
 
 
 
 
 
 
 

สรุปสาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. .... 
(ฉบับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 
 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทําสรุปสาระสําคัญของราง
พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. .... เพ่ือใหกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ิน มีความสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยจะยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงยังมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 สมควรปรับปรุงใหเปนไปตามหลักการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองยกรางกฎหมายฉบับนี้ข้ึนใหม และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของเพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไดสะดวก และมีความเหมาะสมยิ่งข้ึน ดังตอไปนี้  
          ๑. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอรางพระราชบัญญัติ  
                    ปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินมีความยุงยากไมสะดวกใน
การดําเนินการ เนื่องจากบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีใหประชาชนมีสวนรวมในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน
ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน ซ่ึงไดแก พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได
กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขในการใชสิทธิของประชาชนไวอยูในระดับท่ีสูงมาก เปนผลใหการใชสิทธิและการ
มีสวนรวมของประชาชนในการเขาชื่อเพ่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ินโดยประชาชนตามพระราชบัญญัติดังกลาว
เกิดข้ึนไดยากและนับแตพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนตนมา ยังไมปรากฏวามี
ประชาชนไดรวมกันเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินแตประการใด  
                    ดังนั้น เพ่ือใหการมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินข้ึนใชภายในเขต
ทองถ่ินเปนไปไดโดยสะดวกและงายยิ่งข้ึน ตามหลักการแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
ในทองถ่ินจึงสมควรปรับปรุงกฎหมายดังกลาวโดยยกเลิกพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒และใหมีพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. .... แทน  
          ๒. สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
                    (๑) กําหนดนิยาม และแกไขเพ่ิมเติมนิยาม เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเชน ขอบัญญัติทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ิน ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูริเริ่ม (รางมาตรา ๔)  
                    (๒) กําหนดจํานวนผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน โดยปรับลดจํานวนลงจาก "จํานวน
ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง" เปน "ตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไมนอยกวาหาพันคนหรือไมนอยกวาหนึ่งในหาของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ในวันท่ี ๑ มกราคม ของปท่ีมีการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ินสําหรับการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตองมีผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
รวมกันไมนอยกวาหนึ่งหม่ืนคน"สอดคลองกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔๒ (๔) และมาตรา 
๑๖๓ และรางรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช .... (วันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙) มาตรา ๑๓๓ (๓) เพ่ือใหประชาชนใน
ทองถ่ินสามารถเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไดสะดวกมากข้ึน (รางมาตรา ๕) โดยในการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ินอาจมีผูริเริ่มซ่ึงเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวนไมนอยกวายี่สิบคน
เพ่ือดําเนินการจัดใหมีการรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยแจงให



ประธานสภาทองถ่ินทราบเปนหนังสือและขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
เก่ียวกับการชวยเหลือในการจัดทํารางกฎหมายแกประชาชนประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาว (รางมาตรา ๕/๑)  
                    (๓) กําหนดรายละเอียดคํารองขอใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสภาทองถ่ินพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงรวมถึงเนื้อหาสาระของรางขอบัญญัติทองถ่ิน ซ่ึงอยูในอํานาจหนาท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นตองมีความชัดเจนอยางเพียงพอและกําหนดผูมีสิทธิเลือกตั้งในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินผูใดรวมลงชื่อในการเขาชื่อดังกลาวโดยถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาการเขาชื่อนั้นมีผล
สมบูรณและจะถอนการเขาชื่อในภายหลังอีกมิได(รางมาตรา ๖)  
                    (๔) กําหนดหลักเกณฑในตรวจสอบคํารองขอใหประธานสภาทองถ่ินดําเนินการใหสภาทองถ่ิน
พิจารณาออกขอบัญญัติ การปดประกาศและการคัดคานรายชื่อผูเขาชื่อ การแจงใหผูแทนของผูเขาชื่อทราบ
เพ่ือดําเนินการจัดใหมีการเขาชื่อเพ่ิมเติมใหครบ(รางมาตรา ๗)  
                    (๕) กําหนดใหเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองดําเนินการยกรางขอบัญญัติ
ทองถ่ินและเสนอตอสภาทองถ่ินโดยเร็ว เพ่ือใหสภาทองถ่ินตองพิจารณารางขอบัญญัติท่ีประชาชนเสนอใหเสร็จ
สิ้นภายในระยะเวลาและตามหลักเกณฑท่ีขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินนั้นกําหนด(รางมาตรา ๘)  
                    (๖) กําหนดระยะเวลาในการพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินซํ้า ในกรณีท่ีสภาทองถ่ินไม
เห็นชอบรางขอบัญญัติทองถ่ินท่ีผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอมา สภาทองถ่ินจะพิจารณารางขอบัญญัติทองถ่ินของผูมี
สิทธิเขาชื่อท่ีมีหลักการเดียวกันนั้นซํ้าอีกภายในกําหนดเวลาหนึ่งปมิได(รางมาตรา ๙)  
                    (๗) การกําหนดโทษทางอาญากับผูท่ีกระทําความผิดในการเสนอขอบัญญัติทองถ่ินและเพ่ือ
เปนการปองกันและปราบปรามการดําเนินการท่ีมิชอบดวยกฎหมายในการเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน(รางมาตรา 
๑๐ - รางมาตรา ๑๒)  
                    (๘) กําหนดบทเฉพาะกาลใหการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินท่ียื่นตอประธานสภาทองถ่ิน
แลวกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไดกระทําถูกตองตามพระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถ่ินพ.ศ. ๒๕๔๒ แลว ใหถือวาเปนการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้(ราง
มาตรา ๑๓)  
                    (๙) กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (ราง
มาตรา ๑๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สาระส าคัญ 

ประเภทข้อบัญญัติ 

จ านวนผู้เสนอ 

การจัดท า
ข้อบัญญัติ 

การเสนอ
ข้อบัญญัติ 

 
ข้อบัญญัต ิยกเว้นข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
 

 
- ไมน่้อยกว่า 5,000 คน  
หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 5  
- กรณีกทม. ไมน่้อยกว่า 10,000 คน

(ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง) 
 

อปท.มีหน้าที่จัดท าร่าง 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอเขา้สู่ 
การพิจารณาของสภาท้องถิ่น 

 หลักการ : ท าให้การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นง่ายขึ้น 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น (กฎหมายตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 254) 

ข้อบัญญัติทุกประเภท 

 
ผู้เข้าชื่อจะต้องจัดท าร่าง 

 
 

ประธานสภาท้องถิ่นเสนอเข้าสู่          
การพิจารณา 

 

ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง 
(ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง) 

1 

2 

3 

4 

พ.ร.บ.เสนอข้อบัญญัติฯ ร่าง พ.ร.บ.เสนอข้อบัญญัติฯ 

         กองกฎหมายฯ สถ. 
         15-06-2560  



รองขอโดยแจงเปนหนังสือ สงคํารอง เสนอ 

กรณีสภาทองถ่ินไมเห็นชอบ 
กับรางขอบัญญัติจะ
พิจารณารางท่ีมีหลักการ
เดียวกันซํ้าภายในกําหนด  
1 ป มิได (ม 10) 

ทําไดดังนี้ 

สรุปราง พ.ร.บ.วาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสนอขอออก
ขอบัญญัติทองถิน่ 

ประธานสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น 

1. ผูมีสิทธิเขาชื่อ (ผูมีสิทธิเลือกตั้งใน อปท.) (ม 5)     
ไมนอยกวา 5,000 คน หรือไมนอยกวา 1 ใน 5 

1.1 อปท. (อบจ. ทบ. อบต. เมืองพัทยา) 
1.2 กทม. ไมนอยกวา 10,000 คน 

2. ผูริเริ่ม ไมนอยกวา 20 คน 

ดําเนินการจัดรวบรวมลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ม 6) 

ตรวจสอบความ
ครบถวนของเอกสาร (ม 

 ปดประกาศรายชื่อ 

ผูเขาชื่อท่ี อปท. และเขตชุมชน 

ผูใดมีชื่อแตมีไดรวมเขาชื่อสามารถคัดคาน
ตอประธานสภาภายใน 20 วัน  
นับแตวันประกาศ 

ดําเนินการยกราง 

ขอบัญญัติทองถ่ิน 

และเสนอสภาทองถ่ิน 

(ม 9) 

พิจารณารางขอบัญญัติ 
(ม 9) 



 

ร่าง 

พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น   

พ.ศ. .... 

_______ 

..................................................... 

..................................................... 
.................................................... 

 
.......................................................................................................................................... ..............

.......................................... 
 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ เสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 40 มาตรา 77 และมาตรา 254 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจของบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

........................................................................................................................................................
.......................................... 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  
พ.ศ. ....” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้  

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล และกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา รวมตลอดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 

 “ข้อบัญญัติท้องถิ่น”หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม 
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“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา รวมตลอดถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น” 

“ประธานสภาท้องถิ่น”หมายความว่า บุคคลผู้ท าหน้าที่ประธานของสภาท้องถิ่น ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการเข้าชื่อเสนอให้สภาท้องถิ่นนั้นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 

“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมิได้เสียสิทธิในการเข้าชื่อร้องขอให้ 
สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น” 

“ผู้ริเริ่ม” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เริ่มด าเนินการ 
จัดให้มีการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาท้องถิ่น 

มาตรา ๕ ผู้มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในวันที่ยื่นค าร้อง 

การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมกันไม่น้อยกว่าห้าพันคนหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในวันที่ ๑ มกราคม ของปีที่มีการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ส าหรับการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครต้องมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร
รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคน 

มาตรา ๖ ในการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติต่อประธานสภาท้องถิ่น อาจมีผู้ริเริ่มซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบคนเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการรวบรวมลายมื อชื่อ 
ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแจ้งให้ประธานสภาท้องถิ่นทราบเป็นหนังสือพร้อมด้วย
เอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) เนื้อหาสาระของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์จะตราขึ้นเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๖  

(๒) รายชื่อของผู้ริเริ่มพร้อมด้วยส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือหลักฐานอ่ืนใด 
ของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ รวมทั้งบัตรประจ าตัวประชาชนที่หมดอายุ 

ในกรณีที่ผู้ริเริ่มประสงค์จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การช่วยเหลือในการจัดท าร่างกฎหมายแก่ประชาชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวก่อนที่จะแจ้งประธานสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานนั้นด าเนินการให้ตามควรแก่กรณีโดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๗ ค าร้องขอให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร
หรือหลักฐานอ่ืนใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ รวมทั้งบัตรประจ าตัวประชาชนที่ห มดอายุ 
และในเอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกแผ่นต้องปรากฏข้อความให้ผู้ประสงค์จะลงลายมือชื่อทราบ
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ว่าเป็นการลงลายมือชื่อเพ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องใด และสามารถตรวจสอบเนื้อหาข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นได้ที่ใด 

 (๒) เนื้อหาสาระของร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์จะตราขึ้นเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งอยู่ใน
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ต้องมีความชัดเจนอย่างเพียงพอ ในการนี้จะมีสรุปสาระส าคัญ
และค าชี้แจงความมุ่งหมายของการก าหนดหลักการในแต่ละเรื่องด้วยก็ได้ 

(๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการพิจารณา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

(๔) ค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (๓) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นและเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง  

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ใดร่วมลงชื่อในการเข้าชื่อดังกล่าวโดยถูกต้อง 
ตามพระราชบัญญัตินี้แล้วให้ถือว่าการเข้าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้าชื่อในภายหลังอีกมิได้ 

มาตรา ๘ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา ๗ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารดังกล่าวถ้าเห็นว่าครบถ้วนแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิดประกาศ
รายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและเขตชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

ในกรณีที่ผู้ใดมีชื่อเป็นผู้เข้าชื่อดังกล่าวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อด้วย ให้ผู้นั้น 
มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อประธานสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ประธานสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง เพ่ือให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออก
จากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวได้ภายในยี่สิบวันนับแต่วันปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาคัดค้านตามวรรคสองแล้วให้ถือว่ารายชื่อของผู้เข้าชื่อที่ไม่มีการคัดค้าน
เป็นรายชื่อที่ถูกต้องและถ้ามีจ านวนครบตามมาตรา ๕ ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้สภาท้องถิ่นด าเนินการ
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไป แต่ถ้ามีจ านวนไม่ครบตามมาตรา ๕ ให้ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผู้แทน 
ของผู้เข้าชื่อตามมาตรา ๗ (๓) ทราบเพ่ือด าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพ่ิมเติมให้ครบตามมาตรา ๕ ภายในสามสิบวัน
ถ้าพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวมิได้เสนอการเข้าชื่อจนครบจ านวนให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหน่ายเรื่อง 

มาตรา ๙ เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา ๗ และได้ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อ
ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ส่งค าร้องนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นและเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นโดยเร็ว ภายในสมัยประชุมนั้น หรือสมัยประชุมถัดไป 

สภาท้องถิ่นต้องพิจารณาร่างข้อบัญญัติที่ประชาชนเสนอให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาตามที่ข้อบังคับ 
การประชุมสภาท้องถิ่นนั้นก าหนด 

การพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการเข้าชื่อเสนอให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม 
ของสภาท้องถิ่นนั้น 
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มาตรา ๑๐ ในกรณีที่สภาท้องถิ่นไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ผู้มีสิ ทธิเข้าชื่อเสนอมา  
สภาท้องถิ่นจะพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นของผู้มีสิทธิเข้าชื่อที่มีหลักการเดียวกันนั้นซ้ าอีกภายในก าหนดเวลา
หนึ่งปีมิได ้

มาตรา ๑๑ ผู้ใดกระท าการดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ  

(๑) ให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพ่ือจูงใจให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(2) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ หรือใช้อิทธิพลคุกคามเพ่ือให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(3) กระท าการใดโดยไม่มีอ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อหรือร่วมเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือขัดขวางการด าเนินการ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

มาตรา ๑๒ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
เพ่ือเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๓ ผู้ใดลงลายมือชื่อปลอมในเอกสารหรือใช้ หรืออ้างลายมือชื่อปลอมเช่นว่านั้น เพ่ือให้ผู้ใด     
ผู้หนึ่งหลงเชื่อว่าเป็นลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี      
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา ๑๔ การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ถ้าได้กระท าถูกต้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น    
พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้ว ให้ถือว่าเป็นการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

.............................. 

       นายกรัฐมนตร ี

 


