
 
 

พระราชบัญญัติ 
การเข้าชื่อเสนอข้อบญัญตัิทอ้งถิ่น 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอม 

ของรัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๖๕” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติ ว่ าด้ วยการเข้ าชื่ อ เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๑๓    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๕



“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น”  หมายความว่า  เทศบัญญัติ  และข้อบัญญัติขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

“ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  นายกเทศมนตรี   
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  นายกเมืองพัทยา  และผู้บริหารท้องถิ่น
หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ประธานสภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  ประธานสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“สภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สภาเทศบาล  สภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  สภากรุงเทพมหานคร  สภาเมืองพัทยา  และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก  
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

มาตรา ๕ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นให้กระท าได้  แต่หากเป็นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและ 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีค ารับรองของผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒ 

มาตรา ๗ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันที่ยื่นค าร้องเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา  ๘  และต้องไม่อยู่ 
ในระหว่างเป็นผู้ถูกต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งรวมกันจ านวนไม่น้อยกวา่
สามพันคนหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นภายหลังจากที่สภาท้องถิ่นนั้นสิ้นอายุหรือถูกยุบครั้งหลังสุด  แล้วแต่จ านวนใด  
จะน้อยกว่า 
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ผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามวรรคหนึ่งผู้ใดประสงค์จะด าเนินการเพ่ือให้มีการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัตินี้  เมื่อมีร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว  ให้มีสิทธิเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อ 
ให้ครบจ านวนตามวรรคสอง 

การเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อตามวรรคสามจะกระท าเป็นหนังสือหรือเชิญชวน  
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  แต่ต้องแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นไปพร้อมกันด้วย 

การร่วมเข้าชื่อต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ  ชื่อสกุล  เลขประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมเข้าชื่อ   
และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น  พร้อมทั้ง  
ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสี่ 

มาตรา ๘ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น  ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น  โดยค าร้องต้องประกอบด้วยเอกสาร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารที่มีชื่อ  ชื่อสกุล  และเลขประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อทุกคน  และข้อความ 
ที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ 

(๒) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  ซึ่งต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับ  
การประชุมสภาท้องถิ่น 

(๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและ 
การพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น  จ านวนไม่เกินสิบคน 

(๔) ค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม  (๓)  ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อตามมาตรา  ๗   
วรรคหนึ่ง  และได้ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง 

ในกรณีที่ผู้ร่วมเข้าชื่อถอนการเข้าชื่อหรือตายภายหลังจากประธานสภาท้องถิ่นได้รับค าร้อง  
ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ถือว่าการเข้าชื่อของผู้นั้นยังคงมีผลอยู่ 

มาตรา ๙ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้   และประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท า 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา  ๘  (๒)  ให้  หรือด าเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อตามมาตรา  ๗   
วรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี  ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น   
และให้ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมายให้ปลัดองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้ตามความประสงค์ 
ของผู้ร้อง 
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จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้อง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นค าร้อง  วิธีการประกาศ
เชิญชวน  และระยะเวลาด าเนินการของปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไป  
ตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

จ านวนผู้เข้าชื่อยื่นค าร้องตามวรรคสอง  จะก าหนดให้เกินสิบคนมิได้ 
ในกรณีที่กระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่สามารถยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบความเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้  การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวให้กระท าได้โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ 

มาตรา ๑๐ ในระหว่างการเชิญชวนให้มีการเข้าชื่อเพ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  ห้ามมิให้ 
มีการแก้ไขหลักการหรือข้อความในร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อความผิดพลาด  
ที่มิใช่สาระส าคัญ 

มาตรา ๑๑ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา  ๘  แล้ว  ให้ด าเนินการ
ตรวจสอบค าร้องว่าถูกต้องและครบถ้วนตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน   
ถ้าประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการเสนอ 
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น  ต่อสภาท้องถิ่นตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นโดยเร็ว  พร้อมทั้งจัดให้ ม ี
การปิดประกาศร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้  ณ  ที่ท าการขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  และในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นว่าค าร้องที่ได้รับไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้คืนค าร้อง 
ให้ผู้ยื่นไปด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่ก าหนด  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ประธานสภาท้องถิ่นอาจมอบหมาย 
ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการก็ได้ 

ในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการปลอมลายมือชื่อ  เมื่อหักลายมือชื่อปลอมดังกล่าวออกแล้วยังมี
ผู้เข้าชื่อครบจ านวน  ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการต่อไปได้ 

มาตรา ๑๒ ในกรณีที่ประธานสภาท้องถิ่นหรือปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย  ได้ตรวจสอบตามมาตรา  ๑๑  แล้ว  พบว่าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ที่เสนอตามมาตรา  ๘  เป็นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวไปยังผู้บริหารท้องถิ่น  
เพื่อพิจารณาให้ค ารับรองภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้องตามมาตรา  ๘ 
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เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้พิจารณาให้ค ารับรอง
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ  และมีหนังสือแจ้งไปยังประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือแจ้งผู้ยื่นค าร้องเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ทราบโดยเร็ว  ทั้งนี้  ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ให้ค ารับรอง  ให้แจ้งเหตุผล 
ของการไม่ให้ค ารับรองด้วย 

มาตรา ๑๓ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของสภาท้องถิ่น  ให้ตั้งคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอ  โดยให้สภาท้องถิ่นแต่งตั้งผู้แทน
ของผู้เข้าชื่อตามมาตรา  ๘  (๓)  ร่วมเป็นกรรมการวิสามัญด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวน
กรรมการวิสามัญทั้งหมด 

สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประชาชนเสนอให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา
ตามที่ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนั้นก าหนด 

มาตรา ๑๔ บรรดาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอตามพระราชบัญญัตินี้และต้องตกไปเพราะ
เหตุอายุของสภาท้องถิ่นสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาท้องถิ่น  ถ้าภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่  
เรียกประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายหลังการเลือกตั้ง  ผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามมาตรา  ๘  (๓)  ยืนยันเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่นให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อไป  
ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 

มาตรา ๑๕ ผู้ใดกระท าความผิดฐานปลอมลายมือชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
ศาลอาจสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีก าหนดไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ศาลสั่งก็ได้ 

มาตรา ๑๖ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดไม่ปฏิบัติตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
มอบหมายตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง  หรือมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่า 
เป็นความผิดวินัย  และให้ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว 

ในกรณีที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับมอบหมายตามมาตรา  ๙  วรรคหนึ่ง   
หรือตามมาตรา  ๑๑  วรรคสาม  สั่งให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการแทน   
หากเจ้าหน้าที่ดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย  และให้ 
ผู้มีอ านาจด าเนินการทางวินัยด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่ผู้นั้นโดยเร็ว 

มาตรา ๑๗ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการ
ไปโดยชอบตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๒  และยังอยู่ใน
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ระหว่างการด าเนินการ  ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้  และให้ด าเนินการต่อไป  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘ ให้กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม 
บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่เกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัตินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งตามวรรคหนึ่ง  
ให้การด าเนินการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้เป็นไปตามที่ประธานสภาท้องถิ่น
ก าหนด 

มาตรา ๑๙ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๕๔  ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน  
เพ่ือเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ  ประกอบกับพระราชบัญญัติ  
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและปรับปรุง
บทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเข้าชื่อ 
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้สะดวกและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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