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พระราชบัญญัติ 
วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมาย
จัดต้ังข้ึน 

“ประธานสภาทองถิ่น” หมายความวา บุคคลผูทําหนาที่ประธานของสภาทองถิ่นในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีการเขาชื่อเสนอใหสภาทองถิ่นนั้นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น 

“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

“ผูมีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่นใหสภาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นพิจารณา 

 

                                                           
๑ รก.๒๕๔๒/๑๐๔ก/๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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มาตรา ๔  ผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอประธานสภาทองถ่ิน
เพื่อดําเนินการใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นได 

 
มาตรา ๕  คํารองขอใหประธานสภาทองถิ่นดําเนินการใหสภาทองถิ่นพิจารณาออก

ขอบัญญัติทองถิ่น ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(๑) ชื่อ ท่ีอยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถายสามารถแสดง
ตนได 

(๒) รางขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งตองมีขอกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอไดวามีความประสงคจะ
ตราขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องใดท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ในการนี้อาจมี
สรุปสาระสําคัญและคําชี้แจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละขอกําหนดของรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินท่ีเสนอใหเพียงพอท่ีจะเขาใจเหตุผลท่ีกําหนดไวในแตละขอกําหนดดวยก็ได 

(๓) รายชื่อผูแทนของผูเขาชื่อที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการท่ีเกี่ยวของกับการเสนอและการ
พิจารณาขอบัญญัติทองถิ่น 

(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาชื่อตาม (๓) วา ผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิเลือกต้ังใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และเปนผูรวมลงชื่อดวยตนเอง 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูใดรวมลงชื่อในการเขาชื่อดังกลาวโดย
ถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาการเขาชื่อนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการเขาชื่อในภายหลังอีก
มิได 

 
มาตรา ๖  เมื่อประธานสภาทองถิ่นไดรับคํารองตามมาตรา ๕ แลว ใหประธานสภาทองถิ่น

ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารดังกลาว ถาเห็นวาครบถวนแลว ใหประธานสภาทองถิ่นจัดใหมีการ
ปดประกาศรายชื่อผูเขาชื่อดังกลาวไว ณ ที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น และเขตชุมชน
หนาแนนในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ผูใดมีชื่อเปนผูเขาชื่อดังกลาวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิไดรวมเขาชื่อดวย 
ใหผูนั้นมีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอประธานสภาทองถิ่นหรือบุคคลที่ประธานสภาทองถิ่นแตงตั้ง เพ่ือใหขีด
ฆาชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาชื่อดังกลาวไดภายในยี่สิบวันนับแตวันปดประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายช่ือของผูเขาช่ือท่ีไมมีการ
คัดคานเปนรายชื่อที่ถูกตอง และถามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหสภาทองถ่ิน
ดําเนินการพิจารณาออกขอบญัญัติทองถิ่นตอไป แตถามีจํานวนไมครบตามมาตรา ๔ ใหประธานสภา
ทองถิ่นแจงใหผูแทนของผูเขาชื่อตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่อดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเพิ่มเติมใหครบ
ตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิไดเสนอการเขาชื่อจนครบจํานวนให
ประธานสภาทองถิ่นจําหนายเรื่อง 

การพิจารณาออกขอบัญญัตทิองถิ่นที่มีการเขาชื่อเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับการประชุม
ของสภาทองถิ่นนั้น 



   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    

มาตรา ๗  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดสามารถใชสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น หรอืขัดขวางการ
ดําเนินการเขาชื่อเสนอกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึง
หาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   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    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถิ่นใดจํานวนไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีสิทธิเขาชื่อเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถิ่นได และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติให
หลักเกณฑและวิธีการเขาชื่อรวมทั้งการตรวจสอบใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

 
ศุภสรณ / อภิสิทธ์ิ  ผูจัดทํา 

๒๑/๐๓/๒๕๔๖ 
 


