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พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติทอ้ งถิน่
พ.ศ. ๒๕๔๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็ นปี ที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยการเข้ าชื่อเสนอข้ อบัญญัติท้องถิ่น
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญญัติน้ ีเรี ยกว่ า “พระราชบั ญญัติ ว่าด้ วยการเข้ าชื่ อเสนอข้ อบั ญญัติ
ท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัติน้ ีให้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้ นไป
* รก.๒๕๔๒/๑๐๔ก/๑/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๒
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น” หมายความว่า กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
“ประธานสภาท้ องถิ่น” หมายความว่า บุคคลผู้ทาหน้ าที่ประธานของสภาท้ องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีการเข้ าชื่อเสนอให้ สภาท้ องถิ่นนั้นพิจารณาออกข้ อบัญญัติท้องถิ่น
“ข้ อ บั ญญัติ ท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า กฎซึ่ ง ออกโดยอาศัยอ านาจนิติ บั ญญั ติ ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
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๒๓๐
“ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ” หมายความว่ า ผู้ มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่มีการ
เข้ าชื่อเสนอข้ อบัญญัติท้องถิ่นให้ สภาท้ องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นพิจารณา
มาตรา ๔ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใดมีจานวนไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนผู้ มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น มีสิทธิเข้ าชื่ อร้ อ งขอต่ อประธานสภา
ท้ องถิ่นเพื่อดาเนินการให้ สภาท้ องถิ่นพิจารณาออกข้ อบัญญัติท้องถิ่นได้
มาตรา ๕ ค าร้ องขอให้ ประธานสภาท้ อ งถิ่ น ด าเนิ น การให้ สภาท้ อ งถิ่ น พิ จ ารณาออก
ข้ อบัญญัติท้องถิ่น ต้ องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้ าชื่อทุ กคน พร้ อมทั้งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
บัตรประจาตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรื อหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ ายสามารถ
แสดงตนได้
(๒) ร่างข้ อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งต้ องมีข้อกาหนดที่ชัดเจนเพียงพอได้ ว่ามีความประสงค์จะตรา
ข้ อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องใดที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น ในการนี้อาจมีสรุป
สาระสาคัญและคาชี้แจงความมุ่งหมายของการกาหนดหลักการในแต่ละข้ อกาหนดของร่ างข้ อบัญญัติ
ท้ องถิ่นที่เสนอให้ เพียงพอที่จะเข้ าใจเหตุผลที่กาหนดไว้ ในแต่ละข้ อกาหนดด้ วยก็ได้
(๓) รายชื่อผู้แทนของผู้เข้ าชื่อที่จะมีอานาจดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอและการ
พิจารณาข้ อบัญญัติท้องถิ่น
(๔) คารับรองของผู้ แทนของผู้เข้ าชื่ อตาม (๓) ว่ าผู้เข้ าชื่อทุ กคนเป็ นผู้มีสิทธิเลือกตั้งใน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น และเป็ นผู้ร่วมลงชื่อด้ วยตนเอง
ผู้ มี สิท ธิเลือ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครองส่วนท้ องถิ่ นผู้ ใ ดร่ วมลงชื่ อ ในการเข้ าชื่ อดั ง กล่ าวโดย
ถูกต้ องตามพระราชบัญญัติน้ แี ล้ ว ให้ ถือว่าการเข้ าชื่อนั้นมีผลสมบูรณ์และจะถอนการเข้ าชื่อในภายหลัง
อีกมิได้
มาตรา ๖ เมื่อประธานสภาท้ องถิ่นได้ รับคาร้ องตามมาตรา ๕ แล้ ว ให้ ประธานสภาท้ องถิ่น
ตรวจสอบความครบถ้ วนของเอกสารดังกล่าว ถ้ าเห็นว่าครบถ้ วนแล้ วให้ ประธานสภาท้ องถิ่นจัดให้ มีการ
ปิ ดประกาศรายชื่อผู้ เข้ าชื่อดังกล่ าวไว้ ณ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น และเขตชุมชน
หนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น
ในกรณีท่ผี ้ ูใดมีช่ ือเป็ นผู้เข้ าชื่อดังกล่าวตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ ร่วมเข้ าชื่อด้ วยให้ ผ้ ูน้ัน
มีสทิ ธิย่ ืนคาร้ องคัดค้ านต่ อประธานสภาท้ องถิ่ นหรือบุคคลที่ประธานสภาท้ องถิ่นแต่งตั้ง เพื่อให้ ขีดฆ่ า
ชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้ าชื่อดังกล่าวได้ ภายในยี่สบิ วันนับแต่วันปิ ดประกาศตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพ้ นกาหนดระยะเวลาคัดค้ านตามวรรคสองแล้ ว ให้ ถือว่ ารายชื่อของผู้เข้ าชื่อที่ไม่ มีการ
คัด ค้ า นเป็ น รายชื่ อ ที่ถูก ต้ อ งและถ้ ามีจานวนครบตามมาตรา ๔ ให้ ประธานสภาท้ อ งถิ่ นจัด ให้ สภา
ท้ อ งถิ่ น ดาเนินการพิจ ารณาออกข้ อ บัญญัติท้ อ งถิ่ นต่ อ ไป แต่ ถ้ ามีจานวนไม่ ค รบตามมาตรา ๔ ให้
ประธานสภาท้ องถิ่นแจ้ งให้ ผ้ ู แทนของผู้ เข้ าชื่ อตามมาตรา ๕ (๓) ทราบเพื่ อดาเนินการจัดให้ มีการ
เข้ าชื่อเพิ่มเติมให้ ครบตามมาตรา ๔ ภายในสามสิบวัน ถ้ าพ้ นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวมิได้ เสนอการ
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เข้ าชื่อจนครบจานวนให้ ประธานสภาท้ องถิ่นจาหน่ ายเรื่องการพิจารณาออกข้ อบัญญัติท้องถิ่นที่มีการ
เข้ าชื่อเสนอ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับการประชุมของสภาท้ องถิ่นนั้น
มาตรา ๗ ผู้ใดกระทาการใดโดยไม่ มีอานาจโดยชอบด้ วยกฎหมาย เพื่อมิให้ ผ้ ูมีสิทธิเลือกตั้ง
ในองค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่ นใดสามารถใช้ สิท ธิเข้ าชื่ อ เสนอข้ อ บั ญญัติ ท้ อ งถิ่น หรื อ ขัด ขวางการ
ดาเนินการเข้ าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้น ต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือน
ถึงห้ าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘ ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๘๗ ของ
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้ ราษฎรผู้มีสทิ ธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใด
จานวนไม่ น้อยกว่ ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนั้นมีสิทธิเข้ าชื่อ
เพื่อให้ สภาท้ องถิ่นพิจารณาออกข้ อบัญญัติท้องถิ่นได้ และเนื่องจากมาตรา ๒๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ได้ บัญญัติ ให้ ห ลักเกณฑ์และวิธีการเข้ าชื่ อ รวมทั้งการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ จึงจาเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัติน้ ี
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