
 
แนวทางปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติการเขา้ชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น พ.ศ. 2565 
 

ล าดับ เรื่อง สาระส าคัญ 
1. เร่ืองที่ขอเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิน่ 
เรื่องท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจ อปท. ยกเว้นการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม ต้องมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่น  

2. คุณสมบัติ และจ านวนผู้สทิธิ
เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
1. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน อปท. ในวันท่ียื่นค าร้องเสนอ 
2. ไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จ านวนผู้สิทธิเข้าช่ือ 
ไม่น้อยกว่า 3 พันคนหรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 ของจ านวน 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งครั้งท่ีผ่านมา แล้วแต่จ านวนใด
จะน้อยกว่า 

3. การยื่นค าร้องและเอกสาร
ประกอบ 

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นยื่นค าร้องต่อประธานสภา
ท้องถิ่น โดยค าร้องต้องประกอบดังนี้ 
1. เอกสารชื่อ ชื่อสกุล และเลขบัตรบชช และข้อความว่าสมัคร
ใจพร้อมลงลายมือชื่อ (อปท.มีระบบสารสนเทศในการตรวจสอบ
เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ การเข้าชื่อท าได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ) 
2. ร่ างข้อบัญญัติ ท้องถิ่ น  สาระส าคัญเป็นไปตามแบบ 
ในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
3. รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อ ไม่เกิน 10 คน 
4. ค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิ
เข้าชื่อ 
กรณีผู้เข้าชื่อถอนการเข้าชื่อหรือตายภายหลังท่ีประธานสภา
ท้องถิ่นได้รับค าร้อง ให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นยังมีผลอยู่ 

4. การขอให้อปท.จัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิน่หรือเชิญชวน

ให้ร่วมเข้าชื่อ 

1. ผู้มีสิทธิเข้าชื่อประสงค์ให้ อปท.จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
หรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ย่ืนค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น 
2.  ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัด อปท. ด าเนินการได ้
3. จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องจะเกิน 10 คนไม่ได้ 
4. กรณี มท.หรืออปท. มีระบบสารสนเทศท่ียืนยันตัวบุคคลและ
ตรวจสอบเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าชื่อผ่านระบบได้ 
โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 
5. จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การยื่นค าร้อง วิธีประกาศเชิญชวน และระยะเวลาด าเนินการ



ล าดับ เรื่อง สาระส าคัญ 
ของปลัด อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่น
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น  

5. ข้อห้ามระหว่างการเชิญชวน ในระหว่างการเชิญชวนห้ามมิให้แก้ไขหลักการหรือข้อความ 
ในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้นแต่เป็นการแก้ไขท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ 

6. การตรวจสอบความถูกตอ้งและ
ครบถ้วนของค าร้อง  

1. เมื่อได้รับค าร้องตาม ม.8 ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ค าร้องว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่  ภายใน ๓๐ วัน และ
ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดอปท.ตรวจสอบ 
ค าร้องได้  
  1.1 กรณีถูกต้อง ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น ด าเนินการ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่นตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาโดยเร็ว 

    1.2 กรณีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ประธานสภาท้องถิ่น  
คืนค าร้องให้ไปด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาท่ีก าหนด 
2. กรณีตรวจพบการปลอมลายมือ  เมื่อหักลายมือชื่ อ 
ปลอมออกแล้วยังมีผู้เข้าชื่อครบจ านวนให้ด าเนินการต่อไป 

7. การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  
งปม. 

 

1. ให้ประธานสภาท้องถิ่นหรือปลัดอปท.ท่ีได้รับมอบหมาย
ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อพบว่าเป็นข้อบัญญัติงปม. 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติให้ผู้บริหารท้องถิ่น
รับรอง ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าร้องตาม ม.8 
2. ผู้บริหารท้องถิ่นต้องพิจารณาให้ค ารับรองภายใน 15 วัน  
(กรณีไม่ให้ค ารับรองต้องแจ้งเหตุผล) 

8. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและการตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญ 

1.  การพิ จารณาร่ า งข้ อบัญญัติ ของสภาท้องถิ่ น  ให้ ตั้ ง
คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ท่ีประชาชนเข้าชื่อเสนอ โดยให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทนผู้เข้าชื่อ  
ม.8 (3) ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการวิสามัญท้ังหมด  
2. สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ท้องถิ่นให้เสร็จ 
ภายก าหนดระยะเวลาตามท่ีข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นก าหนด 

9. การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่ต้องตกไป 

1. ร่างข้อบัญญัติตกไปเพราะ สภาท้องถิ่นครบวาระหรือยุบสภา 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ผู้แทน 
ผู้เข้าชื่อยืนยัน เป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่น  
2. ให้ประธานสภาท้องถิ่นต้องเสนอร่างข้อบัญญัติต่อสภาท้องถิ่น
โดยเร็ว 



ล าดับ เรื่อง สาระส าคัญ 
10. การเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

ของผู้ปลอมลายมือชื่อ 
ผู้ใดกระท าความผิดฐานปลอมลายมือชื่อในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง 
มีก าหนดไม่เกินห้าปีนับแต่วันท่ีศาลสั่งก็ได้ 

11. การด าเนินการทางวินัย 
 

ในกรณีท่ีปลัดอปท.และเจ้าหน้าท่ีอปท.ไม่ปฏิบัติตามท่ีได้รับ
มอบหมายโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย 

12. ก าหนดเวลาการออกระเบียบ 1. ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือค าสั่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันท่ี พ.ร.บ.  
ใช้บังคับ 
2. ในระหว่างท่ียังไม่มีการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
หรือค าสั่ง ให้เป็นไปตามท่ีประธานสภาก าหนด 

 

 

 จัดท าโดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

วันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 


