
 
 

 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 

เร่ือง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 

.................................................. 
 
  ตามท่ีพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 กำหนดให้ผู้มี
สิทธิเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีประสงค์จะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และประสงค์จะให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ หรือดำเนินการให้มีการเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ หรือให้
ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนดโดย
ความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น นั้น 

  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู จึงได้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
คูว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการสำหรับประชาชนใน
การเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และเป็นแนวทางปฏิบัติตามท่ีกฎหมายกำหนดตามรายละเอียดท้ายประกาศ
นี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 
 

 
(นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค ู
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2565 

................................................... 
 
  โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
  อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 
11 พฤศจิกายน 2565 จึงให้กำหนดระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ว่าด้วยการดำเนินการของ
ประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู ว่าด้วยการดำเนินการ
ของประชาชนในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ข้อบัญญัติ”  หมายความว่า เทศบัญญัติ และข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และให้
หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั ่งให้เป็น
ผู้ดำเนินการแทน 
  “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”  หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  “ผู้ประสานงาน”  หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ียื่นคำร้องขอ
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
  ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบล 
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หรือให้ดำเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ(จำนวนไม่เกินสิบคน)ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้ จัดทำร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับช่ือ ช่ือสกุล เลขประจำตัวประชาชน และลายมือช่ือ พร้อมท้ังมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดเป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
 
 

/ให้ประธาน... 



 
 

  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหนึ่ง 
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หาก
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื ่นคำร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับคำร้ องขอและให้
ดำเนินการต่อไปตามข้อ 5 และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมายให้ปลัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นคำร้อง 
  ข้อ 5 ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นจัดทำร ่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระสำคัญและเป็นไปตามแบบท่ีกำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
  ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จ
(ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันท่ีได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
ซึ่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้ว
ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน ทั้งนี้ การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ ามีผลเป็นการเข้าชื ่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อไปดำเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นคำร้องประสงค์  
ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื ่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามข้อ 7 
  ข้อ 7 ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าช่ือ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ  
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่นๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอื่น 
  ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท่ีประสงค์จะร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน
การร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  
ของผู้ร่วมเข้าช่ือ และข้อความท่ีแสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมท้ัง
ลงลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน หรือ     
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
  การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ ่ง สามารถส่งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อื่น 
  ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที ่ประสงค์จะร่วมเข้าชื ่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบ
สารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพื่อร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่ต้อง
ลงลายมือช่ือ 

/ข้อ 10 ผู้... 
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ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าช่ือ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนท่ีผู้มีสิทธิเข้าช่ือจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื ่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ทำเป็นหนังสือซึ่งมี
ข้อความแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการ
ร่วมเข้าชื ่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบล         
ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ 9 ให้เข้าสู ่ระบบ   
การเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น เพื่อยืนยันตัวตนทำรายการถอนช่ือ 

ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าช่ือของผู้ร่วมเข้าช่ือ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมาย   
ว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบล ออกหนังสือรับรองความถูกต้อง
ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพื่อไปดำเนินการตามมาตรา 8 
แห่งพระราชบัญญัติการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป 

ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565 
 
 ลงช่ือ 
 (นางจุฑามาศ  แสวงชัย) 
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู 
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คำร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เขียนท่ี.................................. 

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

เรื่อง ขอให้ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เรียน ประธานสภาท้องถิ่น 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น................................... จำนวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 
  2. บันทึกหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น (ถ้ามี) 
  3. บัญชีรายช่ือผู้ขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จำนวน.........คน มีความประสงค์ร้องขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น.............................................................................................. 
โดยมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน 

ลายมือชื่อ 

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

 

 

เอกสารหมายเลข 1 



 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - ชื่อสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

ลายมือชื่อ 

8. นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

เลขประจำตัวประชาชน............................................................. 

 

9. นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

เลขประจำตัวประชาชน............................................................. 

 

10. นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

เลขประจำตัวประชาชน............................................................. 

 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอมอบหมายให้ .............................................................. 
เป็นผู้ประสานงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
   
  
 (ลงช่ือ) .................................................. 
 (..................................................) 
 ตัวแทนผู้รองขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
 
 
โทร. .......................................... 
 
 
 
หมายเหตุ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
แจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้
ความยนิยอมจึงได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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คำร้องขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เขียนท่ี.................................. 

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

เรื่อง ขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เรียน ประธานสภาท้องถิน่ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น................................... จำนวน  1  ฉบับ 
  2. บันทึกหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
  3. บัญชีรายช่ือผู้เชิญชวน      จำนวน...................คน 

  ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน................คน มีความประสงค์ร้องขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น...................... 
โดยมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
 

ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - ชื่อสกุล 
เลขประจำตัวประชาชน 

ลายมือชื่อ 

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............................................................. 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ - ชื่อสกุล / 
เลขประจำตัวประชาชน 

ลายมือชื่อ 

8. นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

เลขประจำตัวประชาชน............................................................. 

 

9. นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

เลขประจำตัวประชาชน............................................................. 

 

10. นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………. 

เลขประจำตัวประชาชน............................................................. 

 

  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอมอบหมายให้ .............................................................. 
เป็นผู้ประสานงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 ขอแสดงความนับถือ 
  
  
  
 (ลงช่ือ) .................................................. 
 (..................................................) 
 ตัวแทนคณะผู้เชิญชวน 
 
 
 
โทร. .......................................... 
 
 
หมายเหตุ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้
แจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้
ความยินยอมจึงได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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คำร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(ตามมาตรา 8 ภายหลังเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังร่วมเข้าช่ือ 

เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินได้จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน หรือ ไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 20 แล้ว) 
 

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

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

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

เรียน ประธานสภาท้องถิ่น 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง............................. พ.ศ............ 
  2. เอกสารการลงลายมือช่ือของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน................ชุด 
  3. บัญชีรายช่ือผู้แทนผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง..................................... 

    พ.ศ...........     จำนวน................คน 
  4. คำรับรองของผู้แทนผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญติัท้องถิ่น 

  ด้วยข้าพเจ้า...............................(ช่ือ - ช่ือสกุล)..................................กับคณะผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 
ได้ดำเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง............................... พ.ศ......... 
ได้จำนวน.....................คน แล้ว จึงขอยื่นคำร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อ
พิจารณาดำเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (ลงช่ือ)........................................................... 
 (.............................................................) 
 ผู้แทนผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
 
 
โทร. .......................................... 
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บัญชีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เรื่อง...................................... พ.ศ.............. 

 
 ข้าพเจ้าขอเสนอรายช่ือผู้แทนของผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จำนวน..............คน ดังนี ้
 

ลำดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
 
 
 ลงช่ือ............................................................. 
 (.........................................................) 
 ผู้แทนผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักฐานการลงลายมือช่ือของผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน เร่ือง.............................. พ.ศ............ 

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

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

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

1. ช่ือและช่ือสกุล ............................................................................................................. 

2. เลขประจำตัวประชาชน ___-___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้ 
 
 
 ลงช่ือ...................................................ผู้เข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 (...................................................) 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้ได้ท่ีผู้เชิญชวน หรือเว็บไซต์................................................ 
        และส่ือออนไลน์........................................................ 
    2. ให้ส่งหลักฐานการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไปยังสถานท่ี หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้เชิญชวน 

       กำหนดไว้ 

เอกสารหมายเลข 4 


