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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวย ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
--------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองค 
การบริหารสวนจังหวัดไวดังตอไปนี้ 
 
  ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ 
ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐" 
 
  ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับนับตั้งแตวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนไป 
 
  ขอ ๓  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใช 
ระเบียบนี้แทน 
 
  ขอ ๔  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรักษาการใหเปนไปตาม 
ระเบียบนี้ 
 
     หมวด ๑ 
 การเลือกประธานสภา และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
     ------------ 
 
  ขอ ๕  เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้ง 
แรก ตามความในมาตรา ๒๒ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.  
๒๕๔๐ ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผู 
มีอายุสูงสุด ซึ่งอยูในที่ประชุมคราวนั้นเปนประธานสภาชั่วคราวจนกวาจะไดเลือกตั้งประธานสภา 
และรองประธานสภา ตามความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  กอนเขารับหนาที่ใหประธานสภาชั่วคราวตองกลาวนําสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดปฏิญาณตนวา "จะรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
จะซ่ือสัตยสุจริต และปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของประชาชน" 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ประธานสภาชั่วคราวตามความในวรรคหนึ่งมีหนาที่ดําเนินการเลือกตั้งประธาน 
สภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ประธานสภาและรองประธานสภาซึ่งไดรับเลือกตั้งตามความในวรรคหนึ่งใหอยู 
ในตําแหนงจนครบอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๖  วิธีเลือกประธานสภา สมาชิกแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกท่ีตนเห็นสม 
ควรไดหนึ่งชื่อคําเสนอตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองไมนอยกวาสองคน ชื่อ
ท่ี 
เสนอไมจํากัดจํานวนและใหเลือกจากชื่อเหลานั้น โดยวิธีเขียนช่ือลงคะแนนเม่ือตรวจนับแลวให 
ประธานสภาชั่วคราวประกาศคะแนนตอที่ประชุมผูที่ไดคะแนนสูงสุดเปนผูไดรับเลือก ถาได
คะแนน 
สูงสุดเทากันหลายช่ือ ใหเลือกใหมเฉพาะช่ือท่ีไดคะแนนเทากัน แตถาคะแนนสูงสุดเทากันอีก ก็
ให 
ประธานสภาชั่วคราวออกเสียงชี้ขาด 
  ในการตรวจนับคะแนน ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเชิญ 
สมาชิกไมนอยกวาสามคนมาชวย 
  ถามีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวใหถือวาผูนั้นไดรับเลือก 
 
  ขอ ๗  การเลือกรองประธานสภา ใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดยอนุโลมให 
เลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งกอน แลวจึงเลือกรองประธานสภาคนที่สอง 
 
  ขอ ๘  เมื่อประธานสภา หรือรองประธานสภาพนจากตําแหนงกอนถึงวาระตาม 
ขอ ๕ สภาตองเลือกสมาชิกขึ้นเปนประธานสภา หรือรองประธานสภาแลวแตกรณี เพื่อดํารง 
ตําแหนงที่วางนั้นแทนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง ในการนี้ใหนําความในขอ ๕  
ขอ ๖ หรือขอ ๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
          หมวด ๒ 
       อํานาจและหนาท่ีของประธานสภา และรองประธานสภา และหนาท่ีของเลขานุการ 
    สภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
         ------------ 
 
  ขอ ๙  ประธานสภามีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  ดําเนินกิจการของสภาตามกฎหมาย 
  (๒)  เปนประธานของที่ประชุมสภา เวนแตในขณะที่เขากลาวอภิปรายสนับสนุน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือคัดคานญัตติในที่ประชุม 
  (๓)  บังคับการงานในสภา 
  (๔)  รักษาความสงบเรียบรอยในสภา 
  (๕)  เปนผูแทนสภาในกิจการภายนอก 
  (๖)  อํานาจและหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไวหรือตามท่ีกําหนดไวใน 
ระเบียบนี้ 
  ขอ ๑๐ รองประธานสภามีหนาที่ชวยประธานสภาในกิจการ อันเปนอํานาจ 
หนาที่ของประธานสภา หรือปฏิบัติการตามที่ประธานสภามอบหมาย 
  เมื่อประธานสภาไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานสภาคนที่ 
หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา ถารองประธานสภาคนที่หนึ่งไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติ 
หนาท่ีได ใหรองประธานสภาคนที่สองเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนประธานสภา 
 
  ขอ ๑๑ เลขานุการสภามีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑)  นัดประชุม 
  (๒)  เชิญผูเปนประธานสภาชั่วคราวของที่ประชุมสภาเขาปฏิบัติหนาที่ 
  (๓)  ชวยเหลือประธานสภาในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
  (๔)  แจงระเบียบหรือหนังสือตอที่ประชุม หรือตอสมาชิกและยืนยัน 
  (๕)  จัดทํารายงานการประชุมตามถอยคําที่อภิปราย 
  (๖)  รักษาเอกสารของสภา แตจะเปดเผยเอกสารเหลาน้ีไดเพียงใด แลวแตท่ี 
ประชุมหรือประธานสภาจะอนุญาต 
  (๗)  ควบคุมการเขาออกในสภา ตลอดจนถึงบริเวณของสภา 
  (๘)  ควบคุมกิจการใหเปนไปตามระเบียบที่ประธานสภาจะไดกําหนด 
  (๙)  กระทํากิจการอื่นตามที่ประธานสภามอบหมาย 
 
     หมวด ๓ 
  การเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
             ------------ 
 
  ขอ ๑๒ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดคนหนึ่งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  การเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหนําความในขอ ๖ มาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูประกาศชื่อผูซึ่งไดรับเลือกเปน 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๓ ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตั้งรองนายกองคการบริหารสวน 
จังหวัดจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๓๕ แหง 
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 
  ขอ ๑๔ เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ  
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองเลือกสมาชิกขึ้นแทนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ
ดํารง 
ตําแหนงที่วางนั้นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลงในการนี้ใหนําความในขอ ๑๒ มา
ใช 
บังคับโดยอนุโลม 
  ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 
เปนการชั่วคราวจนกวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับเลือกขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ 
 
  ขอ ๑๕ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหารสวน 
จังหวัดจะเปนประธานสภาหรือรองประธานสภาดวยในขณะเดียวกันไมได 
 
       หมวด ๔ 
     การประชุม 
              -------------- 
 
  ขอ ๑๖ ภายใตบังคับมาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการ 
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  การประชุมสมัยสามัญ 
  (๒)  การประชุมสมัยวิสามัญ 
 
  ขอ ๑๗ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก สภาตองดําเนินการ 
ประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
  (๑)  ประธานสภาชั่วคราวกลาวนําใหสมาชิกกลาวปฏิญาณตน 
  (๒)  เลือกประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๓)  เลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๔)  กําหนดการประชุมสามัญประจําปสมัยแรก 
  (๕)  เลือกคณะกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๖)  อื่นๆ (ถามี) 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๘ การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรก ใหประธานสภานํา 
ปรึกษาในที่ประชุมครั้งแรกวาควรจะเริ่มแตเมื่อใดในปนั้น 
  การประชุมสมัยสามัญครั้งตอไปใหเปนไปตามมติที่สภากําหนด 
 
  ขอ ๑๙ การนัดเปดประชุมสภาตามความในขอ ๑๖ ใหประธานสภาแจงลวง 
หนาเปนหนังสือใหสมาชิกทราบ และใหปดประกาศไวในที่เปดเผยที่สภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
กอนกําหนดวันเปดประชุมไมนอยกวาสามวัน เวนแตกรณีรีบดวนจะแจงกําหนดเปดสมัยประชุม 
และปดประกาศเร็วกวานั้นก็ได แตไมนอยกวาย่ีสิบส่ีช่ัวโมงกอนกําหนดเวลาเปดสมัยประชุม 
 
  ขอ ๒๐ การประชุมตามปกติใหเปนไปตามมติของสภา เวนแตเมื่อประธานสภา 
พิจารณาเห็นวาไมมีเรื่องที่สมควรจะบรรจุเขาระเบียบวาระสําหรับวันนัดประชุมครั้งใด ประธาน 
สภาอาจสั่งงดการประชุมครั้งนั้นเสียก็ได แตหามมิใหส่ังงดการประชุมมากกวาหน่ึงคร้ังติดตอกัน 
  ถาประธานสภาพิจารณาเห็นวา จําเปนตองเรียกประชุมเปนพิเศษนอกจากที่ 
สภาลงมติไวตามความในวรรคหน่ึงก็กระทําได 
 
  ขอ ๒๑ การนัดประชุมในระหวางสมัยประชุมนั้นใหทําเปนหนังสือหรือจะบอก 
นัดในที่ประชุมก็ได แตถาบอกนัดในท่ีประชุมใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูท่ีมิไดมาประชุมใน
เวลา 
นั้นใหทราบลวงหนา 
  การนัดประชุมใหนัดลวงหนาไมนอยกวาสามวัน แตถาเปนการดวนหรืออยูใน 
ระหวางสมัยประชุมจะนัดเร็วกวานั้นก็ได 
 
  ขอ ๒๒ การนัดประชุมใหสงระเบียบวาระพรอมดวยสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของไป 
ดวย เวนแตการประชุมดวน จะแจงระเบียบวาระการประชุมพรอมดวยสําเนาเอกสารที่เกี่ยวของให 
สมาชิกทราบในขณะเปดประชุมก็ได 
 
  ขอ ๒๓ การจัดระเบียบวาระการประชุมโดยปกติใหจัดลําดับดังตอไปนี้ 
  (๑)   เรื่องที่ประธานจะแจงใหที่ประชุมทราบ 
  (๒)   เรื่องดวน 
  (๓)   รับรองรายงานการประชุม 
  (๔)   ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดชั่วคราวหรือญัตติรางขอบัญญัติ 
อนุมัติ หรือไมอนุมัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดชั่วคราว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๕)   กระทูถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๖)   ขอสอบถามผูวาราชการจังหวัด 
  (๗)   เรื่องที่คางพิจารณา 
  (๘)   ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีคณะกรรมการพิจารณา 
แลว 
  (๙)   ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดที่เสนอใหม 
  (๑๐) ญัตติหรือเรื่องอื่นๆ 
 
  ขอ ๒๔ ใหสมาชิกผูมาประชุมลงช่ือในสมุดซ่ึงเจาหนาท่ีจัดไวกอนเขาประชุมทุก 
ครั้ง เม่ือมีสมาชิกลงช่ือมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดที่อยูในตําแหนงจึงจะเปนองคประชุม 
  ใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจสอบวาสมาชิกมาประชุมครบ 
องคประชุมหรือไม เมื่อมีผูมาประชุมครบองคประชุมตามความในมาตรา ๒๗ แหงพระราช
บัญญัติ 
องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แลวใหเลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดให 
สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเขาหองประชุม 
  เมื่อไดมีสัญญาณเขาหองประชุมแลว ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
รีบเขาน่ังตามท่ีซ่ึงไดจัดไว ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตรวจดูวาสมาชิกไดเขา 
ประชุมครบองคประชุมหรือไม ถาหากไมครบองคประชุมและพนกําหนดเวลานัดประชุมแลวหนึ่ง 
ชั่วโมงประธานสภาจะสั่งเลื่อนการประชุมเสียก็ได 
  การนัดเลื่อนประชุมนั้น ใหนําความในขอ ๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดท่ีมาลงช่ือไวแลว แตมิไดเขานั่ง 
ประชุมในที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มิใหนับเปนองคประชุมสําหรับสมาชิกสภาผู
นั้น 
  เมื่อสมาชิกเขาประชุมครบองคประชุมแลว ใหประธานสภาดําเนินการประชุมได 
 
  ขอ ๒๕ เมื่อสมาชิกมาครบองคประชุมแลว แตประธานสภาและรองประธาน 
สภาไมอยูในท่ีประชุมก็ใหสมาชิกผูมีอายุสูงสุดซ่ึงอยูในท่ีประชุมนั้นเปนประธานสภาชั่วคราวของที่ 
ประชุม เพื่อดําเนินการเลือกตั้งประธานสภาและรองประธานสภาตามความในขอ ๕ วรรคหนึ่ง 
และ 
ขอ ๖ เวนแตการลงคะแนนใหกระทําตามขอ ๘๔ (๑) 
  ถาประธานสภาหรือรองประธานภาเขามาในท่ีประชุมในระหวางท่ีการเลือก เชน 
วานั้นกําลังดําเนินการอยูก็ใหระงับการเลือกนั้นเสีย หรือถาไดเลือกแลวผูไดรับเลือกก็เปนอันพน 
หนาที่และใหประธานสภาหรือรองประธานสภาผูเขามาเปนประธานของที่ประชุมตอไป 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๒๖ การประชุมสภาใหที่ประชุมพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีอยูในระเบียบวาระ 
การประชุมกอนและตองดําเนินการพิจารณาตามลําดับระเบียบวาระการประชุมท่ีจัดไว เวนแตที่ 
ประชุมจะลงมติเปนอยางอื่น 
  เฉพาะเรื่องดวนหามมิใหเปลี่ยนระเบียบวาระยกเอาเรื่องอื่นขึ้นพิจารณากอน 
  ประธานสภาจะสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบวาระประชุมมิได เวนแตในกรณี 
เห็นวาที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเกิดการอลเวงจนมิอาจรักษาระเบียบขอบังคับการ 
ประชุมไวได 
 
  ขอ ๒๗ ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีเรื่องท่ีจะแถลงตอท่ีประชุมก็ให 
ประธานสภาอนุญาต 
  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิซักถามรายละเอียดเพ่ือความ 
กระจางแจงในเรื่องที่แถลงหรือชี้แจงนั้นไดตามสมควร 
 
  ขอ ๒๘ ถาประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นวาไดประชุมกันมาเปน 
เวลานานสมควรหยุดพักเสียชั่วคราว จะส่ังใหหยุดพักการประชุมเสียช่ัวคราวก็ได 
 
  ขอ ๒๙ ถาประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดลงจากบัลลังกโดยมิไดสั่ง 
อยางใดใหถือวาเลิกประชุม 
 
  ขอ ๓๐ ภายใตบังคับมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมาประชุม 
รองขอใหประชุมลับ ก็ใหประธานสภาดําเนินการประชุมลับไดโดยมิตองขอมติที่ประชุม การ
ประชุม 
เชนน้ีใหประธานสภาส่ังผูท่ีมิไดเปนสมาชิกหรือผูท่ีมิไดมีสวนเกี่ยวของในการประชุมนั้นออกจากที่ 
ประชุมจนพนระยะที่จะฟงการประชุมได 
  การรองขอใหมีการประชุมลับตามความในขอนี้ อาจทําเปนหนังสือก็ไดแตไม 
จําเปนตองบอกลวงหนา 
 
  ขอ ๓๑ การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับสมาชิก 
ที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดตามความในมาตรา ๑๑ (๖) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหประชุมลับ เวนแตสมาชิกผูถูกกลาวหาจะขอใหประชุมเปดเผย 
 
  ขอ ๓๒ รายงานการประชุมของสภาทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจราย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

งานการประชุมไดตรวจสอบ แลวเสนอใหสภารับรองภายในหาวันนับแตวันประชุมและกอนเสนอ 
สภาไมนอยกวาหน่ึงวันตองทําสําเนาข้ึนอยางนอยสองชุดวางไวใหสมาชิกมีโอกาสตรวจดูได  
สมาชิกผูใดตองการแกไขถอยคําตองไดรับคํายินยอมจากที่ประชุม 
  หากกรรมการปฏิบัติไมไดตามกําหนด ใหประธานกรรมการแจงตอประธานสภา 
เพื่อแจงใหที่ประชุมทราบ 
  รายงานการประชุมสภาทุกครั้งจะตองมีรายชื่อสมาชิกที่มาประชุม ท่ีลาการ 
ประชุมและที่ขาดการประชุม 
 
  ขอ ๓๓ เมื่อสภาไดรับรองรายงานการประชุมครั้งใดแลว ใหประธานสภาลงชื่อ 
ไวเปนหลักฐาน 
  รายงานการประชุมซึ่งสภาชุดกอนยังไมไดรับรอง ใหเลขานุการสภาลงช่ือไวและ 
ใหถือวาไดมีการตรวจและรับรองแลวตามความในขอ ๓๒ 
 
  ขอ ๓๔ รายงานการประชุมลับจะเปดเผยไดเพียงใดหรือไม ใหเปนไปตามมติ 
ของที่ประชุม 
 
  ขอ ๓๕ ขอความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชนสําคัญขององค 
การบริหารสวนจังหวัด นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกซึ่งมีผูรับรองไมนอยกวาหก
คน 
ก็ดี อาจเสนอญัตติโดยไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือขอมิใหโฆษณา ถาที่ประชุมอนุมัติ ก็ให
เปน 
ไปตามคําขอนั้น 
 
          หมวด ๕ 
             ญัตติ 
                 ------------- 
 
  ขอ ๓๖ ญัตติมี ๒ อยาง คือ 
  (๑)  ญัตติเกี่ยวกับกิจการภายในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒)  ญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ญัตติท้ังหลายตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือตอประธานสภา โดยมีสมาชิก 
รับรองไมนอยกวาสองคน เวนแตระเบียบนี้หรือกฎหมายจะไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 
  ขอ ๓๗ ญัตติตอไปน้ีไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ แตตองมีสมาชิกรับรองไม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นอยกวาสองคน 
  (๑)  ขอใหรับรองรายงานการประชุม 
  (๒)  ขอใหรับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ 
  (๓)  ขอใหปรึกษาเปนการดวน 
  (๔)  ญัตติที่ไดกําหนดไวในขอ ๓๘ 
  (๕)  ญัตติที่ประธานสภาเห็นควรอนุญาต 
  ใหประธานบรรจุญัตติที่เสนอมา เขาระเบียบวาระการประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดภายในกําหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น 
 
  ขอ ๓๘ เมื่อที่ประชุมกําลังปรึกษาญัตติใด มิใหเสนอญัตติอ่ืน เวนแต 
  (๑)  ขอแปรญัตติเฉพาะที่มิใชขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒)  ขอใหสงปญหาไปยังคณะกรรมการ หรือขอใหบุคคลใดมาแถลงขอเท็จจริง 
หรือแสดงความคิดเห็น 
  (๓)  ขอใหลงมติ 
  (๔)  ขอใหแยกประเด็นพิจารณาหรือแยกประเด็นลงมติ 
  (๕)  ขอใหปดอภิปราย 
  (๖)  ขอใหเปดอภิปราย 
  (๗)  ขอใหเลื่อนการปรึกษา 
  (๘)  ขอใหพิจารณาโทษสมาชิกวากระทําผิดขอบังคับนี้ในการประชุมครั้งนั้น 
  (๙)  ขอใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา 
 
  ถาที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติใหยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาญัตติเดิมเปนอัน 
ตกไป 
 
  ขอ ๓๙ ญัตติดวน ตองไมมีลักษณะทํานองเดียวกับกระทู และตองมีวัตถุ 
ประสงคเพื่อใหสภาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
 
  ขอ ๔๐ ใหเปนอํานาจของประธานสภาท่ีจะวินิจฉัยวาญัตติใดเปนญัตติดวน 
หรือไม และเม่ือวินิจฉัยแลวใหแจงผูเสนอญัตติทราบพรอมดวยเหตุผลภายในสามวันนับแตวันท่ี 
ไดรับญัตตินั้น 
 
  ขอ ๔๑ ใหประธานสภาบรรจุญัตติดวนเขาระเบียบวาระการประชุมในโอกาส 
แรกที่จะกระทําได ในการนี้จะบรรจุเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมที่จัดไปแลวก็ได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๔๒ ภายใตบังคับขอ ๔๑ ใหประธานสภาบรรจุญัตติเขาระเบียบวาระการ 
ประชุมสภาภายในหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตตินั้นตามลําดับที่ยื่นกอนหลัง กําหนดวันดังกลาวให 
หมายถึงวันในสมัยประชุม 
 
  ขอ ๔๓ การเสนอญัตติที่ไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือนั้น ใหนําความใน 
ขอ ๗๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  สวนการรับรองญัตติเชนวานี้ใหกระทําโดยวิธียืนขึ้น 
 
  ขอ ๔๔ ญัตติตามขอ ๓๘ (๓) (๕) และ (๙) นั้น หามมิใหผูใดเสนอในคราว
เดียว 
กับการอภิปรายของตน 
 
  ขอ ๔๕ ญัตติใดที่เปนขอผูกมัดนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือบุคคลภาย 
นอกใหเสนอเปนรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาส่ีคน 
 
  ขอ ๔๖ รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตองแบงเปนขอและมีบันทึก 
ขอความดังตอไปนี้ 
  (๑)  หลักการของรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒)  เหตุผลที่เสนอรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๔๗ ญัตติรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินซึ่งสมาชิกเสนอนั้น ใหประธาน 
สภาสงไปยังนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อพิจารณารับรอง 
 
  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดเกี่ยวดวยการเงิน หมายความวา 
รางขอบัญญัติวาดวยขอความดังตอไปนี้ 
  (๑)  การตั้งขึ้นหรือยกเลิกหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขหรือผอน หรือวาง 
ระเบียบการบังคับเกี่ยวกับรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๒)  การจัดสรร รับ รักษาหรือจายเงินขององคการบริหารสวนจังหวัด หรอื 
การโอนงบประมาณขององคการบรหิารสวนจังหวัด 
  (๓)  การกูเงินหรือการค้ําประกัน หรือการใชเงิน 
  ในกรณีที่เปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติที่เกีย่วดวยการเงิน 
ที่จะตองมีคํารับรองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือไม ใหเปนอํานาจของประธานสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูวินิจฉัย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๔๘ ญัตติที่ตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือหรือญัตติรางขอบัญญัตินั้นสมาชิก 
ผูเสนอและผูรับรองตองลงชื่อในญัตติหรือในรางขอบัญญัติที่เสนอ แลวแตกรณี 
 
  ขอ ๔๙ ญัตติที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
 
  ขอ ๕๐ การเสนอรางขอบัญญัติอื่นๆ ตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
จะตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดรับรองอยางนอยสองคน ผูเสนอและผูรับรอง 
ตองลงชื่อในญัตติรางขอบัญญัตินั้นดวย 
 
  ขอ ๕๑ ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณนั้น การเสนอ การแปรญัตติ และการขอ 
ใหลงมติในการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ใหปฏิบัติตามความในหมวด ๖ 
 
  ขอ ๕๒ ญัตติตามขอ ๓๘ (๘) ขอใหพิจารณาโทษสมาชิกวากระทําผิดขอบังคับ 
นี้ในการประชุมครั้งนั้น ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาส่ีคน และใหระบุเพียงวาผิดขอบังคับใน
เรื่อง 
ใดเทานั้น 
 
  ขอ ๕๓ ญัตติขอใหพิจารณาโทษสมาชิกวา กระทําผิดขอบังคับนี้ในการประชุม 
คร้ังท่ีแลวมา ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาส่ีคนและตองเสนอเปนหนังสือภายในสามวันนับแต
วัน 
ที่เหตุเกิดขึ้นและใหระบุเพียงวาผิดขอบังคับในเรื่องใดเทานั้น 
 
  ขอ ๕๔ ญัตติขอใหสภาวินิจฉัยใหสมาชิกคนใด ออกจากตําแหนงตามความใน 
มาตรา ๑๑ (๖) แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ตองมีสมาชิกรับ
รอง 
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกที่อยูในตําแหนง 
 
  ขอ ๕๕ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีประชุมตองพิจารณาเปนสามวาระ แตที่ประชุม 
จะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได 
  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปนผู 
เสนอหรือสมาชิกจะเปนผูเสนอก็ได ในกรณีสมาชิกเปนผูเสนอ จะตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือมี
ผู 
เสนอรวมกันไมนอยกวาสี่คน การพิจารณาวาระที่สองนั้นใหที่ประชุมเปนกรรมการเต็มสภา โดย 
ประธานของที่ประชุมเปนประธาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 
 
  ขอ ๕๖ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติวาระที่หนึ่ง ใหที่ประชุมปรึกษาใน 
หลักการแหงรางขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไมหากมีสมาชิก 
ประสงคจะอภิปราย หามมิใหลงมติกอนท่ีสมาชิกไดอภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแลว 
  กอนที่จะลงมติรับหลักการ ที่ประชุมจะลงมติใหสงคณะกรรมการพิจารณาหลัก 
การแหงรางขอบัญญัตินั้นกอนก็ได 
  กอนที่จะลงมติรับหลักการญัตติรางขอบัญญัติที่สมาชิกเปนผูเสนอ ถานายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอรับไปพิจารณา  หากที่ประชุมอนุมัติ จะกําหนดเวลาใหนายกองค
การ 
บริหารสวนจังหวัดสงกลับก็ได 
 
  ขอ ๕๗ ญัตติรางขอบัญญัติ ซึ่งที่ประชุมลงมติใหสงคณะกรรมการพิจารณา 
กอนรับหลักการนั้น ที่ประชุมจะกําหนดเวลาใหคณะกรรมการพิจารณาดวยก็ได 
 
  ขอ ๕๘ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาลงมติรับหลักการแลว ถาจะตองสงใหคณะ 
กรรมการพิจารณาที่ประชุมจะตองกําหนดเวลาแปรญัตติดวย 
  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกผูใดเห็นควรจะแกไขเพิ่มเติมก็ให 
เสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือ โดยปกติใหแปรญัตติเปนรายขอ และเสนอตอประธาน
คณะ 
กรรมการภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีที่สมาชิกเปนผูแปรญัตติจะตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 
สองคน ถาแปรญัตติรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสี่คน 
 
  ขอ ๕๙ ในการพิจารณาญัตติรางขอบัญญัติในวาระท่ีสอง ใหพิจารณาเริ่มตน 
ดวยชื่อรางขอบัญญัติ คําปรารภ แลวเรียงตามลําดับขอ และใหอภิปรายไดเฉพาะถอยคําหรือขอ 
ความที่มีคําแปรญัตติซึ่งผูแปรญัตติขอสงวนไวอภิปรายในสภา หรือที่คณะกรรมการแกไขเทานั้น  
เวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
 
  ขอ ๖๐ ถาที่ประชุมลงมติเห็นดวยกับคําแปรญัตติหรือเห็นดวยกับการแกไขใน 
ขอใดแลว มิใหเสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ถาขอความในขอใดที่ไดมีมติไปแลวขัดแยงกันหรือบกพรองในสาระสําคัญที่ 
ประชุมจะลงมติสงปญหานั้นไปใหคณะกรรมการพิจารณาใหมเฉพาะที่ขัดแยงหรือบกพรองก็ได 
ไมมีการแปรญัตติในขั้นกรรมการนี้ ในกรณีที่มีมติสงปญหาไปใหกรรมการพิจารณาใหมดังกลาว 
แลว ที่ประชุมจะระงับการพิจารณารางขอบัญญัตินั้นไวกอนเพื่อรอรายงานของคณะกรรมการก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาขอขัดแยงหรือขอบกพรองดังกลาวแลวตามความในวรรคสองเกิดขึ้นในการ 
พิจารณารวดเดียวที่ประชุมจะลงมติใหดําเนินการตามความในวรรคสองก็ได 
 
  ขอ ๖๑ ในการพิจารณารางขอบัญญัติวาระท่ีสาม ใหท่ีประชุมลงมติวาจะใชได 
หรือไมเทานั้น 
  การพิจารณาวาระนี้ ไมมีการอภิปรายเวนแตที่ประชุมจะไดลงมติเปนอยางอื่น 
 
  ขอ ๖๒ ญัตติรางขอบัญญัติใด ซ่ึงท่ีประชุมไดลงมติไมรับหลักการตามความใน 
ขอ ๕๖ ก็ดี ลงมติไมใหใชขอความในขอ ๕๙ ก็ดี หรือลงมติใหยกเร่ืองอ่ืนข้ึนปรึกษาตามความใน
ขอ 
๓๘ (๙) ก็ดี หรือผูวาราชการจังหวัดไมอนุมัติตามความในมาตรา ๕๓ วรรคสาม แหงพระราช 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ดี ใหถือวาเปนอันตกไป มิใหเสนอญัตติรางขอ 
บัญญัติที่มีหลักการอยางเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีก เวนแตประธานสภาจะอนุญาตในเมื่อเหตุ 
การณไดเปลี่ยนแปลงไป 
  ถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นดวยกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหสงราง 
ขอบัญญัติคืนไปยังสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
พิจารณา 
ใหมภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางขอบัญญัติคืนมา ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยัง 
ยืนยันใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู ใหดําเนินการประกาศรางขอบัญญัตินั้นใชบังคับตอไป 
  บทบังคับดังกลาวในวรรคหนึ่งใหใชแกญัตติอื่นๆ ดวยโดยอนุโลม 
 
  ขอ ๖๓ ในกรณีที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาญัตติ 
ใดๆ ซึ่งที่ประชุมยังไมไดพิจารณาหรือพิจารณายังไมเสร็จ เปนอันตกไป 
 
  ขอ ๖๔ การขอถอนญัตติ คําแปรญัตติ หรือการแกไขขอความในญัตติซึ่งมิเปน 
เหตุใหเปล่ียนหลักการ ตองไดรับความยินยอมจากที่ประชุม 
  ญัตติที่ยังไมไดจัดเขาระเบียบวาระหรือการแปรญัตติในขั้นกรรมการ ไมอยูใน 
บังคับของวรรคหนึ่ง 
 
  ขอ ๖๕ การขอถอนชื่อ จากการเปนผูรับรอง หรือจากการเปนผูรวมเสนอญัตติ 
ในญัตติใดๆ จะกระทําไดกอนที่ไดจัดญัตตินั้นเขาระเบียบวาระ 
  ในกรณีที่เสนอญัตติในที่ประชุม ผูรับรองหรือผูเสนอญัตติจะขอถอนไดกอนเริ่ม 
ปรึกษาญัตตินั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๖๖ ญัตติหรือคําแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแลว ถาผูเสนอ 
หรือผูแปรญัตติไมขออภิปรายหรือไมอยูในที่ประชุม ใหถือวาไดถอนญัตตินั้น 
 
  ขอ ๖๗ ในการพิจารณารางขอบัญญัติอนุมัติขอบัญญัติองคการบริหารสวน 
จังหวัดชั่วคราวซึ่งออกตามความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น หากที่ประชุมไมอนุมัติก็ใหสงคณะกรรมการไปยกรางขอบัญญัติไมอนมัุติขอ 
บัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดชั่วคราวตามมติของที่ประชุมในการพิจารณาตอไป ใหถือวา 
ที่ประชุมไดมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติไมอนุมัติขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
ชั่วคราวนั้น แลวใหเริ่มพิจารณาเปนวาระที่สอง และที่สาม 
 
          หมวด ๖ 
                 งบประมาณ 
               ---------------- 
 
  ขอ ๖๘ การเสนอญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ตองเปนไปตามระเบียบวา 
ดวยวิธีการงบประมาณ 
 
  ขอ ๖๙ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกผูใด มีความประสงคจะขอ 
แปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ ใหเสนอคําแปรญัตติลวงหนาเปนหนังสือตอประธานคณะ 
กรรมการภายในเวลาที่กําหนด ในกรณีสมาชิกเปนผูเสนอ ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาส่ีคน 
 
  ขอ ๗๐ การแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณ จะกระทําไดโดยลดรายจาย 
 
  ขอ ๗๑ หามมิใหแปรญัตติต้ังรายจายข้ึนใหม หรือเพ่ิมเติมรายจายหรือเปล่ียน 
แปลงความประสงคของจํานวนเงินขออนุญาตจาย เวนแตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะเปน 
ผูแปรญัตติ 
 
  ขอ ๗๒ หามมิใหแปรญัตติในรายการ และจํานวนเงินซึ่งมีขอผูกพันอยางใด 
อยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (๑)  ดอกเบ้ียและเงินสงใชตนเงินกู 
  (๒)  รายจายซึ่งเปนจํานวนเงินที่กําหนดใหจายตามกฎหมาย 
  ถามีปญหาเกิดขึ้นวา รายการใดมีขอผูกพันเชนวานี้หรือไม ใหประธานสภาเปน 
ผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๗๓ ถาสมาชิกเสนอญัตติขอใหปดอภิปรายก็ดี ขอใหลงมติวาจะรับหลักการ 
หรือไมก็ดี หรือสงใหคณะกรรมการพิจารณากอนรับหลักการก็ดี ตองมีสมาชิกรับรองไมนอยกวา
หก 
คน 
 
        หมวด ๗ 
               การอภิปราย 
             ---------------- 
 
  ขอ ๗๔ ผูใดประสงคจะกลาวตอที่ประชุมใหยกมือขึ้นพนศีรษะ เมื่อประธาน 
สภาอนุญาตแลว จึงกลาวถอยคําได การกลาวนั้นตองยืน ณ ท่ีซ่ึงจัดไวและตองเปนคํากลาวกับ 
ประธานสภา 
 
  ขอ ๗๕ ผูมีสิทธิอภิปรายกอนคือผูเสนอญัตติหรือผูแปรญัตติ แตถาจํานวนผู 
เสนอญัตติหรือผูแปรญัตติมีหลายคน ใหประธานสภาอนุญาตใหอภิปรายกอนไดเพียงคนเดียว 
 
  ขอ ๗๖ เม่ือผูมีสิทธิอภิปรายกอนตามความในขอ ๗๕ ไดอภิปรายแลวถามีผู 
ใดจะคัดคานก็ใหผูนั้นอภิปราย เมื่อผูคัดคานไดอภิปรายแลว ถามีผูใดจะสนับสนุนผูเสนอญัตติ 
หรือผูแปรญัตติ ก็ใหผูนั้นอภิปราย และโดยปกติประธานสภาตองใหอภิปรายสลับกันไป 
  ถาฝายใดฝายหนึ่งไมมีผูประสงคจะอภิปราย แตอีกฝายหน่ึงยังมีผูประสงคจะ 
อภิปรายอยู ใหประธานสภาอนุญาตใหผูตองการอภิปรายนั้นอภิปรายซอนกันไปโดยไมตองสลับ 
ก็ได 
  เมื่อไดอนุญาตใหผูอภิปรายซอนไปคนหนึ่งแลว ใหประธานสภาถามวา ผูใดจะ 
อภิปรายในทางตรงกันขาม ถามี ก็ใหประธานสภาอนุญาตใหอภิปรายแลวดําเนินการใหอภิปราย 
สลับกนัตอไป ถาไมมี ก็ใหประธานสภาอนุญาตใหอภิปรายซอนตอไปได 
  ถามีผูยกมือจะอภิปรายหลายคน ประธานสภาจะใหคนใดอภิปรายกอนก็ไดแต 
ใหคํานึงถึงผูเสนอญัตติ ผูรับรอง และผูท่ียังมิไดอภิปรายดวย 
 
  ขอ ๗๗ ถามีสมาชิกผูเสนอญัตติขอใหลงมติก็ดี ขอใหปดอภิปรายก็ดีหรือขอให 
ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษาก็ดี สมาชิกอื่นหรือนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอาจชี้ประเด็นที่ยังไมมี
การ 
อภิปรายเพื่อเปนเหตุผลขอเปดอภิปรายตอไปได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๗๘ ถาไมมีผูใดจะอภิปรายตอไป ใหถือวาเปนการปดอภิปราย หรือถามีแต 
ประธานสภาเห็นวาไดอภิปรายกันพอสมควรแลว ประธานสภาเสนอใหที่ประชุมวินิจฉัยวาจะควร 
ปดอภิปรายหรือไมก็ได เม่ือไดอภิปรายแลวใหประธานสภาเสนอใหท่ีประชุมลงมติ 
  กอนลงมติผูมีสิทธิอภิปรายกอนตามความในขอ ๗๕ หรือคณะกรรมการมีสิทธิที่ 
จะขออภิปรายเปนการสรุปในญัตตินั้นไดอีกครั้งหนึ่ง และใหนําความในขอ ๗๕ มาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
 
  ขอ ๗๙ ถาท่ีประชุมลงมติใหเปดอภิปรายตอไปตามท่ีมีผูเสนอญัตติ ประธาน 
สภาตองใหผูเสนอนั้นไดอภิปรายกอน 
 
  ขอ ๘๐ ผูพูดแตละคนไมวาสมาชิก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการหรือ 
บุคคลอื่นซึ่งมาชี้แจงตอที่ประชุมตองพูดเฉพาะเรื่องและในประเด็นที่กําลังปรึกษากันอยูเทานั้น  
ตองพูดโดยสุภาพ ไมแกลงใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด และตองไมกลาวถึงพระมหากษัตริยหรือ 
ช่ือสมาชิก หรือบุคคลใดๆ โดยไมจําเปน 
  ทุกคนตองประหยัดเวลาของสภา ตองไมพูดฟุมเฟอย วนเวียนซ้ําซาก ตองไมซํ้า 
กับผูอื่นและตองไมนําเอกสารใดๆ มาอานใหที่ประชุมฟง เวนแตจะเปนการจําเปน 
  ถาประธานสภาพิจารณาเห็นวา ผูใดใชเวลาในการพูดครั้งใดเกินสมควรแกเรื่อง 
ไมวาจะไดฝาฝนบทบังคับแหงสองวรรคกอนหรือไม และยังมีผูอื่นประสงคจะพูดตอไปอีก 
ประธาน 
สภาอาจส่ังใหผูน้ันหยุดพูดเสียก็ไดในเม่ือไดพูดมาถึงสิบนาทีแลว 
 
  ขอ ๘๑ ถาผูถูกอภิปรายพาดพิงถึงเรื่องสวนตัวหรือเรื่องอื่นใด อันเปนท่ีเสียหาย 
หรือเมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกผูใดเห็นวามีการอภิปรายฝาฝนขอบังคับ 
หรอื 
ปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนือกฎหมาย อาจยืนขึ้น ณ ที่ของตนเพื่อแสดงการขออนุญาต เม่ือ 
ประธานสภาอนุญาตแลวจึงใหกลาวแก หรือชี้แจงหรือรองขอใหรักษาขอบังคับหรือใหปรึกษา
หารือ 
กิจการเกี่ยวกับอํานาจหนาท่ีของสภาโดยเฉพาะ หรือไมฝาฝนกฎหมายได 
  ในกรณีเชนวานี้ ใหประธานสภาวินิจฉัยและมีคําส่ังวา ไดมีการฝาฝนตามที่รอง 
ขอหรือไมแลวจึงใหดําเนินการปรึกษาตอไป 
 
  ขอ ๘๒ ผูพูดอาจขอถอนคําพูดของตนได เมื่อไดรับความยินยอมจากที่ประชุม 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

      หมวด ๘ 
     การลงมติ 
     ----------- 
 
  ขอ ๘๓ การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือลงมติมี ๒ วิธี คือ 
  (๑)  การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย 
  (๒)  การออกเสียงลงคะแนนลับ 
 
  ขอ ๘๔ การออกเสียงลงคะแนนเปดเผย มีวิธีปฏิบัติดังตอไปน้ี คือ 
  (๑)  ยกมือขึ้นพนศีรษะ 
  (๒)  ยืนข้ึน 
  (๓)  เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรชื่อ ใหออกเสียงลงคะแนนเปนรายตัว 
  การออกเสียงลงคะแนนโดยเปดเผยน้ัน โดยปกติใหใชวิธียกมือ แตถานายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกไมนอยกวาสี่คนรองขอลวงหนาเปนหนังสือและที่ประชุม 
อนุมัติใหใชวิธีใดวิธีหน่ึงใน (๒) และ (๓) ก็ได 
 
  ขอ ๘๕ การออกคะแนนเสียงลงคะแนนลับ มีวิธีปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง 
ตอไปนี้ 
  (๑)  เรียกชื่อสมาชิกเปนรายตัวมาลงเบี้ยตอหนาประธานสภา ผูเห็นดวยให 
ลงเบ้ียสีนํ้าเงิน ผูไมเห็นดวยใหลงเบ้ียสีแดง สวนผูท่ีไมออกเสียงลงคะแนนใหลงเบ้ียสีขาว 
  (๒)  เขียนเครื่องหมายบนแผนกระดาษใสซองตามที่เจาหนาที่จัดใหแลวนํา 
มาสงตอประธานสภา ผูเห็นดวยใหเขียนเคร่ืองหมาย X (กากบาท) ผูไมเห็นดวยใหเขียนเคร่ือง 
หมาย O (ศูนย) 
  สวนผูท่ีไมออกเสียงลงคะแนนไมตองเขียนเคร่ืองหมายใดๆ 
  การเรียกช่ือสมาชิกใหมาลงเบ้ียหรือใหนํากระดาษใสซองมาสงใหน้ัน ใหเรียก 
ตามลําดับอักษรชื่อ 
 
  ขอ ๘๖ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดไมนอยกวาหกคน มีสิทธิเสนอญัตติขอใหออกเสียงลงคะแนนลับไดตามวิธีในขอ ๘๕ (๑)  
หรอื (๒) วิธีใดวิธีหน่ึง ถาที่ประชุมอนุมัติก็ใหดําเนินการนั้น 
  การลงมติวินิจฉัยญัตติตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 
 
  ขอ ๘๗ ลําดับการลงมตินั้น โดยปกติใหยกเอาญัตติสุดทายลงมติกอนแลวยอน 
เปนลําดับไปหาญัตติตน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มติในกรณีนี้ ใหถือเอาเสียงมากท่ีสุดของญัตติแตละญัตติท่ีลงมติตามลําดับน้ัน 
เปนประมาณ 
 
  ขอ ๘๘ เมื่อเห็นเปนการสมควร ประธานสภาหรือที่ประชุมอาจแยกประเด็นลง 
มติเปนตอนๆ ได 
 
  ขอ ๘๙ ในการลงมติทุกคร้ัง ใหประธานสภาตรวจสอบดูวามีสมาชิกอยูในที่ 
ประชุมครบจํานวนเปนองคประชุมหรือไม ถามีสมาชิกอยูในที่ประชุมไมครบจํานวนเปนองค
ประชุม 
จะทําการลงมติในเรื่องใดๆ ไมได 
  ขอ ๙๐ เมื่อประธานสภาถามที่ประชุมวา ในเรื่องที่มีผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปน 
อยางอ่ืนหรือไมถาไมมี ก็ใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบดวย 
 
  ขอ ๙๑ การออกเสียงชี้ขาดของประธานสภา เมื่อคะแนนเสียงเทากันนั้นใหออก 
เสียงโดยเปดเผย รวมทั้งกรณีลงคะแนนลับดวย ในการออกเสียงชี้ขาดนั้นประธานสภาจะใหเหตุ
ผล 
หรือไมก็ได 
 
  ขอ ๙๒ ถามีสมาชิกเขามาในท่ีประชุมภายหลังท่ีท่ีประชุมเร่ิมลงคะแนนเสียง 
สมาชิกผูเขามานั้น ในกรณีลงคะแนนเปดเผย อาจลงคะแนนรวมกับฝายที่ยังลงคะแนนไมเสร็จ
หรอื 
ในกรณีลงคะแนนลับ อาจลงคะแนนไดกอนประธานสภาส่ังใหนับคะแนนเสียง 
 
  ขอ ๙๓ เมื่อไดนับคะแนนเสียงเสร็จแลว ประธานสภาตองประกาศมติตอท่ี 
ประชุมทันที ถาเรื่องใดกฎหมายบัญญัติไววามติตองประกอบดวยคะแนนเสียงถึงจํานวนเทาใดก็
ให 
ประกาศดวยวา คะแนนเสียงขางมากถึงจํานวนท่ีกฎหมายบัญญัติไวหรือไม 
 
  ขอ ๙๔ ในการนับคะแนนเสียงครั้งใด ถานายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ 
สมาชิกซ่ึงมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาส่ีคน เชื่อวามีการนับผิด มีสิทธิรองขอใหนับคะแนนเสียง
ใหม 
ไดอีกคร้ังหน่ึง โดยไมตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ ถาท่ีประชุมอนุมัติก็ใหนับคะแนนเสียงใหม 
 
       หมวด ๙ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
     ------------ 
 
  ขอ ๙๕ คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มี ๒ ประเภท คือ 
  (๑)  คณะกรรมการสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
มีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 
  (๒)  คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดหรือบุคคลท่ีมิไดเปนสมาชิกมีจํานวนไมนอยกวาสามคน แตไมเกินเจ็ดคน 
 
  ขอ ๙๖ คณะกรรมการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีหนาที่กระทํากิจการ 
หรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยูในวงงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแลวรายงาน 
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แตทั้งนี้กิจการหรือการสอบสวนดังกลาวตองมิใชเปนเรื่องที่ 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด 
 
  ขอ ๙๗ ภายใตบังคับมาตรา ๓๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติองคการบริหาร 
สวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เมื่อเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก ใหสภาเลือก
คณะ 
กรรมการสามัญประจําสภาขึ้นชุดหนึ่ง เมื่อทําหนาที่พิจารณาใหความเห็นชอบในการออกขอ 
บัญญัติชั่วคราว ตามความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.  
๒๕๔๐ 
 
  ขอ ๙๘ ภายในบังคับขอ ๙๕ และขอ ๙๖ สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมี 
อํานาจเลือกกรรมการเปนคณะกรรมการสภาชุดตางๆ ตามความจําเปนแกกิจการในหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนจังหวัด เชน 
  (๑)   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (๒)   คณะกรรมการการคลัง 
  (๓)   คณะกรรมการขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๔)   คณะกรรมการปกครอง 
  (๕)   คณะกรรมการสาธารณสุข 
  (๖)   คณะกรรมการศึกษาอบรม 
  (๗)   คณะกรรมการสังคมสงเคราะห 
  (๘)   คณะกรรมการสงเสริมอาชีพ 
  (๙)   คณะกรรมการสวัสดิการประชาชน 
  (๑๐) คณะกรรมการกิจการเยาวชน สตรี และผูสูงอายุ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑๑) คณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติตามมติของสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัด 
  (๑๒) คณะกรรมการสิ่งแวดลอม 
  (๑๓) คณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจายประจําป 
  (๑๔) คณะกรรมการการทองเที่ยว 
  (๑๕) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเห็นสมควร 
  ถามีความจําเปน คณะกรรมการแตละคณะอาจตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา 
รายละเอียดปลีกยอยในกิจการซึ่งเปนหนาที่ของคณะกรรมการ แลวเสนอรายงานตอคณะ
กรรมการ 
เพื่อพิจารณา 
 
  ขอ ๙๙ คณะกรรมการจะพนจากหนาท่ี เม่ือ 
  (๑)  ลาออก 
  (๒)  สมาชิกภาพส้ินสุดลง 
  (๓)  เลือกคณะกรรมการขึ้นใหม หรืองานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จส้ินลง 
 
  ขอ ๑๐๐ วิธีเลือกคณะกรรมการสามัญ หรือวิสามัญ ใหเสนอช่ือสมาชิกหรือ 
บุคคลที่มิไดเปนสมาชิกแลวแตกรณี โดยมีสมาชิกรับรองไมนอยกวาสองคนบุคคลท่ีนายกองคการ 
บริหารสวนจังหวัดเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
  โดยปกติใหเสนอช่ือโดยไมจํากัด เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอื่น และใหนํา 
ความในขอ ๖ มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
  ขอ ๑๐๑ เมื่อมีญัตติจะตองใหคณะกรรมการสภาพิจารณา ใหประธานสภา 
พิจารณาสั่งใหสงญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภา ซ่ึงมีหนาท่ีตรงกับญัตติ หรือสมควรจะพิจารณา 
ญัตตินั้นได 
 
  ขอ ๑๐๒ ภายในบังคับขอ ๙๘ ใหคณะกรรมการการคลัง มีหนาที่พิจารณา 
กิจการเกี่ยวกับการคลังรวมทั้งรางขอบัญญัติงบประมาณ และใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนกรรมการดวย สวนกรรมการอื่นๆ แลวแตสภาจะเห็นสมควร 
 
  ขอ ๑๐๓ การนัดและเปดประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ใหเปนหนาท่ีของเลขา 
นุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  ใหคณะกรรมการคณะหนึ่งๆ เลือกตั้งประธานและเลขานุการ จากบรรดา 
กรรมการนั้นๆ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ในการประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 
  ขอ ๑๐๔ ญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาลงมติ รับหลักการและสงคณะกรรมการ 
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแลวจะตองเสนอรางขอบัญญัตินั้นตามรางเดมิและตามท่ีมี 
การแกไขเพิ่มเติม พรอมทั้งรายงานยอยื่นตอประธานสภา รายงานยอนั้นอยางนอยตองระบุวาไดมี 
หรือไมมีการแกไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือขอใดบาง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการเกี่ยว 
ดวยการแปรญัตตินั้นเปนประการใด ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติดังกลาวในขอ ๑๑๔ ดวย 
 
  ขอ ๑๐๕ ญัตติรางขอบัญญัติที่สภาลงมติใหสงคณะกรรมการพิจารณากอนรับ 
หลักการ คณะกรรมการตองทํารายงานบันทึกความเห็นวา สมควรจะรับหลักการแหงรางขอ
บัญญัติ 
นั้นหรือไม 
 
  ขอ ๑๐๖ รายงานของคณะกรรมการนั้น หากคณะกรรมการมีขอสังเกตเกี่ยวกับ 
เรื่องที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดควรทราบหรือควรปฏิบัติแลว ถาท่ีประชุมเห็นดวยก็ให 
ประธานสภาแจงไปยังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๑๐๗ คณะกรรมการมีสิทธิแถลงประกอบรายงาน หรือขอสังเกตของตน 
ตลอดจนแกไขขอสงสัยใดๆ ในที่ประชุมได 
  ขอ ๑๐๘ ท่ีประชุมสภาอาจลงมติใหคณะกรรมการคณะใดดําเนินกิจการของ 
สภานอกสมัยประชุมได 
 
  ขอ ๑๐๙ เมื่อคณะกรรมการมีมติใหเชิญบุคคลใดๆ มาแถลงขอเท็จจรงิหรอื 
แสดงความคิดเห็นในการที่กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยูนั้นก็ใหเชิญในนามของประธานกรรม 
การคณะนั้น 
 
  ขอ ๑๑๐ สมาชิกสภา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการ 
บริหารสวนจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดยอมมีสิทธิเขา 
ฟงการประชุมของคณะกรรมการได เวนแตจะพิจารณาเปนการลับ ในกรณีที่พิจารณาเปนการลับ 
นั้น ผูมีสิทธิเขาฟงการประชุมไดจะตองเปนผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการประชุมซึ่งไดรับอนุญาตจาก 
ประธานกรรมการเทานั้น 
  ผูมีสิทธิเขาไปนั่งฟงการประชุมของคณะกรรมการดังกลาวนี้ จะแสดงความเห็น 
ไดเมื่อคณะกรรมการรองขอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๑๑ ภายใตบังคับขอ ๑๑๐ ผูเสนอญัตติหรือนายกองคการบริหารสวน 
จังหวัดมีสิทธิไปช้ีแจงแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการไดตลอดเร่ือง สวนผูแปรญัตตินั้นมี
สิทธิ 
ไปชี้แจงไดเฉพาะที่ไดแปรญัตติไว แตนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิมอบหมายใหหัวหนา 
สวนราชการประจําขององคการบริหารสวนจังหวัดหรือเจาหนาท่ีคนเดียวหรือหลายคนมาช้ีแจง
แทน 
ได 
 
  ขอ ๑๑๒ คณะกรรมการจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ใหเลขานุการแจงแกผูเสนอ 
ญัตติ ผูแปรญัตติทราบ แลวแตกรณีและใหประกาศไว ณ ที่ประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด  
หากเรื่องใดมีขอผูกพันซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะพึงตองปฏิบัติดวย ก็ใหแจงใหนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดทราบ 
 
  ขอ ๑๑๓ เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการตามกําหนดที่นัดหมาย ถาผูแปรญัตติ 
ไมมาชี้แจงตามนัดหมายเปนเวลาเกินกวาสามสิบนาที นับแตเวลาที่คณะกรรมการไดเริ่มประชุม
ใน 
วันนั้น ใหถือวาคําแปรญัตตินั้นผูเสนอญัตติไดถอนแลว เวนแตผูเสนอญัตติจะมีความจําเปนเปน 
พิเศษและที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะพิจารณาคําแปรญัตตินั้นก็ได หากการ 
ประชุมของคณะกรรมการในเรื่องนั้นยังไมเสร็จสิ้น 
 
  ขอ ๑๑๔ ถาผูแปรญัตติไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการในขอใดก็อาจสงวน 
คําแปรญัตติในขอนั้นไวเพื่ออภิปราย และขอความวินิจฉัยของสภาได 
 
  ขอ ๑๑๕ ถามีมติของสภา ใหกรรมการคณะใด กระทํากิจการ หรือพิจารณา 
สอบสวนในขอความใดใหเสร็จภายในกําหนดเวลาเทาใด และกรรมการคณะนั้นกระทํากิจการหรือ 
พิจารณาสอบสวนไมเสร็จภายในเวลาที่กําหนด ประธานกรรมการตองรายงานใหประธานสภา 
ทราบโดยดวน 
  ในกรณีดังกลาวในวรรคหนึ่ง ถาอยูในสมัยประชุม ใหประธานสภาเสนอตอที่ 
ประชุม เพ่ือลงมติใหขยายเวลาท่ีไดกําหนดไว หรือใหดําเนินการอยางอื่นสุดแตที่ประชุมจะเห็น 
สมควร แตถานอกสมัยประชุมและคณะกรรมการมีอํานาจประชุมไดตามความในขอ ๑๐๘ ก็ให 
ประธานสภามีอํานาจอนุญาตใหขยายเวลาท่ีกําหนดไวไดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร แลวขออนุมัติ 
สภาในการประชุมสมัยตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
       หมวด ๑๐ 
       กระทูถาม 
     -------------- 
 
  ขอ ๑๑๖ กระทูถามคือ คําถามซ่ึงสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดต้ังข้ึน 
เพื่อสอบถามนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดในขอ
ความ 
ใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองนายกองคการบริหาร 
สวนจังหวัด 
 
  ขอ ๑๑๗ การตั้งกระทูถาม ใหเสนอลวงหนาเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาโดย 
มีขอความส้ันๆ และเปนคําถามในขอเท็จจริง หรือนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  ขอเท็จจริงที่อางประกอบกระทูถาม ตองเปนขอเท็จจริงที่ผูตั้งกระทูถามรับรอง 
วาถูกตอง แมไมไดยืนยันรับรองไวในกระทูถามก็ตาม และถาจําเปนจะตองมีคําชี้แจงประกอบให 
ระบุแยกเปนสวนหนึ่งตางหาก 
  คําถาม ขอเท็จจริง ตลอดจนคําชี้แจงประกอบ ตองไมฟุมเฟอย วนเวียน ซ้ําซาก 
หรือมีลักษณะเปนการอภิปราย 
 
  ขอ ๑๑๘ กระทูถามแตละกระทูนั้น ใหต้ังคําถามและซักถามไดแตเพียงคนเดียว 
 
  ขอ ๑๑๙ กระทูถามตองไมมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (๑)  เปนเชิงประชด เสียดสี หรอืแกลงใสราย 
  (๒)  เคลือบคลุม หรือเขาใจยาก 
  (๓)  ในเรื่องที่ไดตอบแลว หรือไดชี้แจงแลววาไมตอบ 
  (๔)  เพ่ือใหออกความเห็น 
  (๕)  ในปญหาขอกฎหมาย 
  (๖)  ในเรื่องไมเปนสาระสําคัญ 
  (๗)  เพื่อทราบกิจการสวนตัวของบุคคลใดๆ เวนแตที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ 
 
  ขอ ๑๒๐ กระทูถามซ่ึงไดหามถามตามขอ ๑๑๙ (๓) นั้น จะต้ังถามข้ึนใหม 
ไดในเมื่อมีสาระสําคัญตางกัน หรือเหตุการณในขณะที่มีกระทูถามครั้งนั้นไดเปลี่ยนแปลงไป 
จากเมื่อมีกระทูถามครั้งกอน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ ๑๒๑ กรณีที่เกี่ยวกับประโยชนสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดหรือ 
เหตุฉุกเฉินที่มีความจําเปนรีบดวนเพราะเปนภัยสาธารณะหรือกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบ 
รอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองรีบ 
ชี้แจงหรือดําเนินการโดยทันทีนั้น จะตั้งกระทูถามดวนก็ได 
  ในกรณีเปนที่สงสัย ใหเปนอํานาจของประธานสภาท่ีจะวินิจฉัยวากระทูถามนั้น 
เปนกระทูถามดวนหรือไม 
 
  ขอ ๑๒๒ ถาเปนกระทูถามดวน ใหประธานสภารีบจัดสงกระทูถามไปยังนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเตรียมตอบ และใหแจงไปดวยวาไดกําหนดจะใหผูตั้งกระทูถาม 
ถาม 
กระทูเรื่องนั้นในการประชุมครั้งใด การกําหนดเวลาดังกลาวนี้ใหประธานสภาคํานึงถึงความสําคัญ 
ของเหตุการณและความสนใจของประชาชนซึ่งควรจะใหทราบโดยปจจุบันนั้นเปนหลักพิจารณา 
 
  ขอ ๑๒๓ ถาเปนกระทูถามธรรมดาใหประธานสภาจัดสงกระทูถามไปยังนายก 
องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อเตรียมตอบ และใหบรรจุเขาระเบียบวาระโดยปกติภายในเจ็ดวัน
นับ 
แตวันท่ีสงไป 
 
  ขอ ๑๒๔ เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ใหประธานสภาอนุญาตใหถาม 
ไปตามลําดับ 
  ถามีกระทูถามดวน ใหประธานสภาอนุญาตใหถามกอนตามลําดับของกระทู 
ดวนในการถามไมตองอานคําชี้แจง 
 
  ขอ ๑๒๕ เมื่อถึงระเบียบวาระสําหรับกระทูถาม ถาผูต้ังกระทูถามไมถามหรือไม 
อยูในที่ประชุม ใหถือวาไดถอนกระทูถามนั้น 
  การขอถอนกระทูถาม ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิถอนได 
 
  ขอ ๑๒๖ เมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดตอบกระทูถามแลว ผูต้ังกระทู 
ถามมีสิทธิซักถามไดอีกสามคร้ัง เวนแตจะขอซักถามตอไปเพราะคําตอบยังไมหมดประเด็นที่ซัก 
ถามและประธานสภาอนุญาต 
  การซักถามนั้น ผูต้ังกระทูถามมีสิทธิท่ีจะช้ีแจงขอเท็จจริงประกอบไดเทาท่ี 
จําเปน แตตองไมเปนการอภิปราย 
 
  ขอ ๑๒๗ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจะขอเลื่อนการตอบกระทูถามในที่ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประชุมก็ได แตตองช้ีแจงเหตุผลในท่ีประชุม และใหกําหนดวาจะตอบเม่ือใด 
 
  ขอ ๑๒๘ ในการประชุมครั้งหนึ่งๆ ใหมีเวลาเฉพาะกระทูถามไมเกินหน่ึงช่ัวโมง 
เวนแตประธานสภาพิจารณาเห็นสมควรใหขยายเวลาเกินกวานั้นก็ได 
 
  ขอ ๑๒๙ ในการประชุมครั้งหนึ่ง มิใหผูตั้งกระทูถามคนเดียวกันถามเกินกวา 
หน่ึงกระทู เวนแตไมมีกระทูถามของสมาชิกอ่ืน 
 
  ขอ ๑๓๐ กระทูถามใด ที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยังมิไดตอบถาสภา 
องคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภา หรือปดสมัยประชุมสภาใหถือวาระงับไป 
 
  ขอ ๑๓๑ ภายใตบังคับมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวน 
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่ประสงคจะเสนอขอสอบถาม ให 
ยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ขอ ๑๓๒ เมื่อประธานสภาไดรับขอสอบถามตามขอ ๑๓๑ ใหจัดสงไปยังผูวา 
ราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
ภายในสามวันนับแตวันท่ีไดรับขอสอบถามจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด และให 
กําหนด วัน เวลา ที่จะตอบขอสอบถามในคราวประชุมใดไวดวย 
 
  ขอ ๑๓๓ กรณีผูวาราชการจังหวัด หรือหัวหนาหนวยงานราชการมาชี้แจงดวย 
วาจา ผูเสนอขอสอบถามมีสิทธิสอบถามไดอีกสามคร้ัง เม่ือยังไมหมดประเด็นท่ีสอบถามและ 
ประธานสภาไดอนุญาตแลว 
 
  ขอ ๑๓๔ ขอสอบถามใดท่ียังไมไดตอบ ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้น 
อายุ หรือมีการยุบสภา ใหถือวาระงับไป 
 
          หมวด ๑๑ 
         การรักษาระเบียบและความสงบเรียบรอย 
                 --------------- 
 
  ขอ ๑๓๕ ที่ประชุมของสภายอมเปนที่เคารพ ผูเขาไปจะตองแตงกายใหเรียบ 
รอยมีสัมมาคารวะและอยู ณ ท่ีซ่ึงจัดไว 
  ในขณะที่มีการประชุม หามมิใหบุคคลภายนอกเขาไปในท่ีซ่ึงจัดไวสําหรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สมาชิกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสวนราช 
การประจําองคการบริหารสวนจังหวัด เจาหนาที่ของสภาและคณะกรรมการ 
  ประธานสภามีอํานาจกําหนดการอนุญาตใหผูแทนหนังสือพิมพ และบุคคล 
ภายนอกเขาฟงการประชุมและการปรึกษาของสภา ตลอดจนวางระเบียบในการนั้น 
 
  ขอ ๑๓๖ ภายใตบังคับขอ ๘๑ ในที่ประชุม ถาประธานยืนขึ้น ใหผูท่ีกําลังพูด 
หยุดพูด และน่ังลงทันที และใหทุกคนสงบฟงประธาน 
 
  ขอ ๑๓๗ ในที่ประชุม หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ใชถอยคําอันพึงรังเกียจ 
  (๒)  กลาวคําหยาบคายเสียดสี หรือใสรายบุคคลอ่ืน 
  (๓)  กอกวนความสงบเรียบรอย หรือกระทําการใหเสื่อมเกียรติของที่ประชุม 
 
  ขอ ๑๓๘ ผูใดละเมิดขอบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบของที่ประชุมก็ดีหรือ 
ละเมิดขอบังคับขอ ๑๓๗ ก็ดี ประธานสภามีอํานาจตักเตือน หามปรามใหถอนคําพูดหรือบังคับ
ให 
กลาวคําขอขมาในที่ประชุม 
  ถาผูละเมิดนั้นไมกระทําตาม ใหประธานสภามีอํานาจส่ังลงโทษอยางใดอยาง 
หน่ึงดังตอไปน้ี 
  (๑)  ภาคทัณฑ 
  (๒)  ตําหนิโทษ 
 
  ขอ ๑๓๙ ในกรณีขัดคําสั่งประธานสภา และกอกวนความสงบเรียบรอยหรือ 
กระทําการใหเสื่อมเกียรติของที่ประชุม ประธานสภามีอํานาจส่ังมิใหผูละเมิดพูดในเรื่องนั้นตอไป 
หรือจะสั่งใหออกไปจากที่ประชุมภายในกําหนดเวลาที่ประธานสภาเห็นสมควรก็ได ท้ังน้ี เฉพาะ 
ในการประชุมครั้งนั้น 
 
  ขอ ๑๔๐ ถาประธานสภาสั่งใหผูละเมิดออกจากที่ประชุม หากผูน้ันยังขัดยืน 
ประธานสภาจะสั่งใหเจาหนาที่นําตัวผูนั้นออกจากหองประชุมก็ได และถาเปนการสมควรจะให 
นําตัวผูนั้นออกจากบริเวณสภาก็ได 
 
  ขอ ๑๔๑ คําส่ังประธานสภาตามความในหมวดนี้ ใหถือเปนเด็ดขาด 
 
  ขอ ๑๔๒ ผูถูกกลาวโทษตามความในขอ ๕๒ หรือขอ ๕๓ มีสิทธิช้ีแจงในท่ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประชุม 
 
  ขอ ๑๔๓ เม่ือท่ีประชุมไดลงมติในญัตติตามความในขอ ๕๒ หรือขอ ๕๓ วา 
ไดมีการทําผิดขอบังคับแลวใหประธานสภามีอํานาจส่ังอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้แลวแตกรณี 
  (๑)  ใหถอนคําพูด 
  (๒)  บังคับใหกลาวคําขอขมาในที่ประชุม 
  (๓)  ภาคทัณฑ 
  (๔)  ตําหนิโทษ 
 
  ขอ ๑๔๔ ถาเกิดความไมสงบเรียบรอยขึ้นในที่ประชุม ประธานสภามีอํานาจ 
สั่งพักชั่วคราวหรือสั่งเลิกประชุมในครั้งนั้นได 
 
       หมวด ๑๒ 
       บทสุดทาย 
     --------------- 
 
  ขอ ๑๔๕ เมื่อสมาชิกเขาชื่อยื่นคํารองขอใหเปดประชุมสภาองคการบริหารสวน 
จังหวัดตอประธานสภา ตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  
พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหประธานสภาเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวัน 
ที่รับคํารอง 
 
  ขอ ๑๔๖ การเสนอญัตติใดๆ ท่ีตองเสนอลวงหนาเปนหนังสือ รวมท้ังญัตติราง 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด การตั้งกระทูถาม และขอสอบถามใหอนุโลมใชตามแบบทาย 
ระเบียบนี้ 
 
  ขอ ๑๔๗ หากมีขอสงสัยในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือขอบังคับนี้มิได 
บัญญัติไวใหถือมติของที่ประชุมสภาใชบังคับไปพลางกอน แลวใหประธานสภาเสนอมติของท่ี 
ประชุมตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อรายงานใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตอไป 
 
  ขอ ๑๔๘ ในกรณีมีเหตุพิเศษ กระทรวงมหาดไทยอาจสั่งการยกเวนการปฏิบัติ 
ตามขอบังคับนี้หรือสั่งใหปฏิบัติการอื่นใดนอกเหนือไปจากขอบังคับนี้ได 
 
               บทเฉพาะกาล 
              ----------------- 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ ๑๔๙ ขอบังคับนี้ไมกระทบกระเทือนถึงการใดที่ไดกระทําเสร็จไปแลวกอนใช 
ขอบังคับนี้ สวนการใดท่ียังคางอยูใหดําเนินการตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 
 
  ขอ ๑๕๐ ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกประธานสภา รองประธานสภา 
ขึ้นใหมในการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามขอบังคับนี้ในการประชุมครั้งแรก 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
[รก.๒๕๔๐/พ๑๑๓ง/๗/๓ ธันวาคม ๒๕๔๐] 
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๕ 
       A+B (C) 
 
 


