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นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่หน้าที่ในการตีความและ
วินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดดังกล่าว ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ .ให้ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 ให้นําความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   
ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 
 มาตรา ๑๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกําหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย                    
การพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
แล้วแต่กรณีรวมทัง้มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติหรือข้อกําหนดใด ๆ 
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของ
หน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนั้นหรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือ                  
การบริหารพัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณีให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วันที่
คณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา .๕๑ .วรรคหนึ่ ง .หรือนับแต่วันที่
คณะกรรมการราคากลางกําหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกําหนดให้ต้องใช้ผู้ ประกอบวิชาชีพใน
สาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี 
 ในระหว่างที่การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงาน
ของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง 
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทําบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มี
คุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชีผู้ประกอบการ     
 _ 
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งานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทําไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  ๕๑ วรรคหนึ่ง 
จนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของ
รัฐตามมาตรา๕๓ วรรคหนึ่ง 
 มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง  ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็น
รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 การดําเนินการเพ่ือสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการเพ่ือสั่งให้
เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทําอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.สํานักงบประมาณ 
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําโครงสร้างกรมบัญชีกลาง กรอบอัตรากําลังข้าราชการและพนักงาน
ราชการ และกําหนดงบประมาณ รวมทั้งการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเป็น เพ่ือรองรับการดําเนินการตามอํานาจ
หน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
 
    ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
                   นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ              
การบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือปูองกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ประกอบกับ
มาตรการอ่ืน ๆเช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-162- 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  

(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 ----------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับวาด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสรา้งขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๕ และมาตรา ๕๒ 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  (ฉบับที่ .๔ ).พ .ศ .๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังตอ่ไปนี้ 
  

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                
พ.ศ. 2547” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 (๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 

 (๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ 

 (๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๒๙ 

 (๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบบัที ่๔) พ.ศ.๒๕๓๕ 

 (๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที ่๕) พ.ศ.๒๕๔๒ 

 (๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล (ฉบับที ่๖) พ.ศ.๒๕๔๓ 

 (๘) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๘ 

 (๙) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๒)                 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 (๑๐) ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๓)               
พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “สภาทอ้งถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล และสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีและนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
 “รองผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี และ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
นายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 
 “ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเทศบาล 
และประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “รองประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธาน                
สภาเทศบาล และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “สมาชิกสภาท้องถิ่น” หมายความว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล” 
 “เลขานุการสภาท้องถิ่น” หมายความว่า เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ             
สภาเทศบาล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล และ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
 “ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมสําหรับเทศบาล 
 ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอํานาจตีความ วินิจฉัย
ปัญหา กําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
 เมื่อมีปัญหาโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือกรณีที่ ไม่ได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ให้
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นนําข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้น
เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุมคราวนั้น และ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้เสนอต่อนายอําเภอเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของนายอําเภอให้ใช้บังคับได้เฉพาะในการประชุม
คราวนั้น และให้รายงานพฤติการณ์ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณา 
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หมวด ๑ 

ประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๖ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นครบตามจํานวนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด
สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องกําหนดให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด 
 ข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ ๖ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลเปิดประชุมสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว โดยให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ใน
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว หากสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดไม่รับ
เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว ให้เชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดรองลงมาตามลําดับซึ่งอยู่ในที่
ประชุมสภาท้องถิ่นคราวนั้นเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว เพ่ือทําหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมนําสมาชิกสภา
ท้องถิ่นปฏิญาณตนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด และดําเนินการเลือกประธานสภา
ท้องถิ่น” 
 ในกรณีที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุสูงสุดมากกว่าหนึ่งคน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 วิธีจับสลากเลือกประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือเทศบาล นายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินการให้คนที่มีอายุสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน  
ว่าจะให้คนใดเป็นคนจับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอจับสลากว่าคน
ใดจะเป็นคนจับสลากก่อน แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันมีจํานวนเท่ากับจํานวน
สมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอายุสูงสุดเท่ากันโดยเขียนข้อความว่า “ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว”เพียงบัตร
เดียว นอกนั้นเขียนข้อความว่า “ไม่ได้เป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว” 
 ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่น
คนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองไม่นอ้ยกว่าสองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอไม่จํากัดจํานวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละ
หนึ่งชื่อ.เมื่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็น     
ผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่เฉพาะ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม        
ถ้าผลการเลือกใหมป่รากฏว่ายังมผีู้ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ไดค้ะแนนสูงสุดเท่ากัน 
 วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน 
 วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ประชุมดําเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันตกลงกันเสียก่อน
ว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลาก
ก่อนหลัง แล้วให้จัดทําบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอย่างเดียวกันตามจํานวนเท่ากับจํานวนผู้ได้รับคะแนน
สูงสุดเท่ากัน โดยเขียนข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” เพียงบัตรเดียว.นอกนั้นเขียน
ข้อความว่า “ไม่ไดร้ับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 
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 ข้อ ๙ ในกรณีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ ๖ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ แล้วแตก่รณ ีดําเนินการแต่งตั้งทันท ีเมื่อการเลือกประธานสภาท้องถิ่นแล้วเสร็จ 
และให้ประธานสภาท้องถิ่นทีไ่ดร้ับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาท้องถิ่นในครั้งนั้นต่อไป 

 ข้อ ๑๐ ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว พ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

 (๑) สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติเลือกประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้ว 

 (๒) สําหรับเทศบาล เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 

 (๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อนายอําเภอมีคําสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

 ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้สภาท้องถิ่นเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นเลขานุการสภา
ท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ 

 (๑) สําหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําหนดวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีของแต่ละสมัย และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป 

 (๒) สําหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลกําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่ม
เมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปี
ถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

 (๓) สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุม
สามัญประจําปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน กับให้กําหนดวันเริ่ม
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

 การกําหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
กําหนด 

 ให้ประธานสภาท้องถิ่นรายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต่
วันเลือก” 

 ข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภาท้องถิ่น ให้นําความใน ข้อ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดให้สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่น
ได้มากกว่าหนึ่งคนให้เลือกรองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งก่อน แล้วจึงเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นในลําดับ
ถัดไปทีละคนจนกว่าจะครบตามจํานวนที่พึงมี” 

 ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้นําความในข้อ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวพ้น 

จากตําแหน่ง 
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 ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น                 
ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรไดร้ับการแต่งตั้งเพียงตําแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นไดร้ับเลือก 

 ข้อ ๑๕ เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตําแหน่ง
ก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่นรองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการ
สภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 

 (๑) กรณีประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น
หรือรองประธานสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

 (๒) กรณีเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตําแหน่งที่ว่างในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นท่ีมีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง 

 ให้ประธานที่ประชุมในคราวประชุมสภาท้องถิ่นที่มีการเลือกประธานสภาท้องถิ่นและเป็นผู้ดําเนินการ
เลือกประธานสภาท้องถิ่น รายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาล และนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือก 
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสําหรับเทศบาล หรือนายอําเภอสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล แล้วแต่กรณี 
แต่งตั้งประธานสภาท้องถิ่นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการเลือกประธานสภาท้องถิ่น” 

 ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 (๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้าน
ญัตติ ในที่ประชุมสภาท้องถิน่ 

 (๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 

 (๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 

 (๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 

 (๖) อํานาจและหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดไว้ หรือตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้ 

 ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ช่วยประธานสภาท้องถิ่นในกิจการอันเป็นอํานาจ 

หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น หรือปฏิบัติการตามท่ีประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 

 ในกรณีไมม่ีประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แตไ่มส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติ
หน้าที่ ให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น โดยให้นําความในข้อ ๒๖                 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กรณีที่สภาท้องถิ่นใดมีรองประธานสภาท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งคน ให้รองประธานสภาท้องถิ่นปฏิบัติ
หน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นตามลําดับ  
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 ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 
 สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเท่านั้น 
 ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
 (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้อง
กับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที ่
 (๕) จัดทํารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
 (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ อนุญาตจาก
ประธานสภาท้องถิ่น 
 (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
 (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
 (๙) หน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทํากิจการอ่ืนตามที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
 ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุม              
คราวนั้น โดยให้นําความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือก 
ให้กระทําด้วยวิธีการยกมือ 
 

หมวด ๒ 
การประชุม 

 
 ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตามข้อ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
 (๑) การประชุมสามัญ 
 (๒) การประชุมวิสามัญ 
 ข้อ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุม
สามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป และระยะเวลาของ                
สมัยประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกของแตล่ะปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศ
ไว้ในทีเ่ปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปีไว้ หรือไม่ได้กําหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจําปี
สมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจําปี หรือวันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปีที่กําหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจําปีอ่ืน หรือใน               
สมัยประชุมวิสามัญก็ได ้
 ข้อ ๒๒ การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตาม ข้อ ๒๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิก
สภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน
กําหนดวันเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งกําหนดเปิดสมัยประชุม
และปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้ แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลาเปิดสมัยประชุม โดยให้ระบุ
เหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้นด้วย 
 ข้อ ๒๓ การนัดประชุมในระหว่างสมัยประชุมนั้นให้ทําเป็นหนังสือ หรือจะบอกนัดในที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นก็ได้ แต่ถ้าบอกนัดในที่ประชุมให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ที่ไม่ได้มาประชุมในเวลานั้นให้ทราบ
ล่วงหน้าด้วย โดยให้แจ้งนัดประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน แต่ถ้าเป็นการประชุมอันรีบด่วน 
จะนัดน้อยกว่านั้นก็ได้ โดยให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งเหตุอันรีบด่วนไว้ในหนังสือนัดประชุม และแจ้งให้ที่
ประชุมสภาท้องถิ่นทราบด้วย 
 การประชุมสภาท้องถิ่นทีไ่ม่ไดม้ีการนัดประชุม ไม่ใหถ้ือว่าเป็นการประชุมของภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๒๔ ให้ส่งระเบียบวาระการประชุมไปพร้อมกับการเรียกประชุมตามข้อ๒๒หรือการนัดประชุมตาม
ข้อ ๒๓ เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วนจะแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นทราบในขณะ
เปิดประชุมกไ็ด ้
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กําหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ประชุม และเรื่องที่จะนําเข้าสู่              
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทราบและเข้าฟังการประชุมด้วย 
 หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นให้เป็นไปตามระเบียบที่                
สภาท้องถิ่นกําหนด 
 ข้อ ๒๕ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้ว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ เมื่อมีผู้มาประชุมครบองค์ประชุมให้เลขานุการสภา
ท้องถิ่นให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าห้องประชุม 
 เมื่อได้มีสัญญาณให้เข้าประชุมแล้ว ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นรีบเข้านั่งตามที่ซึ่งได้จัดไว้เป็นสัดส่วนแยก
ต่างหากจากที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าฟังการประชุม ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจดูว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นได้เข้า
ประชุมครบองคป์ระชุมหรือไม ่
 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดไม่ไดล้งชื่อไว้ แต่ได้เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งนั้น 
 สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดที่มาลงชื่อไว้แล้ว แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในที่ประชุมสภาท้องถิ่นไม่ให้นับเป็น
องค์ประชุมสําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้น และให้ถือว่าขาดประชุมสภาท้องถิ่นเมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมแล้ว 
สมาชิกสภาท้องถิ่นมาประชุมไมค่รบองคป์ระชุมและพ้นกําหนดเวลานัดประชุมแล้วหนึ่งชั่วโมง ก็ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นสั่งเลื่อนการประชุม และให้ถือว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขาดประชุมสภาท้องถิ่น 
 การแจ้งเลื่อนการประชุมนั้น ให้นําความใน ข้อ ๒๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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 ข้อ ๒๖ เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้วแต่ไม่มี
ประธานสภาท้องถิ่นและรองประธานสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้     
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมคราวนั้นเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว เพ่ือดําเนินการ
ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น โดยให้เสนอชื่อและลงคะแนนด้วยวิธียกมือ 
ถ้าในระหว่างการเลือกนั้นประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เข้ามาในที่ประชุม       
และยอมปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ระงับการเลือกนั้นเสียหรือถ้าเลือกได้แล้วก็ให้ผู้ได้รับเลือกเป็นอันพ้นหน้าที่              
และนําความในข้อ ๗ และข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้ประธานสภาท้องถิ่น
หรือรองประธานสภาท้องถิ่นดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่สําหรับการประชุมนั้น และให้ดําเนินการเลือก
ประธานที่ประชุมชั่วคราวตามวรรคหนึ่งเพ่ือดําเนินการในการประชุมครั้งนั้นจนเสร็จสิ้น 
 ข้อ ๒๗ การจัดระเบียบวาระการประชุมให้จัดลําดับดังต่อไปนี้ 
 (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม 
 (๓) กระทูถ้าม 
 (๔) เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
 (๕) เรื่องท่ีเสนอใหม ่
 (๖) เรื่องอ่ืน ๆ 
 ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าเรื่องใดเป็นเรื่องด่วน .จะจัดไว้ในลําดับใดของระเบียบวาระ              
การประชุมก็ได้ แต่จะจัดไว้ก่อนเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้วไม่ได้ 
 ข้อ ๒๘ ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ตกลงเป็นอย่างอ่ืน       
ในคราวประชุมนั้น 
 ข้อ ๒๙ ประธานสภาท้องถิ่นจะสั่งปิดประชุมสภาท้องถิ่นก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณี
สภาท้องถิ่นเกิดอลเวงตามข้อ ๑๒๑ 
 ถ้าประธานสภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระและไม่ใช้กรณีตามข้อ ๑๒๑ โดยต่อเนื่องกัน
สมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีอยู่ในที่ประชุมเห็นว่าสมควรให้
เปิดประชุมต่อไป ก็ให้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไปจนกว่าจะหมดระเบียบวาระ 
การประชุม โดยให้รองประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธานที่ประชุม 
 ถ้ารองประธานสภาท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกกันเอง 
เป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น ทั้งนี ้ให้นําความในข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 วาระการประชุมที่ยังไม่ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  เนื่องจากประธาน           
สภาท้องถิ่นสั่งปิดประชุมตามวรรคหนึ่ง.หรือปิดประชุมตามวรรคสองแต่ไม่ได้มีการดําเนินการประชุมต่อ                   
ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดวาระการประชุมนั้น เข้าระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งต่อไป 
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 ข้อ ๓๐ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นเป็นการสมควร จะสั่งให้หยุดพักการประชุมสภาท้องถิ่น                    
ไว้ชั่วคราวก็ได ้
 ข้อ ๓๑ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก              
ที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการประชุมลับ           
ในระเบียบวาระการประชุมนั้น โดยไม่ต้องขอมติที่ประชุม การประชุมเช่นนี้ให้ประธานสภาท้องถิ่นสั่งผู้ที่ไม่ได้ 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมนั้น ออกจากที่ประชุมจนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ 
 การร้องขอให้มีการประชุมลับตามวรรคหนึ่ง อาจทําเป็นหนังสือหรือเสนอด้วยวาจากไ็ด ้
 ข้อ ๓๒ การประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น เนื่องจาก
เห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่หรือเรื่องที่สมาชิก             
สภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดตามความในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภา
ท้องถิ่นผู้ถูกกล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 
 ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม          
ได้ตรวจสอบ แล้วให้ทําสําเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 
เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
 การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม              
ลาประชุม และขาดประชุม 
 ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย             
ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 
 ข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติ
ด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบกใ็ห้เป็นไปตามทีร่อ้งขอ 
 ข้อ ๓๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมครั้งใดแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อ                   
ในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน 
 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมยังไม่ได้ตรวจสอบรายงาน
การประชุมที่สภาท้องถิ่นยังไม่ได้รับรอง หรือรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นได้รับรองแล้วแต่ประธานสภา
ท้องถิ่นยังไม่ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพราะเหตุครบอายุของสภาท้องถิ่นหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น ให้ผู้ที่
ดํารงตําแหน่งเลขานุการสภาท้องถิ่น ณ วันที่มีเหตุดังกล่าวบันทึกเหตุการณ์นั้นไว้ท้ายรายงานการประชุม
ดังกล่าว และให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานสภาท้องถิ่นในการประชุมครั้งนั้นเป็นผู้ตรวจสอบ  แก้ไข และรับรอง
รายงานการประชุมนั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีเหตุถ้าไม่รับรองภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าได้รับรองรายงาน
การประชุมนั้นแล้ว 
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 ข้อ ๓๕ รายงานการประชุมลับจะเปิดเผยไดเ้พียงใดหรือไม ่ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๓๖ การเปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 (๑) กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็น            
เพ่ือประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเรียกประชุมวิสามัญได้ 
หรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มีอยู่อาจทําคําร้องยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญได ้
 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทําคําร้องขอให้
เปิดสมัยประชุมวิสามัญ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญภายในสิบห้าวันนับแต่วัน      
ไดร้ับคําร้อง 
 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยประชุมวสิามัญให้มีกําหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป
อีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าที่มอียู่และให้ขยายออกไปไดอี้กไมเ่กินเจ็ดวัน 
 (๒) กรณีเทศบาล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งเทศบาล 
ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
สภาเทศบาลที่อยู่ในตําแหน่ง อาจทําคําร้องยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญ                 
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร ก็ให้เรียกประชุมวิสามัญได้สมัยประชุมวิสามัญให้มีกําหนด            
ไมเ่กินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 (๓) กรณีองค์การบริหารส่วนตําบล นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพ่ือประโยชน์
แห่งองค์การบริหารส่วนตําบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร            
ส่วนตําบลที่อยู่ในตําแหน่ง อาจทําคําร้องยื่นต่อนายอําเภอขอให้เปิดสมัยประชุมวิสามัญถ้าเห็นสมควรก็ให้
นายอําเภอเรียกประชุมวิสามัญได้ สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม่เกินสิบห้าวันแต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก 
จะต้องไดร้ับอนุญาตจากนายอําเภอ 
 ให้นําวิธีการประชุมสามัญตามระเบียบนี้มาใช้บังคบักับการประชุมวิสามัญด้วย 
 สําหรับวิธีการขอขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลให้นําวิธีการ
ขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญตาม (๒) และ (๓) แล้วแต่กรณ ีมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

หมวด ๓ 
ญัตติ 

 
 ข้อ ๓๗ ญัตติมี ๒ อย่างคือ 
 (๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่น 
 (๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
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 ข้อ ๓๘ ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า
ห้าวันและมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่
น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน เว้นแต่ตามกฎหมายหรือระเบียบนี้กําหนดวิธีการเสนอ
ญัตติไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 การเสนอญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
 ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรองตามวรรคหนึ่ง 
 ญัตติดังต่อไปน้ีอาจเสนอด้วยวาจาในท่ีประชมุสภาท้องถ่ินได้ โดยให้นําความในข้อ ๓๙ มาใช้บังคับ 
 (๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
 (๒) ขอให้รับรองรายงานอื่น ๆ ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึน 
 (๓) ขอปรึกษาหรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 
 (๔) ขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัตสิามวาระรวดเดียวตามข้อ๔๕ 
 (๕) ญัตติตามข้อ๔๑ 
 (๖) ญัตติที่ประธานที่ประชุมเห็นควรอนุญาต 
 การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม
คราวนั้น 
 ข้อ ๓๙ การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้นําความในข้อ ๖3 วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระทําโดยวิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 
 ข้อ ๔๐ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติที่เสนอมา เข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น             
ภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 
 กรณีที่มีเหตุจําเป็นไม่สามารถบรรจุญัตติเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้               
ให้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจําเป็นนั้นต่อสภาท้องถิ่นในสมัย
ประชุมนั้น 
 ญัตติที่บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมแล้ว หากสภาท้องถิ่นไม่ได้พิจารณาในสมัยประชุมนั้นหรือ
พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้เป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติร่างข้อบัญญัติให้บรรจุในระเบียบวาระ               
การประชุมในสมัยประชุมถัดไป 
 ข้อ ๔๑ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นกําลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจากญัตตดิังต่อไปนี้ 
 (๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัตทิี่ไม่ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 (๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตามหมวด ๘ 
 (๓) ขอให้ลงมติ 
 (๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณา หรือแยกประเด็นลงมติ 
 (๕) ขอให้ปิดอภิปราย 
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 (๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป 
 (๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
 (๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อํานาจตามข้อ ๑๑๙ ข้อ ๑๒๐ หรือข้อ ๑๒๑ 
 (๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 
 (๑๐) ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา             
ญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับข้อบัญญัติ 

 ข้อ ๔๒ ญัตติตามข้อ ๔๑ (๓) (๕) และ (๑๐) นั้น ห้ามไม่ให้ผู้ใดเสนอในคราวเดียวกับการอภิปรายของตน 

 ข้อ ๔๓ ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึกดังต่อไปนี้ 

 (๑) หลักการของร่างข้อบัญญัต ิ

 (๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัต ิ

 การเสนอร่างข้อบัญญัติให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ 

 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมาและตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้องให้ส่งสําเนา             
แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมอันรีบด่วน แต่ไม่ให้
น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนกําหนดเวลานัดประชุม ถ้าตรวจแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้เสนอทราบภายใน                 
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับญัตตินั้น เว้นแต่เป็นญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ไม่มีคํารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่ งร่ างข้อบัญญัติดั งกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเ พ่ือพิจารณาให้คํารับรอง                          
หากผู้บริหารท้องถิ่นไม่แจ้งผลการพิจารณาให้คํารับรองให้ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับ                  
ร่างขอ้บัญญัติดังกล่าวจากประธานสภาท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้เสนอทราบโดยเร็ว 

 สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่ึงได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องนําเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบวาระก่อนร่างข้อบัญญัติอ่ืน 

 ข้อ ๔๔ ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน หมายความว่า ร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร 

 (๒) การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน หรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๓) การกูเ้งิน การคํ้าประกัน หรือการใช้เงินกู ้

 (๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 

 (๕) การจ้างและการพัสดุ 

 ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคํารับรองของ
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัย คําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุด 

 การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัตงิบประมาณให้เป็นไปตามความในหมวด ๔ ว่าด้วยงบประมาณ 
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 ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะอนุมติัให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได ้
 ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจํานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว 
การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง  
ให้กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการ                   
แห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
 ข้อ ๔๖ คําอนุมัติหรือไม่อนุมัติร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ให้ทําเป็นร่างข้อบัญญัติอนุมัติให้ใช้
ข้อบัญญัติชั่วคราว 
 การพิจารณาร่างข้อบัญญัตติามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ทีไ่ม่ใช้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
 ข้อ ๔๗ ในการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ  
แห่งร่างข้อบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์
จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 
 เพ่ือประโยชน์แก่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่หนึ่ง สภาท้องถิ่นจะให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น
พิจารณาก่อนรับหลักการก็ได ้
 ข้อ ๔๘ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นมีมตไิมร่ับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้ประธานสภาท้องถิ่น
นําปรึกษาในที่ประชุมสภาท้องถิ่น เพ่ือเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการในคณะกรรมการหาข้อยุติ              
ตามจํานวนที่กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นกําหนด โดยให้นําวิธีการเลือกในข้อ ๑๒                 
แห่งระเบียบนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แล้วแจ้งมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณและรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุติฝุายสภาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเทศบาลให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 
กรณอีงค์การบริหารส่วนตําบลให้แจ้งนายอําเภอทราบทั้งนี้ ให้ดําเนินการภายในสามวันนับแต่วันที่สภาท้องถิ่น
มีมตไิมร่ับหลักการ 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นทําหนังสือแจ้งมติของสภาท้องถิ่นที่ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในวันถัดจากวันที่สภาท้องถิ่นมีมติไมร่ับหลักการ 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณท่ีผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติตามวรรคหนึ่งให้สภาท้องถิ่น
นําเข้าพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระที่สามตามลําดับ 
 ข้อ ๔๙ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ              
แปรญัตติพิจารณา ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณา              
โดยละเอียด และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย 
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 ภายในระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นกําหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิก
สภาท้องถิ่นผู้ใดเห็นควรจะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอคําแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ โดยให้             
แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติ
จะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
 การเสนอคําแปรญัตติให้อนุโลมใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้แปรญัตติอาจเสนอ
คําแปรญัตติด้วยวาจาได ้
 ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม               
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้น
อย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ 
ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า
สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณตี้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจง              
ข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ
หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะไดล้งมติเป็นอย่างอ่ืน 
 ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้
เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
 ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสําคัญ ที่ประชุมสภาท้องถิ่น                  
จะลงมตใิห้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหมเ่ฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มี
การแปรญัตติในเรื่องใหมข่ึ้นอีก ในกรณีที่มีมตสิ่งปัญหาไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว 
การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ.เป็นอันระงับไว้ก่อน .แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออ่ืนๆ.ต่อไป               
สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได ้
 ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียว ที่ประชุมสภาท้องถิ่น             
จะลงมตใิห้ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได้  
 เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้ยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่
กรณตี้องพิจารณาเป็นการด่วน 
 ในการประชุมต่อวาระท่ีสอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อทีไ่ด้ระงับไว้เท่านั้น 
 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมตใิห้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
 ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
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 ข้อ ๕๓ ญัตติร่างข้อบัญญัติใดซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ลงมติไม่รับหลักการตามความในข้อ ๔๗ หรือ
ลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติตามความในข้อ ๕๒ ให้ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปเว้นแต่กฎหมาย           
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการอย่างเดียวกันกับร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง                 
ในสมัยประชุมนั้นอีก เว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 
 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้ใช้แกญ่ัตติเกี่ยวกับกิจการของสภาท้องถิ่นด้วยโดยอนุโลม 
 ข้อ ๕๔ ญัตติขอให้สภาท้องถิ่นมีมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดพ้นจากตําแหน่งเนื่องจาก                 
มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นหรือ
ก่อความไมส่งบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ยื่นเป็นหนังสือล่วงหน้าและต้อง
มีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าชื่อเสนอจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 
 ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ถูกยื่นญัตติให้สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง            
เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสองวันก่อนวันประชุมพิจารณาญัตติดังกล่าว เพ่ือเตรียมหลักฐานชี้แจงแก้ข้อ
กล่าวหา เว้นแต่เป็นการพ้นวิสัยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ ให้ประธานสภาท้องถิ่นบันทึกเหตุผลไว้เป็นหนังสือ
และนําแจ้งที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือทราบก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 ข้อ ๕๕ การขอถอนญัตติหรือคําแปรญัตติหรือการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติซึ่งเป็นเหตุให้
เปลี่ยนหลักการของร่างข้อบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรอง หรือจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอญัตติ  
จะกระทําเมื่อใดก็ได้เว้นแต่ญัตตินั้นไดจ้ัดเข้าระเบียบวาระแล้วต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต้องได้รับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ญัตติที่ยังไม่ได้จัดเข้าระเบียบวาระ หรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติไม่อยู่ในบังคับ            
ของวรรคหนึ่ง 
 ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้าผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติ              
ไมข่ออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 
 ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติตามวรรคหนึ่ง ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมาย             
เป็นหนังสือให้รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ชี้แจง 
หรือแถลงแทนกไ็ด ้
 ในกรณีที่ราษฎรเป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินสามคนให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น  เพ่ืออภิปรายชี้แจง
หรือแถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง 
 ข้อ ๕๗ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ๆ ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่นยังไม่ได้
พิจารณา หรือพิจารณาแล้วยังไมเ่สร็จให้เป็นอันตกไป 
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หมวด ๔ 
งบประมาณ 

 
 ข้อ ๕๘ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 ข้อ ๕๙ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะกระทําได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอลด
จํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิน่รับรองเช่นเดียวกับการเสนอ 
 ญัตติคําแปรญัตติให้เสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่
สภาท้องถิ่นกําหนดตามข้อ ๔๕ วรรคสาม และข้อ ๔๙ วรรคหนึ่ง 
 ข้อ ๖๐ ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์ของ
จํานวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้รับคํารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือคําแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ 
 ข้อ ๖๑ ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
 (๑) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู ้
 (๒) รายจ่ายซ่ึงเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย 
 ถ้ามีปัญหาว่า รายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่งหรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ ๖๒ เมื่อไดอ้ภิปรายไปพอสมควรแล้ว ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นเสนอญัตติขอให้ปิดอภิปราย เพ่ือให้ลง
มติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณหรือไม่ หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาก่อน
รับหลักการ ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุม 

 

หมวด ๕ 
การอภิปราย 

 

 ข้อ ๖๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคําใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยกมือขึ้น                 
พ้นศีรษะ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตน หรือ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ก็ได้ 
และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น 
 ประธานสภาท้องถิ่นต้องให้โอกาสแก่ผู้เสนอญัตติหรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน แต่ถ้ามีผู้เสนอญัตติ
หรือผู้แปรญัตติหลายคน ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายไดค้รั้งละหนึ่งคน 
 ข้อ ๖๔ เมื่อผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติได้อภิปรายแล้ว ถ้ามีผู้ใดค้านก็ให้ผู้นั้นอภิปรายเมื่อผู้คัดค้านอภิปรายแล้ว 
ถ้าผูใ้ดจะสนับสนุนผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติกใ็ห้ผู้นั้นอภิปรายและประธานสภาท้องถิ่นต้องให้อภิปรายสลับกันไป 
 ถ้าฝุายใดฝุายหนึ่งไม่มีผู้ประสงค์จะอภิปรายแต่อีกฝุายหนึ่งมีผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่ให้ประธานสภา
ท้องถิ่นให้ผู้ประสงค์อภิปรายนั้นอภิปรายต่อเนื่องกันได ้
 เมื่อได้อนุญาตให้อภิปรายซ้อนไปคนหนึ่งแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นถามว่า ผู้ใดจะอภิปรายในทาง
ตรงกันข้าม ถ้ามีก็ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปราย แล้วดําเนินการให้อภิปรายสลับกันต่อไป ถ้าไม่มีก็
ให้ประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตให้อภิปรายต่อเนื่องไปได ้
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 ถ้ามีผู้ยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาตให้ผู้ใดอภิปรายก่อนก็ได้แต่ให้
คํานึงถึงผู้เสนอ ผู้รับรองและผู้ที่ยังไม่ไดอ้ภิปรายด้วย 
 ข้อ ๖๕ ถ้าไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป ให้ถือว่าเป็นการปิดอภิปราย หรือถ้ามีแต่ประธานสภาท้องถิ่น
เห็นว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้ว ประธานสภาท้องถิ่นจะเสนอให้ที่ประชุมวินิจฉัยว่า ควรจะปิดอภิปราย
หรือไมก็่ได ้เว้นแต่การอภิปรายตามความในข้อ ๗๒ 
 เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นเสนอให้ที่ประชุมลงมติ 
 ข้อ ๖๖ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นเตือนสมาชิกสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมสมาชิก                
สภาท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามทันที 
 ข้อ ๖๗ ถ้าประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้ใดใช้เวลาอภิปรายครั้งใดเกินสมควรแก่เรื่องและ               
ยังมผีู้อ่ืนประสงคจ์ะอภิปรายต่อไปอีก ประธานสภาท้องถิ่นอาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดอภิปรายเสียก็ได้เมื่อได้อภิปราย
มาครบสิบนาทีแล้ว 
 ข้อ ๖๘ สมาชิกสภาท้องถิ่นจะต้องอภิปรายเฉพาะเรื่องท่ีกําลังปรึกษากันอยู่เท่านั้นจะกล่าวข้อความซ้ํา
หรือนอกประเด็นและจะใช้ถ้อยคําหยาบคาย ใส่ร้ายเสียดสีผู้ใดไม่ได้ หรือกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่กรณี
จําเป็น 
 ห้ามไม่ใหส้มาชิกสภาท้องถิ่นนําเอกสารใดๆ มาอ่านให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นฟัง เว้นแต่กรณีจําเป็นและ
หา้มไม่ใหน้ําวัตถุใดๆเข้ามาแสดงในที่ประชุมสภาท้องถิ่นเว้นแต่ประธานสภาท้องถิ่นจะอนุญาต 
 ผู้ถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องอ่ืนใดอันเป็นที่เสียหาย อาจยืนและยกมือขึ้นพ้นศีรษะ  
ณ ที่ของตนเพ่ือเป็นการขออนุญาต เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาตแล้วจึงให้กล่าวแก่หรือชี้แจงข้อเท็จจริงได้ 
 ข้อ ๖๙ ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
หรือประโยชน์สําคัญของทางราชการ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้นํามาอภิปราย
หรือเปิดเผย.แต่ถ้าสมาชิกสภาท้องถิ่นร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นไม่ให้นํามาอภิปรายหรือเปิดเผย                 
ต้องมีผู้รับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติและให้ดําเนินการตามมติของสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๗๐ เมื่อเห็นว่า มีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุมในหมวดนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจยืนและยกมือ
ขึ้นพ้นศีรษะ.เพ่ือร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นให้รักษาระเบียบการประชุมได้ให้ประธานสภาท้องถิ่น                      
เป็นผู้วินิจฉัยว่า ไดม้ีการฝุาฝืนระเบียบหรือไม ่
 คําวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นในข้อที่ว่ามีผู้กระทําผิดระเบียบการประชุมตามวรรคหนึ่งหรือไม ่
เป็นเด็ดขาด ห้ามไม่ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นอภิปรายในเรื่องนี้ต่อไป 
 ข้อ ๗๑ ขณะอภิปรายอยู่นั้น ถ้าประธานสภาท้องถิ่นยืนขึ้นให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้กําลังอภิปรายหรือ
จะขออภิปรายต้องระงับการอภิปรายของตนไว้ แล้วนั่งลงทันที และสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหลายซึ่งอยู่ในที่
ประชุมนั้นต้องนั่งฟังประธานสภาท้องถิ่น 
 ข้อ ๗๒ การอภิปรายในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดถูกกล่าวหาว่า มีความประพฤติในทางที่จะนํามา
ซึ่งความเสื่อมเสีย.หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่น หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย             
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดตามความในหมวด ๙ 
แห่งระเบียบนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นมีสิทธิอภิปรายไดจ้นหมดข้อสงสัย ห้ามไม่ใหร้วบรัดอภิปรายเพื่อลงมติ 


