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พระราชบัญญตั ิ
วาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา กรุงเทพมหานคร องคการบริหาร

สวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่
มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ประธานสภาทองถ่ิน” หมายความวา บุคคลผูทําหนาที่ประธานของสภาทองถ่ิน
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการเขาช่ือเสนอใหสภาทองถ่ินนั้นพิจารณาออกขอบัญญัติ
ทองถ่ิน 

“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึน 

“ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่มีการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินใหสภาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
พิจารณา 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หนา ๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๔  ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมนอยกวา
ก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น มีสิทธิเขาช่ือรองขอตอ
ประธานสภาทองถ่ินเพื่อดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได 

 
มาตรา ๕  คํารองขอใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณา

ออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือ ที่อยู และลายมือช่ือของผูเขาช่ือทุกคน พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน บัตรประจําตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูป
ถายสามารถแสดงตนได 

(๒) รางขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งตองมีขอกําหนดที่ชัดเจนเพียงพอไดวามีความ
ประสงคจะตราขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องใดที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้น ในการนี้อาจมีสรุปสาระสําคัญและคําช้ีแจงความมุงหมายของการกําหนดหลักการในแตละ
ขอกําหนดของรางขอบัญญัติทองถ่ินที่เสนอใหเพียงพอที่จะเขาใจเหตุผลที่กําหนดไวในแตละ
ขอกําหนดดวยก็ได 

(๓) รายชื่อผูแทนของผูเขาช่ือที่จะมีอํานาจดําเนินกิจการที่เก่ียวของกับการเสนอ
และการพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ิน 

(๔) คํารับรองของผูแทนของผูเขาช่ือตาม (๓) วา ผูเขาช่ือทุกคนเปนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเปนผูรวมลงชื่อดวยตนเอง 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูใดรวมลงชื่อในการเขาช่ือ
ดังกลาวโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหถือวาการเขาช่ือนั้นมีผลสมบูรณและจะถอนการ
เขาช่ือในภายหลังอีกมิได 

 
มาตรา ๖  เมื่อประธานสภาทองถ่ินได รับคํารองตามมาตรา ๕ แลว ให

ประธานสภาทองถ่ินตรวจสอบความครบถวนของเอกสารดังกลาว ถาเห็นวาครบถวนแลว ให
ประธานสภาทองถ่ินจัดใหมีการปดประกาศรายชื่อผูเขาช่ือดังกลาวไว ณ ที่ทําการขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น และเขตชุมชนหนาแนนในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

ในกรณีที่ผูใดมีช่ือเปนผูเขาช่ือดังกลาวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิไดรวม
เขาช่ือดวย ใหผูนั้นมีสิทธิย่ืนคํารองคัดคานตอประธานสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ประธานสภา
ทองถ่ินแตงตั้ง เพ่ือใหขีดฆาช่ือตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผูเขาช่ือดังกลาวไดภายในยี่สิบวันนับ
แตวันปดประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาคัดคานตามวรรคสองแลว ใหถือวารายชื่อของผูเขาช่ือที่
ไมมีการคัดคานเปนรายชื่อที่ถูกตอง และถามีจํานวนครบตามมาตรา ๔ ใหประธานสภาทองถ่ินจัด
ใหสภาทองถ่ินดําเนินการพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินตอไป แตถามีจํานวนไมครบตามมาตรา 
๔ ใหประธานสภาทองถ่ินแจงใหผูแทนของผูเขาช่ือตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่อดําเนินการจัดให
มีการเขาช่ือเพ่ิมเติมใหครบตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน ถาพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวมิได
เสนอการเขาช่ือจนครบจํานวนใหประธานสภาทองถ่ินจําหนายเรื่อง 



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 
 

การพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินที่มีการเขาช่ือเสนอ ใหเปนไปตามขอบังคับ
การประชุมของสภาทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๗  ผูใดกระทําการใดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือมิใหผูมี

สิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดสามารถใชสิทธิเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน หรือ
ขัดขวางการดําเนินการเขาช่ือเสนอกฎหมายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
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 :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินใดจํานวนไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
มีสิทธิเขาช่ือเพ่ือใหสภาทองถ่ินพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินได และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติใหหลักเกณฑและวิธีการเขาช่ือรวมทั้งการตรวจสอบ
ใหเปนไปตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แกไข 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 


