
การประชมุสภาทอ้งถิน่ว่าดว้ย 

ขัน้ตอนและกระบวนการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรา

ยจ่าย 

 

 เมือ่สภาทอ้งถิน่ไดม้มีตริบัหลกัการแห่งรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณ

รายจา่ยประจ าปี ซ ึง่ขอ้ ๔๙ ของระเบยีบ 

มท.วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ก าหนดใหป้ระธานสภาทอ้งถิน่สง่รา่งขอ้บญัญตัไิปใหค้ณะกรรมการแปร

ญตัตพิจิารณาโดยละเอยีด  

และทีป่ระชมุสภาทอ้งถิน่จะตอ้งก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญตัตติ่อค

ณะกรรมการแปรญตัตดิว้ย 

  ในขัน้ตอนนี ้

เมือ่สภาทอ้งถิน่มมีตริบัหลกัการของขอ้บญัญตัฯิแลว้  

ตอ้งส่งไปใหค้ณะกรรมการแปรญตัต ิ 

ในกรณีทีส่ภาทอ้งถิน่ไดม้กีารตัง้คณะกรรมการแปรญตัตไิวแ้ลว้  

ก็ใหส้ภาทอ้งถิน่มมีตมิอบหมายใหค้ณะกรรมการแปรญตัตทิีไ่ดต้ ัง้ไวแ้ลว้ 

เป็นคณะกรรมการแปรญตัตขิองขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยฯ น้ัน 

ส่วนในกรณีทีส่ภาทอ้งถิน่ยงัไม่ไดต้ ัง้คณะกรรมการแปรญตั

ตไิว ้

หรอืตัง้คณะกรรมการแปรญตัตไิวเ้ป็นการเฉพาะเมือ่คณะกรรมการแปร

ญตัตไิดป้ฏบิตัหินา้ทีเ่สรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายตามขอ้ ๑๐๖ (๔) 

ของระเบยีบ มท.วา่ดว้ยขอ้บงัคบัการประชมุสภาฯ   

สภาทอ้งถิน่จะตอ้งด าเนินการเลอืกคณะกรรมการแปรญตัต ิตามขอ้ 

๑๐๗   

โดยทีป่ระชมุของสภาทอ้งถิน่จะตอ้งมมีตขิองสภาทอ้งถิน่วา่จะใหค้ณะกร

รมการแปรญตัตมิจี านวนกีค่น ซ ึง่ตามระเบยีบฯขอ้ ๑๐๓ ประกอบขอ้ 

๑๐๕  ก าหนดใหค้ณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตั ิ

มจี านวนไม่นอ้ยกวา่สามคนแตไ่ม่เกนิเจด็คน   

สมมตวิา่สภาทอ้งถิน่มมีตใิหม้คีณะกรรมการแปรญตัตริา่งข ้

อบญัญตัจิ านวนเจด็คน  วธิเีลอืกคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตั ิ

ตอ้งด าเนินการเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตฯิ  ทลีะคน  

ไม่สามารถเลอืกคร ัง้เดยีวเป็นคณะกรรมการแปรญตัตจิ านวนเจ็ดคนพร ้



อมกนัได ้โดยจะใหผู้ไ้ดร้บัคะแนนสูงสุดเป็นกรรมการแปรญตัตคินทีห่น่ึง 

ผูไ้ดร้บัคะแนนล าดบัรองลงมาเป็นกรรมการคนทีส่อง 

คนทีส่ามตามล าดบัจนครบเจ็ดคน (ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎกีา ที ่

๑๕๕/๒๕๕๐) ดงัน้ัน การเลอืกคณะกรรมการแปรญตัตติอ้งเลอืกทลีะคน 

โดยจะเลอืกกรรมการแปรญตัตคินทีห่น่ึงกอ่น 

จนถงึกรรมการแปรญตัตคินทีเ่จ็ด 

ถา้การเลอืกกรรมการแปรญตัตลิ าดบัใด มผีูเ้สนอเพยีงคนเดยีว 

ผูน้ั้นก็ไดเ้ป็นกรรมการแปรญตัตลิ าดบัน้ัน (ขอ้๑๔)   

แต่ถา้ล าดบัใดมผูีเ้สนอเป็นกรรมการแปรญตัตมิากกวา่หน่ึงคน 

ก็ตอ้งใชว้ธิเีลอืกตามขอ้ ๘ 

วรรคหน่ึงคอืการเขยีนชือ่ตวัช ือ่สกลุลงในแผ่นกระดาษและใส่ซอง 

(ตามขอ้ ๗๕ วรรคสาม)   

เมือ่ไดก้รรมการแปรญตัตติามจ านวนแลว้  

สภาทอ้งถิน่ตอ้งมมีตกิ าหนดระยะเวลาใหส้มาชกิสภาทอ้งถิน่ทีม่ไิดเ้ป็นก

รรมการแปรญตัตเิสนอค าแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปรญตัต ิ

เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ยีส่บิสีช่ ัว่โมงนับแตท่ีส่ภามมีตริบัหลกัการแห่งรา่งขอ้

บญัญตังิบประมาณรายจา่ยดงักล่าว 

ตลอดจนสถานทีท่ีจ่ะยืน่ค าแปรญตัต ิ(ขอ้ ๔๙ วรรคหน่ึง)   

อกีทัง้สภาทอ้งถิน่ตอ้งมมีตกิ าหนดระยะเวลาใหค้ณะกรรมการแปรญตัตไิ

ปด าเนินการพจิารณาแปรญตัตโิดยละเอยีดภายหลงัจากทีไ่ดร้บัค าแปร

ญตัตมิาจากสมาชกิสภาทอ้งถิน่แลว้  โดยก าหนดเป็นระยะเวลากีว่นั 

ต ัง้แต่วนัไหนถงึวนัไหน และเวลาใดถงึเวลาใดในแตล่ะวนั 

รวมทัง้สถานทีท่ีก่รรมการแปรญตัตพิจิารณา (ขอ้ ๔๙ ขอ้ ๕๐ ขอ้ ๑๑๐)  

ตวัอย่างที๑่  
 

รา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิยืน่ค าแปรญตัต ิ ความเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ

กอ่สรา้งถนนสายหลกั จ านวน ๑ 

ลา้นบาท 

 -สมาชกิ ก. 

ขอแปรตดัลดเป็น 

กอ่สรา้งถนนสายหลกั 

จ านวน ๘ แสนบาท 

-สมาชกิ ข. 

ขอแปรตดัลดเป็น 

-กรรมการแปรญตัต ิA 

มคีวามเห็นวา่ 

การกอ่สรา้งถนนสายหลกั  

ควรมรีาคา ๘.๕ แสนบาท 

-กรรมการแปรญตั ิB 

มคีวามเห็นวา่ 



กอ่สรา้งถนนสายหลกั 

จ านวน ๙ แสนบาท 

การกอ่สรา้งถนนสายหลกั 

ควรมรีาคา ๙.๕ แสนบาท 

 

รา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

รายการกอ่สรา้งถนนสายหลกั จ านวน ๑ ลา้นบาท  มสีมาชกิ ก. 

กบัสมาชกิ ข. ยืน่ค าแปรญตัตขิอแปรตดัลดจ านวนเงนิทีข่ออนุมตัจิา่ย  

เป็น ๘ แสนบาท กบั ๙ แสนบาท ตามล าดบั   

เมือ่ครบระยะเวลารบัค าแปรญตัตขิองคณะกรรมการแปรญตัตแิลว้  

คณะกรรมการแปรญตัตจิะตอ้งมาประชมุเพือ่ปรกึษาหารอืในการพจิาร

ณาแปรญตัต ิโดยคณะกรรมการแปรญตัตจิะตอ้งเชญิผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

กบัสมาชกิ ก. และสมาชกิ ข. 

มาชีแ้จงแสดงความเห็นต่อคณะกรรมการแปรญตัตดิว้ย (ขอ้ ๑๑๓ ขอ้ 

๑๑๔ และขอ้ ๑๑๕)  

เมือ่ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิ ก.  และสมาชกิ ข. 

ช ีแ้จงแสดงความคดิเห็นในเร ือ่งการกอ่สรา้งถนนสายหลกั เสรจ็แลว้  

คณะกรรมการแปรญตัตจิะตอ้งพจิารณาวา่การกอ่สรา้งถนนสายหลกัคว

รมรีาคาเท่าใด  โดยมกีรรมการแปรญตัต ิA มคีวามเห็นวา่ 

การกอ่สรา้งถนนสายหลกั ควรมรีาคา ๘.๕ แสนบาท 

ส่วนกรรมการแปรญตัต ิB มคีวามเห็นวา่ การกอ่สรา้งถนนสายหลกั 

ควรมรีาคา ๙.๕ แสนบาท  

ถา้คณะกรรมการแปรญตัตมิมีตใิหก้ารกอ่สรา้งถนนสายหลกั มรีาคา 

๘.๕ แสนบาท  

คณะกรรมการแปรญตัตจิะตอ้งแจง้มตขิองคณะกรรมการแปรญตัตไิปให ้

สมาชกิ ก. และสมาชกิ ข. หากสมาชกิ ก. และสมาชกิ ข. 

ไม่เห็นดว้ยกบัมตขิองคณะกรรมการแปรญตัตทิีใ่ห ้

การกอ่สรา้งถนนสายหลกั ในราคา ๘.๕ แสน บาท  สมาชกิ ก. 

และสมาชกิ ข. 

จะตอ้งขอสงวนค าแปรญตัตติ่อคณะกรรมการแปรญตัต ิ 

เพือ่ทีจ่ะใชส้ทิธอิภปิรายในวาระทีส่อง  หากสมาชกิ ก. หรอืสมาชกิ ข. 

ไม่ขอสงวนค าแปรญตัตไิว ้ ก็ไม่มสีทิธอิภปิรายในวาระทีส่อง   

ส่วนกรรมการแปรญตัต ิB  ทีม่คีวามเห็นวา่ การกอ่สรา้งถนนสายหลกั 

ควรมรีาคา ๙.๕ แสน แตค่ณะกรรมการแปรญตัตมิมีตใิห ้



การกอ่สรา้งถนนสายหลกั มรีาคา ๘.๕ แสนบาท  

คณะกรรมการแปรญตัต ิB 

ก็จะตอ้งสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ 

ต่อคณะกรรมการแปรญตัตเิชน่เดยีวกนั 

หากประสงคท์ีจ่ะใชส้ทิธอิภปิรายในวาระที ่๒ 

 เมือ่ถงึการพจิารณารา่งขอ้บญัญตัใินวาระทีส่อง ตามขอ้ 

๕๑  สภาทอ้งถิน่สามารถลงมตวิา่การกอ่สรา้งถนนสายหลกั 

จะมรีาคาทีส่ามารถลงมตไิดด้งันี ้

(๑)  ๑ ลา้นบาท ตามรา่งเดมิของผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอื 

(๒) ๘ แสนบาท ตามทีส่มาชกิ ก. 

ไดย้ืน่ค าแปรญตัตติดัลดและสงวนค าแปรญตัตไิว ้ หรอื 

(๓)  ๙ แสน ตามทีส่มาชกิ ข. 

ไดย้ืน่ค าแปรญตัตติดัลดและสงวนค าแปรญตัตไิว ้หรอื ๙ แสน หรอื  

(๔) ๘.๕ แสนบาท ทีค่ณะกรรมการแปรญตัตมิต ิ  หรอื  

(๕) ๙.๕ แสนบาท 

ทีก่รรมการแปรญตัตมิคีวามเห็นและไดส้งวนความเห็นของคณะกรรมกา

รแปรญตัตไิว ้  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ตวัอย่างที ่๒  
 



รา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิยืน่ค าแปรญตัต ิ ความเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ

กอ่สรา้งศาลา จ านวน ๑ ลา้นบาท  

ไม่มสีมาชกิมาขอแปรญตัต ิ

-กรรมการแปรญตัต ิA 

มคีวามเห็นวา่ กอ่สรา้งถนนศาล  

ควรมรีาคา ๘แสนบาท 

-กรรมการแปรญตั ิC 

มคีวามเห็นวา่ กอ่สรา้งศาลา 

ควรมรีาคา ๙.๕ แสนบาท 

 

ตามตวัอย่างที ่๒ 

ไม่มสีมาชกิมายืน่ค าแปรญตัตใินโครงการกอ่สรา้งศาล  

จงึไม่การสงวนค าแปรญตัต ิ   มแีตเ่พยีงกรรมการแปรญตัต ิ๒ ท่าน คอื 

กรรมการแปรญตัต ิA กบักรรมการแปรญตัต ิC 

มคีวามเห็นของกรรมการแปรญตัตวิา่โครงการกอ่สรา้งศาลา ควรมรีาคา 

๘ แสนบาท กบั ๙.๕ แสนบาท ตามล าดบั   

เมือ่คณะกรรมการแปรญตัตไิดล้งมตใิหโ้ครงการกอ่สรา้งศาลามรีาคา ๘ 

แสนบาท กรรมการแปรญตัต ิC 

ตอ้งมาขอสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัตไิว ้  

ในกรณีทีก่รรมการแปรญตัตCิ 

ไดส้งวนความเห็นของกรรมการแปรญตัตแิลว้  

ในทีป่ระชมุสภาทอ้งถิน่ในวาระที ่๒ 

ในการพจิารณาเร ือ่งโครงการกอ่สรา้งศาลา  

จะมจี านวนเงนิทีใ่หส้ภาทอ้งถิน่ลงมตคิอื  

(๑) กอ่สรา้งศาลา ๑ ลา้นบาท 

ตามรา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

(๒) กอ่สรา้งศาลา ๘ แสนบาท 

ตามมตขิองคณะกรรมการแปรญตัต ิ

(๓) กอ่สรา้งศาลา ๙.๕ แสนบาท ตามทีก่รรมการแปรญตัต ิ

C ไดม้คีวามเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ

แต่มตขิองคณะกรรมการแปรญตัตมิมีตไิม่เห็นดว้ยกบักรรมแปรญตัต ิC  

และกรรมการแปรญตัต ิC 

ไดข้อสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัตแิลว้ 



แต่ถา้กรรมการแปรญตัต ิC 

ไม่ไดข้อสงวนความเห็นของกรรมการแปรญตัตไิว ้ มตขิองสภาทอ้งถิน่ 

ก็จะมมีตเิลอืกเพยีง กอ่สรา้งศาลา ๑ ลา้นบาท 

ตามรา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ หรอื กอ่สรา้งศาลา ๘ แสนบาท 

ตามทีม่ตขิองกรรมการแปรญตัตทิีเ่สนอตอ่สภาทอ้งถิน่ 

ตวัอย่างที ่๓ 

 

รา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิยืน่ค าแปรญตัต ิ ความเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ

โครงการสรา้งประปาหมู่บา้น ๑ 

ลา้นบาท 

 

ไม่มสีมาชกิมาขอแปรญตัต ิ

ไม่มคีวามเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ

 

ตามตวัอย่างที ่๓ โครงการกอ่สรา้งประปา 

เมือ่ไม่มสีมาชกิสภาทอ้งถิน่มาขอยืน่ค าแปร  

และคณะกรรมการแปรญตัตไิม่ไดม้คีวามเห็นในโครงการกอ่สรา้งประปา  

เมือ่ถงึการพจิารณาในวาระที ่๒ ตามขอ้ ๕๑  

ก็จะไม่มกีารพจิารณาโครงการกอ่สรา้งประปาแต่อย่างใด 

สภาสามารถลงมตใินวาระที ่๓ ไดเ้ลย 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

ตวัอย่างที ่๔ 

 

รา่งขอ้บญัญตัขิองผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิยืน่ค าแปรญตัต ิ ความเห็นของกรรมการแปรญตัต ิ

 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขอแปรญตัตเิพิม่เตมิรายจา่ย 

จดัซ ือ้รถยนตส่์วนกลาง ๒ คนั คนัละ ๗ 

แสนบาท  รวม ๑.๔ ลา้นบาท  

-กรรมการแปรญตัต ิA 

มคีวามเห็นวา่ 

ใหจ้ดัซ ือ่รถยนตส่์วนกลาง ๑ คนั 

เป็นเงนิ ๗ แสนบาท 

-กรรมการแปรญตัต ิC 

มคีวามเห็นวา่ 

ใหต้ดัรายการจดัซ ือ้นีท้ิง้ 

 

กรณีตามตวัอย่างที ่๔  

สมาชกิสภาทอ้งถิน่ไม่สามารถยืน่ค าแปรญตัตไิด ้  

แต่กรรมการแปรญตัตยิงัมอี านาจในการพจิารณาแปรญตัตติดัลดได ้  

ถา้กรรมการแปรญตัต ิC ไดส้งวนความเห็นของกรรมการแปรญตัตไิว ้ 

มตขิองสภาทอ้งถิน่จะมมีตดิงันี ้ 

(๑) จดัซ ือ้รถยนตส่์วนกลาง ๒ คนั คนัละ ๗ แสนบาท รวม 

๑.๔ ลา้นบาท 

(๒) จดัซ ือ้รถยนตส่์วนกลาง ๑ คนั คนัละ ๗ แสนบาท  

(๓) ใหต้ดัรายการจดัซ ือ้รถยนตส่์วนกลาง 
 

ส าหรบัการลงมตใินวาระที ่๒ (กรณีทีม่กีารแปรญตัต)ิ 

ใหท้ีป่ระชมุลงมตเิรยีงตามขอ้ทีม่กีารแปรญตัต ิ

โดยสมาชกิหน่ึงคนสามารถลงมตไิดเ้พยีงคร ัง้เดยีวในการแปรญตัตเิร ือ่ง

น้ัน กล่าวคอื สมาชกิสภาตอ้งเลอืกวา่ เห็นดว้ยกบัการแปรญตัตขิอ้ใด 

หรอืเห็นดว้ยตามรา่งเดมิ ก็เลอืกลงมตเิฉพาะทีต่นเองเห็นดว้ยเท่าน้ัน 

ไม่มสีทิธลิงในขอ้อืน่ไดอ้กี 

ในส่วนการนับคะแนนหากขอ้ใดมผีูล้งมตเิห็นดว้ยสูงสดุ 

ก็ถอืวา่ทีป่ระชมุเลอืกขอ้น้ันใหเ้ขา้ไปอยู่ในรา่งขอ้บญัญตัทิีจ่ะน ามาพจิา

รณาใหค้วามเห็นชอบในวาระที ่๓ 

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


