
ระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะ 
วาดวยการดําเนินการของประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ. 2565 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะวาดวยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565 
 อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565 
โดยความเห็นชอบของสภาทองถ่ิน ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 22 เดือนธันวาคม   
พ.ศ.2565 จึงใหกําหนดระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะวาดวยการดําเนินการของประชาชนใน
การเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสภาองคการบริหารสวนตําบลลุโบะบายะวาดวยการดําเนินการของ
ประชาชนในการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565” 
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ในระเบียบนี ้
 “ขอบัญญัติ” หมายความวา ขอบัญญัติทองถ่ิน 
 “ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และใหหมายความ
รวมถึงเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสั่งใหเปนผูดําเนินการแทน 
 “ผูมีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ิน 
 “ผูประสานงาน” หมายความวา บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ียื่นคํารองขอตอ
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินหรือการเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 ขอ 4 ผูมีสิทธิเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินใดประสงคจะใหองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการจัดทํา
รางขอบัญญัติทองถ่ินหรือดําเนินการเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน หรือให
ดําเนินการท้ังสองกรณีใหผูเขาชื่อ (จํานวนไมเกินสิบคน) ยื่นคํารองวาประสงคจะใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน
หรือเชิญชวนใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอยางไร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
ชื่อ ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน และลายมือชื่อพรอมท้ังมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูประสานงานเพ่ือ
ประโยชนในการจัดทํารางขอบัญญัติแลวยื่นตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดวยตนเองหรือสงทาง
ไปรษณีย จดหมายอิเล็กทรอนิกส สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแบบทายระเบียบนี้ 
 ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลตรวจสอบความถูกตองของคํารองตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบ
แลวเห็นวาไมถูกตอง ครบถวนใหแจงผูประสานงานแกไขขอบกพรองดังกลาวโดยเร็ว แตหากตรวจสอบแลวเห็นวา
ถูกตอง ครบถวนใหถือวาวันท่ียื่นคํารองถูกตองครบถวนเปนวันรับคํารองขอและใหดําเนินการตอไปตามขอ 5 และ
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมอบหมายใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการใหตามความ
ประสงคของผูยื่นคํารอง  

ขอ 5 ในการจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน      
โดยตองมีสาระสําคัญและเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน 

ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทํารางขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่งใหแลวเสร็จ (ภายในสามสิบ
วัน) นับแตวันท่ีไดรับการรองขอตามขอ 4 วรรคสอง หากเห็นวาจะไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาวใหปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขอขยายระยะเวลาตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลอาจจะขยายใหเปนกรณีไป  ก็ได แตเม่ือรวมระยะเวลาท่ีขยายแลวตองไมเกินเกาสิบวัน ท้ังนี้   
การจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวยังไมถือวามีผลเปนการเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน ตามกฎหมายวา
ดวยการเขาชื่อขอบัญญัติทองถ่ิน 
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ขอ 6 เม่ือปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินเสร็จเรียบรอยแลวใหแจง          
ผูประสานงานรับรางขอบัญญัติทองถ่ินเพ่ือไปดําเนินการเชิญชวนตอไป หรือหากผูยื่นคํารองประสงคใหองคการ
บริหารสวนตําบลดําเนินการเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวให        
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการตามขอ 7 

ขอ 7 ใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประกาศเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาชื่อเสนอราง
ขอบัญญัติทองถ่ินพรอมกับแนบรางขอบัญญัติทองถ่ิน โดยเชิญชวนเปนการท่ัวไปผานทางหนังสือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พรอมระบุสถานท่ีจัดสงเอกสารและท่ีอยู ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส สื่ออิเล็กทรอนิกส 
หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 

ขอ 8 ผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจะรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินสามารถสงหลักฐานการรวม
เขาชื่อเสนอราง  ขอบัญญัติทองถ่ินโดยตองมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวม
เขาชื่อ และขอความท่ีแสดงใหเห็นวาตนสมัครใจเขารวมในการเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน พรอมท้ังลงลายมือชื่อ
และสงไปยังสถานท่ีหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีผูเชิญชวนกําหนดไวในหนังสือเชิญชวนหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การสงหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถสงไดดวยตนเอง ทางไปรษณีย ทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน 

ขอ 9 ในกรณีองคการบริหารสวนตําบลจัดใหมีการรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินผานระบบ
สารสนเทศ ผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีประสงคจะรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินผานทางระบบสารสนเทศนั้น        
ใหลงทะเบียนและยืนยันตนกอนเขาสูระบบเพ่ือรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินโดยไมตองลงลายมือชื่อ 

ขอ 10 ผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน มีสิทธิถอนการรวมเขาชื่อเสนอราง
ขอบัญญัติทองถ่ิน ไดกอนท่ีผูมีสิทธิเขาชื่อจะเสนอรางขอบัญญัติตอประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

การถอนชื่อจากการเปนผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน ใหทําเปนหนังสือซ่ึงมีขอความแสดงชื่อ 
ชื่อสกุล เลขประจําตัวประชาชน และขอความท่ีแสดงใหเห็นวาตนเองประสงคจะถอนการรวมเขาชื่อเสนอราง
ขอบัญญัติทองถ่ินฉบับใด พรอมลงลายมือชื่อ และสงใหองคการบริหารสวนตําบล ดวยตนเองทางไปรษณีย 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

การถอนชื่อจากการเปนผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินตามขอ 9 ใหเขาสูระบบการเขาชื่อเสนอ
รางขอบัญญัติทองถ่ินทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนทํารายการถอนชื่อ 

ขอ 11 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดรับและรวบรวมหลักฐานการเขาชื่อของผูรวมเขาชื่อเสนอราง
ขอบัญญัติทองถ่ินและมีผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินจํานวนไมนอยกวาตามท่ีกฎหมายวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลออกหนังสือรับรองความถูกตองครบถวนของจํานวน    
ผูรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินใหผูประสานงานเพ่ือไปดําเนินการตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการ
เขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2565 ตอไป 

ขอ 12 ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  22  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 
    
 

     ลงชื่อ 
                        (นายอาหะมะ  แดเดาะ) 

                                                         ประธานสภาทองถ่ิน 
 
 



 
เอกสารหมายเลข 1 

 
คํารองขอใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถิ่น 

 
เขียนท่ี........................................... 

 

                                                                             วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ............... 
 

เรื่อง  ขอใหดําเนินการจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 

เรียน  ประธานสภาทองถ่ิน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รางขอบัญญัติทองถ่ิน....................................................................... จํานวน  1  ฉบับ (ถามี) 
         2. บันทึกหลักการและเหตุผลรางขอบัญญัติทองถ่ิน (ถามี) 
         3. บัญชีรายชื่อผูขอใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน 
  
 ดวยขาพเจาซ่ึงเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน........คน  มีความประสงครองขอใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ดําเนินการจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน........................................................................................................... 
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ - สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ลายมือช่ือ 

1 นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

2 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

3 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

4 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

5 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

6 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

7 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

8 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ………………………………………………………. 
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9 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

10 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

  
 ท้ังนี้ ขาพเจาซ่ึงเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอมอบหมายให..........................................................................เปนผู
ประสานงาน เพ่ือประโยชนในการจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
        (......................................................) 

                                                     ตัวแทนผูรองขอใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขาพเจาในฐานะตัวแทนผูรองขอใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลได
แจงวัตถุประสงคกับเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใชเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล              
เพ่ือวัตถุประสงคในการรองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงเจาของขอมูลไดให
ความยินยอม จึงไดใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชในวัตถุประสงคดังกลาว 



 
   เอกสารหมายเลข 2 

 
คํารองขอใหเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 

 
เขียนท่ี........................................... 

 

                                                                              วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ............... 
 

เรื่อง  ขอใหเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 

เรียน  ประธานสภาทองถ่ิน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รางขอบัญญัติทองถ่ิน....................................................................... จํานวน  1  ฉบับ  
         2. บันทึกหลักการและเหตุผลรางขอบัญญัติทองถ่ิน  
         3. บัญชีรายชื่อผูเชิญชวน  จํานวน................... คน 
  
 ดวยขาพเจาซ่ึงเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง  จํานวน........คน  มีความประสงครองขอใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งใหรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน.................................................. 
โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือ - สกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 
ลายมือช่ือ 

1 นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

2 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

3 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

4 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

5 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

6 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

7 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

8 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ………………………………………………………. 
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9 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

10 นาย/นาง/นางสาว........................................................................... 
เลขประจําตัวประชาชน : ……………………………………………………… 

 

  
 ท้ังนี้ ขาพเจาซ่ึงเปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ขอมอบหมายให..........................................................................เปนผู
ประสานงาน เพ่ือประโยชนในการจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 
 
 
           ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
        (......................................................) 

                                                                  ตัวแทนคณะผูเชิญชวน 
 
โทร. ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ขาพเจาในฐานะตัวแทนผูรองขอใหจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน ในฐานะผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลได
แจงวัตถุประสงคกับเจาของขอมูลสวนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใชเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคล              
เพ่ือวัตถุประสงคในการรองขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ินซ่ึงเจาของขอมูลไดให
ความยินยอม จึงไดใหขอมูลสวนบุคคลเพ่ือใชในวัตถุประสงคดังกลาว 



 
                   เอกสารหมายเลข 3 
 

คํารองเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 
(ตามมาตรา 8 ภายหลังเชิญชวนผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 

ไดจํานวนไมนอยกวา 3,000 คน หรือไมนอยกวา 1 ใน 20 แลว) 
 

เขียนท่ี............................................ 
 

                                                                              วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ............... 
 

เรื่อง  ขอยื่นคํารองเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง ...................................................................พ.ศ. ..................... 
 

เรียน  ประธานสภาทองถ่ิน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. รางขอบัญญัติทองถ่ิน   เรื่อง ....................................................................... พ.ศ. .................  
         2. เอกสารการลงลายมือชื่อของผูมีสิทธิเลือกตั้ง   จํานวน....................ชุด 
         3. บัญชีรายชื่อผูแทนของผูเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง ...........................................    
                      พ.ศ. ...............                        จํานวน ................. คน 
         4. คํารับรองของผูแทน ผูเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
  ดวยขาพเจา.........................................................กับคณะผูมีสิทธิเลือกตั้งไดดําเนินการเชิญชวน   
ผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง ..........................................................พ.ศ. .................... 
ไดจํานวน........ .... ..คน แลว จึงขอยื่นคํารองเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวตอประธานสภาทองถ่ิน             
เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งท่ีสงมาดวย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
               ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
                                (......................................................) 
                                                        ตัวแทนผูเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 
 
โทร. ................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีรายช่ือผูแทนของผูเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 

เรื่อง .................................................... พ.ศ................ 
 

ขาพเจาขอเสนอรายชื่อผูแทนของผูเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน จํานวน............. คน  ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ท่ีอยูและหมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................... 
                                (......................................................) 
                                                         ผูแทนผูเขาชื่อเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
                      เอกสารหมายเลข 4 

 
หลักฐานการลงลายมือช่ือของผูของผูเขาช่ือเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่น 

รางขอบัญญัติทองถิ่น เรื่อง..................................................... พ.ศ. .............  
 

*****************************  
 
เขียนท่ี............................................ 

 

                                                                              วันท่ี...............เดือน........................พ.ศ............... 
 
 
 
1 

 
ชื่อและชื่อสกุล 
 

 
………………………………………………………………….. 

 
2 

 
เลขประจําตัวประชาชน 
 

 
__-__ __ __ __ -__ __ __ __ __-__ __-__ 

 
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาสมัครใจเขารวมในการเสนอรางขอบัญญัติทองถ่ินฉบับนี้ 
 
 
 
   ลงชื่อ.......................................................ผูเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
                                      (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ตรวจสอบรางขอบัญญัติทองถ่ินฉบับนี้ไดท่ีผูเชิญชวน หรือเว็บไซต.................................................     
                และสื่อออนไลน.......................................................... 
   2. ใหสงหลักฐานการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินไปยังสถานท่ี หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ท่ีผูเชิญชวน 
                กําหนดไว 
 


