัตตไิมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุมสภาทองถิ่น  ใหถือวาไดถอนญัตตินั้น 
 ถาผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตตติามวรรคหนึ่ง ผูบริหารทองถิน่          
อาจมอบหมายเปนหนังสือใหรองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ที่ปรกึษาผูบริหารทองถิ่น          
เปนผูอภิปราย  ชี้แจง หรือแถลงแทนก็ได 
 ขอ ๕๗ ในกรณีที่สภาทองถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตตใิด ๆ ซึ่งที่ประชมุสภาทองถิ่น
ยังไมไดพิจารณา หรือพิจารณาแลวยังไมเสร็จใหเปนอันตกไป 
 
 

หมวด ๔ 
งบประมาณ 

 
 ขอ ๕๘ ญัตตริางขอบัญญัตงิบประมาณ ใหผูบริหารทองถิ่นยื่นตอสภาทองถิ่นตามแบบ    
และวิธีการภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิกีารงบประมาณ 
 ขอ ๕๙ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดเฉพาะการขอลดรายจาย 
หรือการขอลดจํานวนเงนิทีข่ออนุญาตจาย และตองมีจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่รับรองเชนเดียวกบัการเสนอ
ญัตต ิ

คําแปรญัตติใหเสนอลวงหนาเปนหนังสอืตอประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายใน
ระยะเวลาที่สภาทองถิ่นกําหนดตามขอ ๔๕ วรรคสาม และขอ ๔๙ วรรคหนึ่ง  

 



 ๑๖
 

 ขอ ๖๐ หามไมใหแปรญัตตริายจายขึ้นใหม   หรือเพ่ิมเติมรายจาย   หรือเปลี่ยนแปลง
ความประสงคของจํานวนเงนิที่ขออนุมัติจาย  เวนแตจะไดรับคํารับรองจากผูบริหารทองถิ่น หรือคําแปร
ญัตตนิั้นผูบรหิารทองถิ่นเปนผูแปรญัตต ิ
 ขอ ๖๑ หามไมใหแปรญัตตใินรายการและจํานวนเงินซึง่มีขอผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง 
ดังตอไปน้ี 
            (๑)  ดอกเบี้ยและเงินสงใชตนเงินกู 
            (๒)  รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่ตองจายตามกฎหมาย 
 ถามีปญหาวา รายจายรายการใดมขีอผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม ใหประธานสภาทองถิ่น
เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 ขอ ๖๒ เม่ือไดอภิปรายไปพอสมควรแลว ถาสมาชิกสภาทองถิ่นเสนอญัตตขิอใหปด
อภิปราย เพ่ือใหลงมตวิาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณหรือไม หรือสงใหคณะกรรมการ 
สภาทองถิ่นพิจารณากอนรับหลักการ ตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาทองถิ่นทีอ่ยูในที่ประชมุ  
 

หมวด ๕ 
การอภิปราย 

  
 ขอ ๖๓ สมาชกิสภาทองถิ่นผูใดประสงคจะกลาวถอยคําใดตอที่ประชมุสภาทองถิ่นให  
ยกมือขึ้นพนศีรษะ  เม่ือประธานสภาทองถิ่นอนุญาตแลวจึงกลาวได  โดยใหยืนกลาว ณ ที่ของตนหรือ  
ณ ที่ซึ่งจัดไวก็ได และตองกลาวกบัประธานสภาทองถิ่น 
 ประธานสภาทองถิ่นตองใหโอกาสแกผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติอภิปรายกอน แตถามี 
ผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตตหิลายคน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายไดครั้งละหนึ่งคน 
 ขอ ๖๔ เม่ือผูเสนอหรือผูแปรญัตติไดอภิปรายแลว ถามีผูใดคานก็ใหผูนั้นอภิปราย      
เม่ือผูคัดคานอภิปรายแลวถาผูใดจะสนบัสนุนผูเสนอหรือผูแปรญัตติก็ใหผูนั้นอภิปรายและประธานสภา
ทองถิ่นตองใหอภิปรายสลบักันไป  
 ถาฝายใดฝายหน่ึงไมมีผูประสงคจะอภิปรายแตอีกฝายหนึ่งมีผูประสงคจะอภิปรายอยู  
ใหประธานสภาทองถิ่นใหผูประสงคอภิปรายนั้นอภิปรายตอเน่ืองกันได  
 เม่ือไดอนุญาตใหอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาทองถิ่นถามวา ผูใดจะ
อภิปรายในทางตรงกันขาม ถามีก็ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปราย แลวดําเนินการใหอภิปราย
สลับกันตอไป ถาไมมีก็ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหอภิปรายตอเน่ืองไปได 
 ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาทองถิ่นจะอนุญาตใหผูใดอภิปรายกอนก็ได 
แตใหคํานึงถึงผูเสนอ ผูรับรองและผูที่ยังไมไดอภิปรายดวย  
 ขอ ๖๕ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแต
ประธานสภาทองถิ่นเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาทองถิ่นจะเสนอใหที่ประชุมวินิจฉยั
วา ควรจะปดอภิปรายหรือไมก็ได เวนแตการอภิปรายตามความในขอ ๗๒  
 



 ๑๗
 
 เม่ือปดอภิปรายแลวใหประธานสภาทองถิ่นเสนอใหทีป่ระชุมลงมติ  
 ขอ ๖๖ เม่ือประธานสภาทองถิ่นเตือนสมาชิกสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบการประชุม 
สมาชิกสภาทองถิ่นตองปฏิบัตติามทันท ี
 ขอ ๖๗ ถาประธานสภาทองถิ่นพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก
เรื่องและยังมีผูอ่ืนประสงคจะอภิปรายตอไปอีก ประธานสภาทองถิ่นอาจสั่งใหผูนั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได
เม่ือไดอภิปรายมาครบสิบนาทีแลว 
 ขอ ๖๘ สมาชกิสภาทองถิ่นจะตองอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กําลังปรึกษากันอยูเทานัน้   
จะกลาวขอความซ้ําหรือนอกประเด็นและจะใชถอยคําหยาบคาย ใสรายเสียดสีผูใดไมได หรือกลาวถึง 
ชื่อบุคคลใดๆ เวนแตกรณีจําเปน   

หามไมใหสมาชิกสภาทองถิ่นนําเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมสภาทองถิ่นฟง เวนแต
กรณีจําเปน  และหามไมใหนําวัตถุใดๆ  เขามาแสดงในที่ประชุมสภาทองถิ่นเวนแตประธานสภาทองถิ่น
จะอนุญาต 

ผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตวั หรือเร่ืองอ่ืนใดอันเปนที่เสยีหาย อาจยืนและยกมือ
ขึ้นพนศีรษะ ณ ที่ของตนเพื่อเปนการขออนุญาต เม่ือประธานสภาทองถิ่นไดอนุญาตแลวจึงใหกลาวแก
หรือชี้แจงขอเท็จจริงได 
 ขอ ๖๙ ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคญัขององคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นน้ัน หรือประโยชนสาํคัญของทางราชการ ผูบรหิารทองถิ่นอาจรองขอตอประธาน 
สภาทองถิ่นไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย แตถาสมาชิกสภาทองถิ่นรองขอตอประธานสภาทองถิ่น 
ไมใหนํามาอภิปรายหรือเปดเผย ตองมีผูรับรองเชนเดียวกับการเสนอญัตติ และใหดําเนินการตามมติของ
สภาทองถิ่น 
 ขอ ๗๐ เม่ือเห็นวา มีผูกระทําผิดระเบยีบการประชุมในหมวดนี้  สมาชิกสภาทองถิน่  
อาจยืนและยกมือขึ้นพนศีรษะ เพ่ือรองขอตอประธานสภาทองถิ่นใหรักษาระเบียบการประชุมได          
ใหประธานสภาทองถิ่นเปนผูวินิจฉัยวา ไดมีการฝาฝนระเบียบหรือไม  
 คําวินิจฉัยของประธานสภาทองถิ่นในขอที่วามีผูกระทาํผิดระเบียบการประชุมตาม 
วรรคหนึ่งหรอืไม เปนเด็ดขาด หามไมใหที่ประชุมสภาทองถิ่นอภิปรายในเรื่องนีต้อไป 
 ขอ ๗๑ ขณะอภิปรายอยูนั้น ถาประธานสภาทองถิน่ยืนขึน้ใหสมาชกิสภาทองถิน่ผูกาํลัง
อภิปรายหรือจะขออภิปรายตองระงับการอภิปรายของตนไว  แลวนัง่ลงทันที  และสมาชิกสภาทองถิ่น 
ทั้งหลายซึ่งอยูในที่ประชุมนั้นตองนั่งฟงประธานสภาทองถิ่น 

ขอ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดถูกกลาวหาวา มีความประพฤติ  
ในทางที่จะนํามาซึ่งความเสือ่มเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่น หรือกอความ    
ไมสงบเรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนเปนสมาชิกอยู หรือถูกกลาวหาวากระทําความผิด
ตามความในหมวด ๙ แหงระเบยีบนี ้สมาชกิสภาทองถิน่ผูนั้นมีสิทธิอภิปรายไดจนหมดขอสงสัย หามไมให
รวบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ  
 
 
 



 ๑๘
 

หมวด ๖ 
การลงมต ิ

 
 ขอ ๗๓ การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติมีสองวิธี คือ  
 (๑)  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
 (๒)  การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 ขอ ๗๔  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผยมีวิธีปฏบิตัิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี   
 (๑)  ยกมือขึ้นพนศีรษะ 
 (๒)  ยืนขึ้น 
 (๓)  เรียกชื่อสมาชิกตามลาํดับอักษรใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคล  
 การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย ใหใชวธิียกมือขึ้นพนศีรษะ แตถาผูบริหารทองถิ่นรองขอ   
หรือสมาชิกสภาทองถิน่ไมนอยกวาสามคนรวมกนัเสนอญัตตติอที่ประชุมสภาทองถิ่น ใหออกเสียงลงคะแนน
เปดเผยตาม (๒) หรือ (๓)  เม่ือที่ประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบแลว ก็ใหใชวิธอีอกเสียงลงคะแนน 
ตามนั้น 
 ขอ ๗๕ ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกที่อยู
ในที่ประชุมสภาทองถิ่นมีสิทธิเสนอญตัตขิอใหออกเสียงลงคะแนนลบัได การเสนอญัตติดังกลาวนี้สามารถ
เสนอดวยวาจา ถาที่ประชุมสภาทองถิ่นมีมติเห็นชอบกใ็หดําเนินการตามนั้น 
 การลงมติเห็นชอบญัตตติามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวธิียกมือขึ้นพนศีรษะ 
 การออกเสียงลงคะแนนลับ ใหใชวิธเีขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองที่เจาหนาที่
จัดให โดยผูเห็นดวยใหเขยีนเครื่องหมายถูก ( ) ผูไมเห็นดวยใหเขียนเครื่องหมายกากบาท ( )  
สวนผูไมออกเสียงใหเขียนเครื่องหมายวงกลม  ( Ο ) ใหประธานทีป่ระชุมเรียกชื่อสมาชิกสภาทองถิ่น
ตามลําดับอักษร มานําซองใสดวยตนเองลงในหีบที่จัดไวตอหนาประธานที่ประชุม 
 ขอ ๗๖ กอนการลงมติทุกครั้งใหประธานสภาทองถิ่นตรวจสอบดูวา มีสมาชิกสภาทองถิ่น
อยูในที่ประชมุครบจํานวนเปนองคประชมุหรือไม ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นอยูในทีป่ระชุมไมครบจํานวน
เปนองคประชมุ  จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไมได 
 ขอ ๗๗ สมาชิกสภาทองถิน่คนหนึ่งยอมมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานสภาทองถิ่นหรือรองประธานสภาทองถิ่นซ่ึงทําหนาที่ประธานที่ประชุม หรือ
สมาชิกสภาทองถิ่นที่ไดรับเลือกใหทําหนาที่ประธานทีป่ระชุมตามขอ ๒๖ และขอ ๒๙ วรรคสาม มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในฐานะสมาชิกสภาทองถิ่นได  โดยไมตองลงมาจากที่นั่งประธานสภาทองถิ่นก็ได 
 ขอ ๗๘ ลําดับการลงมตินัน้ ใหลงมติในญัตตสิุดทายกอน แลวยอนเปนลําดับไปตามญัตติ
ตน แตความความผิดพลาดของการเรียงลําดับดังกลาวมานี้ไมเปนเหตุใหมตทิี่ไดลงคะแนนและนับ
คะแนนเสร็จแลวนั้นเสียไป 
 มติในกรณีนี้ใหถือเอาคะแนนเสียงมากทีสุ่ดของญัตติแตละญัตติทีล่งมติตามลําดบัน้ัน 
 
 
 



 ๑๙
 

ขอ ๗๙ ถามีปญหาซบัซอนเปนทีเ่ขาใจยาก ประธานสภาทองถิน่หรือที่ประชุมสภาทองถิ่น
อาจแยกประเด็นออกใหลงมติเปนตอนๆ ไปก็ได  
 ขอ ๘๐ เม่ือประธานสภาทองถิ่นถามที่ประชุมสภาทองถิ่นวา  ในเรือ่งที่มีผูเสนอนั้นจะมี 
ผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถอืวาที่ประชุมมีมติเห็นชอบดวย  
 ขอ ๘๑ เม่ือไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ประธานสภาทองถิ่นตองประกาศคะแนนเสียง    
ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นทราบทันที ถาเรือ่งใดกฎหมายบัญญัติวาตองมีคะแนนเสยีงถึงจํานวนเทาใดเปน
พิเศษแลว ก็ใหประกาศดวยวาไดมีคะแนนเสียงขางมากครบตามจาํนวนที่กฎหมายกําหนดไวหรือไมดวย  
 ขอ ๘๒ ถามีสมาชิกสภาทองถิ่นเขามาในที่ประชุมสภาทองถิ่น ขณะที่ประชุมสภาทองถิ่น
เริ่มลงคะแนนเสียงแลว  

(๑) ในกรณีลงคะแนนเปดเผย สมาชิกสภาทองถิ่นผูเขามานั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
รวมกับฝายทีย่ังนับคะแนนไมเสร็จได แตจะออกเสียงลงคะแนนรวมกับฝายนบัคะแนนเสร็จแลวไมได  

(๒) ในกรณีลงคะแนนลบั สมาชิกสภาทองถิ่นผูเขามานัน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได
กอนที่ประธานสภาทองถิ่นสั่งใหนับคะแนนเสียง 
 ขอ ๘๓  การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิ่นถูกกลาวหาวา มีความประพฤติในทาง   
ที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสยี  หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาทองถิ่น  หรือกอความไมสงบ
เรียบรอยแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทีต่นเปนสมาชกิอยู ใหที่ประชุมสภาทองถิ่นลงมติแตเพียงวา 
ควรใหผูถูกกลาวหานั้นขาดจากสมาชิกภาพหรือไม  การลงมติดังกลาวนีใ้หออกเสียงลงคะแนนลับและ
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นทัง้หมดเทาที่มีอยู 
 เม่ือสภาทองถิ่นลงมตใิหสมาชิกสภาทองถิ่นที่ถูกกลาวหาผูใดขาดจากสมาชิกภาพ      
ใหประธานสภาทองถิ่นแจงใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นทราบโดยเรว็  แตไมใหเกนิสามวันนับแตวันที่  
สภาทองถิ่นไดลงมต ิ
 ขอ ๘๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถาสมาชิกสภาทองถิ่นซ่ึงมีผูรับรองไมนอยกวา 
หนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกสภาทองถิน่เทาที่มีอยูหรือผูบริหารทองถิ่น เชื่อวามีการนับคะแนนเสียงผิด  
มีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียงใหมไดอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถรองขอดวยวาจา  ใหประธานทีป่ระชุม  
จัดใหมีการนับคะแนนเสียงใหม  
 การรองขอใหนับคะแนนเสยีงใหม ใหกระทําไดเพียงครั้งเดียว และตองดําเนินการกอน
เริ่มเขาสูวาระการประชุมถดัไป  

การนับคะแนนเสียงใหมตามวรรคหนึ่ง กรณีที่เปนการลงคะแนนเสียงเปดเผย ใหประธาน
ที่ประชุมจัดใหมีการออกเสียงลงคะแนนใหม  โดยใชวธิีเรียกชื่อลงคะแนนตามขอ ๗๔ (๓)  
 ขอ ๘๕ ในการลงมติครั้งใด เม่ือนับคะแนนเสียงแลวปรากฏวาคะแนนเสียงรวมกันทั้งหมด     
มีจํานวนมากกวาจํานวนสมาชิกสภาทองถิ่นที่มาประชุมในคราวนัน้ ใหทําการลงมติใหมโดยใชวธิีเรียกชื่อ       
ลงคะแนนตามขอ ๗๔ (๓) 
 ขอ ๘๖ การลงมติใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตมีกฎหมายบญัญัติเปนอยางอ่ืน 
 ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเทากันไมวาจะเปนการออกเสียงลงคะแนนเปดเผย  หรือออกเสียง
ลงคะแนนลับ  ใหประธานทีป่ระชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งโดยเปดเผยเปนเสยีงชี้ขาด และประธาน
ที่ประชุมจะใหเหตุผลดวยหรือไมก็ได 



 ๒๐
  

หมวด ๗ 
กระทูถาม 

 
 ขอ ๘๗ กระทูถาม คือ คําถามซึ่งสมาชิกสภาทองถิ่นตัง้ขึ้นเพื่อสอบถามผูบริหารทองถิ่น    
เกี่ยวกบัขอเทจ็จริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของผูบริหารทองถิ่น 
 ขอ ๘๘ กระทูถามมี ๒ ประเภท  คือ 
 (๑) กระทูถามทั่วไป 
 (๒) กระทูถามดวน 
 ขอ ๘๙ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหผูตัง้กระทูถามตั้งคําถามและซักถามไดแตเพียงผูเดียว 

การตั้งกระทูถามใหอนุโลมใชตามแบบทายระเบยีบนี ้
 ขอ ๙๐ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปน้ี 
 (๑)  มีขอความเชิงประชด เสียดสี หรือแกลงกลาวใสราย 
            (๒)  เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก 
            (๓)  ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ หรือที่ตกไป 
            (๔)  เปนเรื่องที่มีประเด็นคาํถามซ้ํากับกระทูถามซึ่งมีผูเสนอมากอน 
 (๕)  เพ่ือใหออกความเห็น 
            (๖)  ในปญหาขอกฎหมาย 
            (๗)  ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ 
            (๘)  เพ่ือทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตทีเ่กี่ยวกบังานในหนาที่ราชการ 
 กระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งถือเปนกระทูถามทีต่องหามไมใหถาม หาม
ประธานสภาทองถิ่นบรรจุกระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่งเขาระเบียบวาระการประชุม และเม่ือ
ประธานสภาทองถิ่นวินิจฉยัวาเปนกระทูถามที่มีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหกระทูถามนั้นตกไป  คําวินิจฉัย
ของประธานสภาทองถิ่นในเรื่องนี้ใหเปนทีสุ่ด 
 ขอ ๙๑ กระทูถามซึ่งตองหามตามขอ ๙๐ (๓) (๔) นั้น จะตั้งถามขึ้นใหมไดในเม่ือมี
สาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อมีกระทูถามครั้ง
กอน 
 ขอ ๙๒ การตัง้กระทูถามทัว่ไปใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น   
โดยมีขอความเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
 ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถามทัว่ไปตองเปนขอเทจ็จริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรองวา 
ถูกตอง  แมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามทัว่ไปกต็าม  และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบก็ให
ระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 
 คําถาม ขอเทจ็จริง ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วกวน ซ้ําซาก หรือมี
ลักษณะเปนการอภิปราย  
 ขอ ๙๓ การตัง้กระทูถามดวนตองเปนเรื่องที่เกีย่วกบัประโยชนสาํคัญขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือเหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนตอ  
 



 ๒๑
 
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งผูบริหารทองถิ่นจะตองรีบชี้แจงหรือ
ดําเนินการโดยทันท ี
 ในกรณีที่สงสยั ใหเปนอํานาจของประธานสภาทองถิ่นที่จะวินิจฉยัวากระทูถามนัน้เปน
กระทูถามทัว่ไปหรือกระทูถามดวน 
 ขอ ๙๔ กระทูถามดวน  ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือย่ืนตอประธานสภาทองถิ่นโดยมี 
หัวขอเร่ืองที่จะตั้งกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่นรีบจัดสงกระทูถามนั้น ไปยังผูบริหารทองถิน่เพื่อ
เตรียมตอบและใหแจงไปดวยวาไดกําหนดจะใหผูตั้งกระทูถาม ถามกระทูเรื่องนัน้ในการประชมุครั้งใด 
การกําหนดเวลาดังกลาวนัน้ใหประธานสภาทองถิ่นคํานึงถึงความสําคัญของเหตุการณและความสนใจ
ของประชาชน 
 ขอ ๙๕ กระทูถามทั่วไปใหประธานสภาทองถิ่นจัดสงกระทูถามไปยังผูบริหารทองถิ่น 
เพ่ือเตรียมตอบ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระภายในเจ็ดวันนับแตวนัที่สงกระทูถามไปยังผูบรหิารทองถิ่น 
 ขอ ๙๖ เม่ือถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหถามไป
ตามลําดับ 
 ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาทองถิ่นอนุญาตใหถามกอนตามลําดับความเรงดวน
ของกระทูถามดวน ในการถามไมใหชี้แจงหรืออานคําชี้แจงประกอบ 
 ขอ ๙๗ ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิถอนกระทูถามของตนเมื่อใดก็ได เม่ือถอนกระทูถามแลว  
ใหประธานสภาทองถิ่นจําหนายกระทูถามนั้น  และหามผูตั้งกระทูถามนั้นยื่นกระทูถามในเรื่องเดียวกัน 
นั้นอีก 
 เม่ือถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ถาผูตั้งกระทูถามไมถามหรือไมอยูในที่ประชุม 
สภาทองถิ่น  ใหถือวาไดถอนกระทูถามนัน้  
 ถาสมาชิกภาพของผูตั้งกระทูถามสิ้นสุดลง  ใหถือวากระทูถามนั้นตกไป 

ขอ ๙๘ เม่ือผูบริหารทองถิ่นไดตอบกระทูถามแลว ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิซักถามไดอีกสามครั้ง 
เวนแตจะขอซกัถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาทองถิ่นอนุญาต 
 การซักถามนั้น  ผูตั้งกระทูถามมีสิทธิที่จะชี้แจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาที่จําเปนแตตอง    
ไมเปนการอภิปราย 
 ผูบริหารทองถิ่นมีสิทธทิี่จะไมตอบกระทูถามเม่ือเห็นวาเรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย
เพราะเกี่ยวกบัประโยชนสําคัญของทางราชการ  ในกรณีที่ไมตอบกระทูถามใหผูบริหารทองถิ่นแจงให
สภาทองถิ่นทราบภายในกําหนดเวลาตามขอ ๙๕ 
 ขอ ๙๙ ผูบริหารทองถิ่นจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามในที่ประชุมสภาทองถิ่นก็ได      
แตตองชี้แจงเหตุผลในที่ประชุมสภาทองถิ่นและใหแจงดวยวาจะตอบเม่ือใด 

หากสภาทองถิ่นเห็นวา ระยะเวลาที่ผูบรหิารทองถิ่นกําหนดแจงตอบกระทูตามวรรคหนึ่ง
นานเกินไป สภาทองถิ่นจะมีมติกําหนดใหผูบริหารตอบกระทูถามกอนนั้นก็ได 
 ขอ ๑๐๐ ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งหนึ่ง สมาชิกสภาทองถิ่นคนหนึ่งจะตั้งกระทูถาม
เกินกวาหนึ่งกระทูไมได เวนแตประธานสภาทองถิ่นอนุญาต  
 ขอ ๑๐๑ กระทูถามที่ผูบริหารทองถิ่นยังไมไดตอบใหระงับไปเม่ือ 
 (๑) ครบอายุของสภาทองถิ่น 



 ๒๒
 (๒) มีการยุบสภาทองถิ่น 
 (๓) ปดสมัยประชุมสภาทองถิ่น 
 (๔) ผูบริหารทองถิ่นพนจากตําแหนง  

ขอ ๑๐๒ เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับขอสอบถามจากสมาชิก      
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐     
ใหจัดสงขอสอบถามนั้นไปยงัผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ภายในสามวันนับแตวนัที่ไดรับขอสอบถามจากสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด และใหกาํหนดวัน เวลา ที่จะตอบขอสอบถามในการประชุมสภาคราวใดไวดวย  

กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจงดวยวาจา หากยังไมหมด
ประเด็นที่สอบถาม และประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอนญุาต ผูเสนอขอสอบถามมีสทิธสิอบถาม 
ไดอีกสามครั้ง  

 
หมวด ๘ 

คณะกรรมการสภาทองถ่ิน 
 
 ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาทองถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
           (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น  มีจํานวนไมนอยกวาสามคน 
แตไมเกินเจ็ดคน 
           (๒)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาทองถิ่น หรือบุคคลทีไ่มไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่น  มีจํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินเจ็ดคน  

กรณีองคการบริหารสวนจังหวัด บุคคลทีไ่มไดเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
เปนคณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะไมได 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผูเปน
หรือมิไดเปนสมาชิกสภาเทศบาล  เพ่ือใหสภาเทศบาลแตงตั้งเปนกรรมการวิสามญัไดไมเกินหนึ่งในสี่ของ
จํานวนกรรมการวิสามัญทัง้หมด 
 ขอ ๑๐๔ คณะกรรมการสภาทองถิ่น มีหนาที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ 
อันอยูในกิจการของสภาทองถิ่น แลวรายงานตอสภาทองถิ่น  

สภาทองถิ่นอาจแตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ เพ่ือพิจารณากิจการของสภาทองถิ่นเปน
กรณีพิเศษ 
 ขอ ๑๐๕ ภายใตบังคบัขอ ๑๐๓ และขอ ๑๐๔ สภาทองถิน่มีอํานาจเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น 
หรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิน่เปนคณะกรรมการสภาทองถิ่นชุดตางๆ ตามความจําเปนแก 
กิจการในหนาที่ของสภาทองถิ่น ดังน้ี 
            (๑) คณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
  (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (๓)  คณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัต ิ
 
 



 ๒๓
 
            (๔)  คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร  
 ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารายละเอียด 
ในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการสภาทองถิ่น แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการสภาทองถิ่น
เพ่ือพิจารณา 
 ขอ ๑๐๖ กรรมการสภาทองถิ่นพนจากหนาที่เม่ือ 
           (๑)  ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถิ่น 
           (๒)  ตาย  

(๓)  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาทองถิ่นของผูนั้นสิ้นสดุลง 
 (๔)  เลือกคณะกรรมการสภาทองถิ่นขึ้นใหม  หรืองานที่ไดรับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
 (๕)  สภาทองถิ่นมีมติใหพนจากหนาที่ 
 ขอ ๑๐๗ ภายใตบังคบัขอ ๑๐๓ วิธเีลือกคณะกรรมการสภาทองถิน่ ใหสมาชกิสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ไมไดเปนสมาชิกสภาทองถิ่นแลวแตกรณี        
ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถิน่เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีที่   
ผูบริหารทองถิ่นเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
 การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจํากัดจํานวน  เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน  และใหนํา
วิธีการเลือกตามขอ ๑๒ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐๘ เม่ือมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาทองถิน่พิจารณา ใหประธานสภาทองถิ่น 
สงญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาทองถิ่น  ซึ่งมีหนาที่ตรงกับญัตตหิรือสมควรจะพิจารณาญัตตินั้น  
หรือสงใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นตั้งขึน้เพื่อพิจารณาญัตตินัน้ 
 ขอ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปดประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นครั้งแรก ใหเปนหนาที่
ของเลขานุการสภาทองถิ่น 
 ใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะหนึ่งๆ  เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจาก
กรรมการสภาทองถิ่นคณะนัน้ๆ  
 ในการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  
 มติของคณะกรรมการสภาทองถิ่นใหถือเสียงขางมาก กรณีคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการออกเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๑๐ ญตัติรางขอบัญญัติที่สภาทองถิน่ลงมติรบัหลกัการ และสงคณะกรรมการแปร
ญัตติพิจารณาตามขอ ๔๙  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตนิั้นตาม
รางเดิมและตามที่มีการแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานยอย่ืนตอประธานสภาทองถิ่น  
 รายงานยอตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองระบุวา ไดมีหรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใด 
หรือขอใดบาง การแปรญัตติและมตขิองคณะกรรมการแปรญัตติเกีย่วดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด 
การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ  ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดวย 
 
 
 



 ๒๔
 
 ขอ ๑๑๑ ที่ประชุมสภาทองถิ่นอาจลงมติใหคณะกรรมการสภาทองถิ่นคณะใดดําเนิน 
กิจการของสภาทองถิ่นนอกสมัยประชุมได แตทั้งน้ีไมใหประชุมเกินสามครั้ง 

การประชุมเกนิกวากําหนดตามวรรคหนึ่ง  จะกระทําไดเม่ือมีเหตุจําเปนและไดรับอนุมัติ
จากประธานสภาทองถิ่น 
 ขอ ๑๑๒ เม่ือคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีมติใหเชิญบคุคลใดมาแถลงขอเท็จจริงหรือ
แสดงความคดิเห็นในการกระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยูนั้น ใหเชิญในนามของประธานกรรมการคณะนั้น 
 ขอ ๑๑๓ สมาชิกสภาทองถิน่ ผูบริหารทองถิ่น หัวหนาสวนราชการประจําขององคกร  
ปกครองสวนทองถิ่น หรือผูที่ไดรับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาทองถิ่นมีสิทธิเขาฟงการประชุมของ
คณะกรรมการสภาทองถิ่นได เวนแตเปนการประชุมลับ    

ในกรณีเปนการประชุมลบั ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมจะตองเปนผูทีมี่สวนเกี่ยวของกับ
การประชุม ซึง่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสภาทองถิ่นน้ันเทานั้น  
 ผูมีสิทธิเขาไปนั่งฟงการประชุมของคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามวรรคหนึ่งและ 
วรรคสอง จะแสดงความเหน็ไดเม่ือประธานกรรมการสภาทองถิ่นอนุญาตหรือขอใหแสดงความคิดเห็น  
 ขอ ๑๑๔ ภายใตบังคับขอ ๑๑๓ ผูเสนอญตัติ หรือผูบรหิารทองถิ่นมีสิทธิไปชี้แจง แสดง 
ความคิดเห็นตอคณะกรรมการแปรญัตตไิดตลอดระยะเวลาการพิจารณาญัตตินัน้ สวนผูแปรญัตตินั้น 
มีสิทธิชี้แจงไดเฉพาะที่ไดขอแปรญัตตไิว 
 ขอ ๑๑๕ คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะกําหนดนัดประชมุเม่ือใด ใหแจงใหผูบริหารทองถิ่น 
สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูเสนอญัตติ  และผูแปรญัตติทราบลวงหนา  ไมนอยกวายี่สบิสี่ชัว่โมงกอน
กําหนดเวลานดัประชุม 
 เม่ือมีการประชุมคณะกรรมการสภาทองถิ่นตามกําหนดที่นัดหมาย ถาผูแปรญัตตไิมมา     
ชี้แจงตามนัดเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาที นับแตเวลาที่คณะกรรมการสภาทองถิ่นไดเริ่มประชมุในวันน้ัน  
ใหถือวาผูแปรญัตตไิดถอนคาํแปรญัตตินั้นแลว เวนแตผูแปรญัตติจะมีความจําเปนที่ไมอาจมาชี้แจงได 
และการประชมุเร่ืองนั้นยังไมเสร็จสิ้น คณะกรรมการสภาทองถิ่นจะรับพิจารณาคําแปรญัตตินั้นตอไปก็ได 
 ขอ ๑๑๖  หากคณะกรรมการสภาทองถิ่นดําเนินการไมแลวเสร็จภายในเวลาทีส่ภาทองถิ่น
กําหนดใหประธานกรรมการรายงานตอประธานสภาทองถิ่นโดยดวน  
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาอยูในสมัยประชุม ใหประธานสภาทองถิ่นเสนอตอที่ประชุม   
สภาทองถิ่น  เพ่ือลงมติใหขยายเวลาที่ไดกําหนดไว หรือใหดําเนินการตามที่สภาทองถิ่นเห็นสมควร   
แตถาอยูนอกสมัยประชุมและคณะกรรมการสภาทองถิ่นมีอํานาจประชุมนอกสมัยประชุมไดตามขอ ๑๑๑
วรรคหนึ่ง  ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตขยายเวลาที่กําหนดไวไดตามที่เห็นสมควร   
แลวรายงานใหสภาทองถิ่นทราบ ในการประชุมสภาทองถิ่นสมัยตอไป 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕
 

หมวด ๙ 
การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 

 
 ขอ ๑๑๗ ที่ประชุมสภาทองถิ่นเปนสถานที่ที่ควรแกการเคารพ  ผูเขาไปจะตองแตงกาย
สุภาพประพฤติตนใหเรียบรอย  และอยู ณ ที่ซึ่งจัดไว  
 การแตงกายของสมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่นน้ัน  ใหแตงเครื่องแบบ ชุดสากล
นิยม ชุดพระราชทาน หรือตามที่ประธานสภาทองถิ่นกําหนด 
 ในขณะที่กําลงัประชุม หามบุคคลภายนอกเขาไปในที่ซึง่จัดไวสําหรับสมาชิกสภาทองถิ่น      
ผูบริหารทองถิ่น  เจาหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และคณะกรรมการสภาทองถิ่น 
 ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจอนุญาตใหประชาชนเขาฟงการประชมุและการปรึกษาของ
สภาทองถิ่นได  ตามระเบียบที่สภาทองถิน่กําหนด 
 ขอ ๑๑๘  ในที่ประชุมสภาทองถิ่น หามผูใดกระทําการดังตอไปน้ี 
 (๑)  ใชถอยคําไมสุภาพ  กลาวคําหยาบคาย  เสียดสี  หรือใสราย  
 (๒) แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ 
 (๓) กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเสื่อมเสียเกยีรติของที่ประชุมสภาทองถิน่  
หรือจงใจกระทําการใดๆ อันเปนเหตรุบกวนกิจการของที่ประชุมสภาทองถิ่น 
           (๔) ขัดคําสั่งของประธานสภาทองถิ่น 
 ขอ ๑๑๙ ในขณะที่กําลังประชุมสภาทองถิ่นอยู ถาผูใดละเมิดระเบียบการประชุมนี้ หรือ
กระทําการฝาฝนขอ ๑๑๘  ใหประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจตักเตือน หามปราม ใหถอนคําพูด หรือให    
กลาวคําขอขมาในที่ประชมุสภาทองถิ่น หรือหามไมใหพูดตอไป  หรือสั่งใหผูละเมิดออกไปเสียจากที่
ประชุมสภาทองถิ่นก็ได 
 ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภาทองถิ่นหรือกอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการ     
เสื่อมเกียรตขิองที่ประชุมสภาทองถิ่น  ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดการกระทํานั้น หรือ 
สั่งใหออกไปจากที่ประชุมสภาทองถิ่นครัง้นั้น  โดยมีหรือไมมีกําหนดเวลาก็ได 
 ในกรณีประธานสภาทองถิ่นสั่งใหผูใดออกจากที่ประชมุ หากผูนั้นขัดขืน  ประธานสภา
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูบริหารทองถิ่นใหทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยของ
ที่ประชุมสภาทองถิ่น  นําตวัผูนั้นออกจากที่ประชุมสภาทองถิ่นหรือออกไปใหพนบริเวณสภาทองถิ่นก็ได 
   ขอ ๑๒๐ ถาเกิดมีการสงเสียงเอ็ดอึงขึ้นในที่ประชุมสภาทองถิ่น จนประธานสภาทองถิ่น   
เห็นวาไมสามารถจะรักษาระเบียบการประชุมใหเปนที่เรียบรอยได ประธานสภาทองถิ่นมีอํานาจสั่งหยุด
พักการประชมุสภาทองถิ่นไวชัว่คราว  
 ขอ ๑๒๑ ในกรณีที่ที่ประชุมสภาทองถิ่นเกิดอลเวง  จนประธานสภาทองถิ่นไมสามารถ
รักษาระเบียบการประชุมไวได  ใหประธานสภาทองถิ่นสั่งปดประชุมสภาทองถิ่น 
 ขอ ๑๒๒ คําสั่งประธานสภาทองถิ่นตามความในหมวดนี้ใหเปนเด็ดขาด 
 
 
 



 ๒๖
                                                                       

หมวด ๑๐ 
การแถลงนโยบาย 

ขอ ๑๒๓ เม่ือผูบริหารทองถิ่นขอแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย    
การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภา   
ทองถิ่นเปนเรือ่งดวน 

เม่ือผูบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาทองถิ่นแลว ใหประธานสภาทองถิ่นดําเนินการ 
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นซักถามและอภิปรายรวมกัน เวนแตที่ประชุมสภาทองถิ่นไดมีมติใหซักถามและ
อภิปรายเปนประเด็นๆ ไป 

ขอ ๑๒๔ สมาชิกสภาทองถิ่นมีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดคาน 
ในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององคกรปกครองสวน   
ทองถิ่นน้ัน  ใหสําเร็จผลตามนโยบาย ในการนี้สมาชิกสภาทองถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการ
ปฏิบตัิและวธิกีาร ที่จะปฏิบตัิตามนโยบายนั้นๆ ดวยกไ็ด 

ขอ ๑๒๕ ผูบริหารทองถิ่นเทานั้นที่มีสิทธจิะอภิปรายตอบขอซักถามหรือขอคัดคานของ
สมาชิกสภาทองถิ่น 

เพ่ือความสะดวก ผูบริหารทองถิ่นจะตอบสมาชกิสภาทองถิ่นที่ซกัถาม หรือคัดคานทีละคน
เปนลําดับไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได 

ขอ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่กําหนดไวในหมวดนี้แลว ใหนําความในหมวด ๕  
มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๑๒๗ ระเบียบนี้ ไมกระทบกระเทือนถงึการใดทีไ่ดกระทาํเสร็จแลวกอนใชระเบียบนี้    
สวนการใดที่ยงัอยูในระหวางการดําเนินการใหดําเนินการตอไปตามระเบียบหรือขอบังคบัทีใ่ชอยูกอนวันที่
ระเบยีบนี้ใชบงัคับ 

ขอ ๑๒๘ องคการบริหารสวนตําบลที่มีการบริหารในรูปแบบคณะผูบริหารอยูในวันทีร่ะเบียบ
นี้ใชบังคบั การลงมตติอไปน้ี ใหนําความในขอ ๓๒ ขอ ๕๔ ขอ ๗๒ และขอ ๘๓ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

(๑) การลงมตใิหคณะผูบริหารทองถิ่นพนจากตาํแหนงตามมาตรา ๖๔ (๗) แหง
พระราชบัญญตัิสภาตําบลและองคการบรหิารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญตัิ        สภาตาํบลและองคการบรหิารสวนตําบล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยงัใชบงัคับอยู
ตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบบัที่ ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

(๒) การลงมตใิหความเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือรองนายกองคการบริหาร
สวนตําบลสิ้นสุดลงเฉพาะตวัตามมาตรา ๖๔/๑ (๔) แหงพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหาร  
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งยังใชบังคับอยูตามความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบญัญัตสิภาตําบลและ 
องคการบรหิารสวนตําบล (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 ๒๗
 
ขอ ๑๒๙  องคกรปกครองสวนทองถิน่ใดที่มีการบริหารในรปูแบบคณะผูบริหาร อยูในวันที่

ระเบยีบนี้ใชบงัคับ หากคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหารทองถิ่น พนจากตาํแหนงใหนําความ
ในขอ ๘ มาใชบังคบักบัการเลือกคณะผูบรหิาร หรือผูบรหิารทองถิ่น หรือรองผูบริหารทองถิน่โดยอนุโลม 
 ใหประธานสภาทองถิ่นรายงานผลการเลือกคณะผูบริหาร ผูบริหารทองถิ่น หรือรองผูบริหาร
ทองถิ่น ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งสําหรับเทศบาล หรือใหนายอําเภอแตงตั้งสําหรับองคการบริหาร 
สวนตําบล ภายในเจ็ดวันนับแตวันเลือก  
  ขอ ๑๓๐ คณะเทศมนตรี หรอืคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล ตามกฎหมายที่ใช
อยูกอนวันที่ระเบียบน้ีใชบังคับ ใหอยูในความหมายของผูบริหารทองถิ่นตามระเบียบน้ี 
 ขอ ๑๓๑ ความในขอ ๔๘  ไมใหนํามาใชบังคับแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
บริหารในรูปแบบคณะผูบรหิาร 
 ขอ ๑๓๒ การประชุมเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกบัคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีถูกกลาวหา 
ตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ นั้น เปนการประชมุสมาชิกสภาเทศบาล 
ไมใชการประชุมของสภาเทศบาล โดยใหนายอําเภอสําหรับเทศบาลตําบล หรือผูวาราชการจงัหวัดสําหรับ   
เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครเปนประธานที่ประชุมน้ัน และใหหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
อําเภอหรือจังหวัด หรือผูที่นายอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดแลวแตกรณี มอบหมายเปนเลขานุการ  และ
ใหปลัดเทศบาลเปนผูชวยเลขานุการ 
 การประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชมุรวมกันทัง้สมาชิกสภาเทศบาลและคณะเทศมนตรี 
แตถาคณะเทศมนตรี หรือเทศมนตรีคนใดไมรวมประชมุ ก็ใหดําเนินการประชุมตอไปได โดยใหเปน 
การประชุมลบั 
 คณะเทศมนตรีหรือเทศมนตรีซึ่งถูกกลาวหาใหมีสทิธิแถลงในที่ประชุมและมีสทิธิออกเสยีง  
ลงคะแนน  

                 ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๗ กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 

               
 

                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 


















