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พระราชบัญญัติ 
ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 
 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
“ประธานสภาท้องถิ่น” หมายความว่า บุคคลผู้ทําหน้าที่ประธานของสภาท้องถิ่นใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเข้าช่ือเสนอให้สภาท้องถิ่นนั้นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดต้ังขึ้น 
“ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นให้สภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นพิจารณา 
 
มาตรา ๔  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีจํานวนไม่น้อยกว่า

ก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้าช่ือร้องขอต่อ
ประธานสภาท้องถิ่นเพื่อดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
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มาตรา ๕  คําร้องขอให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออก

ข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ช่ือ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าช่ือทุกคน พร้อมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย
สามารถแสดงตนได้ 

(๒) ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้องมีข้อกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ว่ามีความประสงค์
จะตราข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในการนี้
อาจมีสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุ่งหมายของการกําหนดหลักการในแต่ละข้อกําหนดของร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เสนอให้เพียงพอที่จะเข้าใจเหตุผลที่กําหนดไว้ในแต่ละข้อกําหนดด้วยก็ได้ 

(๓) รายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอ
และการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(๔) คํารับรองของผู้แทนของผู้เข้าช่ือตาม (๓) ว่า ผู้เข้าช่ือทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง 

ผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าช่ือดังกล่าว
โดยถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าการเข้าช่ือนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าช่ือใน
ภายหลังอีกมิได้ 

 
มาตรา ๖  เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับคําร้องตามมาตรา ๕ แล้ว ให้ประธานสภา

ท้องถิ่นตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารดังกล่าว ถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
จัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าช่ือดังกล่าวไว้ ณ ที่ทําการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และ
เขตชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ผู้ใดมีช่ือเป็นผู้เข้าช่ือดังกล่าวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ร่วมเข้าช่ือ
ด้วย ให้ผู้นั้นมีสิทธิย่ืนคําร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ประธานสภาท้องถิ่นแต่งต้ัง 
เพื่อให้ขีดฆ่าช่ือตนเองออกจากบัญชีรายช่ือผู้เข้าช่ือดังกล่าวได้ภายในย่ีสิบวันนับแต่วันปิดประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้ว ให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าช่ือที่ไม่
มีการคัดค้านเป็นรายชื่อที่ถูกต้อง และถ้ามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้
สภาท้องถิ่นดําเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ามีจํานวนไม่ครบตามมาตรา ๔ ให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าช่ือตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่อดําเนินการจัดให้มีการ
เข้าช่ือเพิ่มเติมให้ครบตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน ถ้าพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวมิได้เสนอการ
เข้าช่ือจนครบจํานวนให้ประธานสภาท้องถิ่นจําหน่ายเรื่อง 

การพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการเข้าช่ือเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการ
ประชุมของสภาท้องถิ่นนั้น 

 
มาตรา ๗  ผู้ใดกระทําการใดโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อมิให้ผู้มีสิทธิ

เลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถใช้สิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือขัดขวาง



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การดําเนินการเข้าช่ือเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หก
เดือนถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจํานวน
ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีสิทธิเข้าช่ือเพื่อให้
สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าช่ือรวมทั้งการตรวจสอบให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แก้ไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
วิมล/ปรับปรุง 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 
 
 


