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องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 



ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่  1  เมื่อวันที่  13  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 จึงให้ก าหนดระเบียบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 ดังนี้ 

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 

 “ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 “ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  
 และให้หมายความรวมถึงเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ซึ่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สั่งให้เป็นผู้ด าเนินการแทน 

 “ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

 “ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยื่นค าร้องขอต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

 ข้อ 4 ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นใดประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยด าเนินการ 
จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
หรือให้ด าเนินการทั้งสองกรณี ให้ผู้เข้าชื่อ (จ านวนไม่เกินสิบคน) ยื่นค าร้องว่าประสงค์จะให้จัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่องใดและหรือมีเนื้อหาอย่างไร โดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และลายมือชื่อ พร้อมทั้งมอบหมายบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ประสานงานเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างขอ้บัญญัติแล้วยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรี
วิลัย ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
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 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ตรวจสอบความถูกต้องของค าร้องตามวรรคหนึ่ง 
หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ครบถ้วนให้แจ้งผู้ประสานงานแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หาก
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันที่ยื่นค าร้องถูกต้องครบถ้วนเป็นวันรับค าร้องขอและให้
ด าเนินการต่อไป ตามข้อ  5 และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย มอบหมายให้ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ด าเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ยื่นค าร้อง  

 ข้อ 5 ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จัดท าร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีสาระส าคัญและเป็นไปตามแบบที่ก าหนดในข้อบังคับการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิลัยปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยต้องจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง
ให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบวัน) นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอตามข้อ 4 วรรคสอง หากเห็นว่าจะไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอขยายระยะเวลาต่อประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิลัยอาจจะขยายให้เป็นกรณีไปก็ได้ แต่เมื่อรวมระยะเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่ เกินเก้าสิบ
วัน ทั้งนี้ การจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ข้อ 6 เมื่อปลัดองค์องการบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือไปด าเนินการเชิญชวนต่อไป หรือหากผู้ยื่นค าร้องประสงค์ให้
องค์การบริหารส่วนต าบล ด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ปลัดองคอ์งค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ด าเนินการตามข้อ 7  

 ข้อ 7 ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จัดท าประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นพร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเชิญชวนเป็นการทั่วไปผ่านทางหนังสือ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอ่ืน ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสารและที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยีอ่ืน 

 ข้อ 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นสามารถส่งหลักฐาน  การ
ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยต้องมีหลักฐานแสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
ร่วมเข้าชื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พร้อมทั้งลง
ลายมือชื่อและส่งไปยังสถานที่หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์การส่งหลักฐานตามวรรคหนึ่ง สามารถส่ งได้ด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ ทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น 

 ข้อ 9 ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จัดให้มีการร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นผ่านทางระบบ



สารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยืนยันตนก่อนเข้าสู่ระบบเพ่ือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยไม่
ต้องลงลายมือชื่อ 

 ข้อ 10 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น มีสิทธิถอนการร่วมเข้าชื่อเสนอร่าง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ก่อนที่ผู้มีสิทธิเข้าชื่อจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิลัยการถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ท าเป็นหนังสือซึ่งมีข้อความ
แสดงชื่อ ชื่อสกุล เลขประจ าตัวประชาชน และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนเองประสงค์จะถอนการร่วมเข้าชื่อ
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับใด พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ด้วยตนเอง
ทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์การถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอ
ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามข้อ  9 ให้เข้าสู่ระบบการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นทางระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศนั้น เพ่ือยืนยันตัวตนท ารายการถอนชื่อ 

 ข้อ 11 เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้รับและรวบรวมหลักฐานการเข้าชื่อของผู้ร่วมเข้าชื่อ
เสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น และมีผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าตามที่กฎหมาย
ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนด ให้องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยออกหนังสือรับรองความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของจ านวนผู้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้ผู้ประสานงานเพ่ือไปด าเนินการตาม
มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ต่อไป  

 ข้อ 12 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  หากมีการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  
 
     ลงชื่อ .................................................... 

        (นายชารี  โมกศิริ) 
       ประธานสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ สภาท้องถิ่นสามารถก าหนดหรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 
ค ำร้องขอให้จัดทำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เขียนที่ …………………………… 
      วันที่ ………. เดือน ………… พ.ศ.………………….. 
 
เรื่อง  ขอให้ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   

เรียน  ประธานสภาท้องถิ่น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จ านวน ๑ ฉบับ (ถ้ ามี)   
  ๒. บันทึกหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น (ถ้ ามี)   
  3. บัญชีรายชื่อผู้ขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   
   

  ด้วยข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน ............. คน มีความประสงค์ร้องขอให้องค์การ 
บริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น....................................................................... 
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ลายมือชื่อ 

1 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

2 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

3 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

4 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

5 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

6 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

7 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

8 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

9 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

10 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

เอกสารหมายเลข 1  
 



 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอมอบหมายให้............................................................. เป็นผู้
ประสานงาน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 
      ขอแสดงความนับถือ  
 
 
       (ลงชื่อ).................................................  
        (...........................................................)  
     ตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล 
ได้แจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์ใน
การร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอม จึง
ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 

 

 

 

 

 



 
ค าร้องขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เขียนที่…………………………………. 
  

   วันที่ …………………… เดือน………….. พ.ศ…………  
 

เรื่อง  ขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   

เรียน  ประธานสภาท้องถิ่น   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รา่งข้อบัญญัติท้องถิ่น จ านวน ๑ ฉบับ   
  ๒. บันทึกหลักการและเหตุผลร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น   
  3. บัญชีรายชื่อผู้เชิญชวน   
  
  ด้วยข้าพเจ้าซึ่งคณะผู้เชิญชวน จ านวน ............. คน มีความประสงค์ร้องขอให้องค์กาบริหาร
ส่วนต าบลศรีวิลัย ด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น........................
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ลายมือชื่อ 

1 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

2 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

3 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

4 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขทีบ่ัตรประชาชน........................................... 

 

5 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

6 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

7 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

8 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขทีบ่ัตรประชาชน........................................... 

 

9 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 

 

10 นาย/นาง/นางสาว............................................. 
เลขที่บัตรประชาชน........................................... 
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 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้เชิญชวน ขอมอบหมายให้............................................................. เป็นผู้
ประสานงาน เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 
 
      ขอแสดงความนับถือ  
 
 
       (ลงชื่อ).................................................  
        (...........................................................)  
                  ตัวแทนคณะผู้เชิญชวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร. .............................................  
 
หมายเหตุ ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของข้อมูลได้ให้
ความยินยอม จึงได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
  
 

 

 
 



ค าร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(ตามมาตรา 8 ภายหลังเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อ 

เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้จานวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 แล้ว) 

เขียนที่.................................................................  

     วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ..................  
 
เรื่อง  ขอยื่นค าร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ....................... พ.ศ. ....  

เรียน  ประธานสภาท้องถิ่น  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รา่งข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ....................... พ.ศ. ....  
  ๒. เอกสารการลงลายมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ านวน..........ชุด  

  ๓. บัญชีรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอรา่งข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง .............. พ.ศ. ....  
      จ านวน....คน  
  4. ค ารบัรองของผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 
  ด้วย ข้าพเจ้า...................(ชื่อ / ชื่อสกุล)............................ กับคณะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได ้
ด าเนินการเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ....................... พ.ศ. .... ได้
จ านวน................ คนแล้ว จึงขอยื่นค าร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ต่อประธานสภาท้องถิ่น เพ่ือ 
พิจารณาด าเนินการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย  
  
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
 
         ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 
     (..............................................)  
       ผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 

 

 

 

โทร 
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บัญชีรายช่ือผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เรื่อง .................. พ.ศ. .... 

ข้าพเจ้าขอเสนอรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จานวน................คน ดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

10   
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง………………………… พ.ศ. ................ 

เขียนที่.................................................................  

                                                              วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .................. 

1 ชื่อและชื่อสกุล  

2 เลขประจ าตัวประชาชน __-__ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __ -__ 

   
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าสมัครใจเขา้ร่วมในการเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้  
 
 

ลงชื่อ ...................................................... ผู้เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

     (.................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ๑. ตรวจสอบร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้ ได้ที่ผู้เชิญชวน หรือเว็บไซต์.....และสื่อออนไลน์... 

  ๒. ให้ส่งหลักฐานการเขา้ชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไปยังสถานที่ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
      ที่ผู้เชิญชวนก าหนดไว้ 
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 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
เรื่อง  การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  

…………………………………………….. 

 ตามที่  พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ก าหนดให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิลัย มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ นั้น 

 เพ่ือให้การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเกิดเป็นรูปธรรม และเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สมดังเจตนาแห่งกฎหมาย จึงขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิลัยที่ประสงค์จะเสนอข้อบัญญัติเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นว่าอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีวิลัยกระท าได้ตามกฎหมาย ยื่นค าร้องพร้อมร่างข้อบัญญัติ และหลักฐานทะเบียนการเข้าชื่อของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีวิลัยพิจารณาตราเป็นข้อบัญญัติและประกาศบังคับใช้ต่อไป รายละเอียดตามกระบวนการ
ขั้นตอนแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทรายโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

 

 

       (นายสุรชัย ศรีพล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  

 

 

 



 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 กระบวนการขั้นตอนการใช้สิทธิและการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยสามารถเข้าชื่อยื่นค าร้องต่อประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศรีวิลัย โดยค าร้องดังกล่าวต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1.ชื่อ ที่อยู่ และลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อทุกคน พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรหรือ
หลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตัวตนได้ 
 2.ร่างข้อบัญญัติซึ่งต้องมีข้อก าหนดที่ชัดเจนด าเนินกิจการที่เก่ียวข้องกับการเสนอและการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติในเรื่องใด ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ซึ่งอาจมีสรุปสาระส าคัญ
และค าชี้แจงความมุ่งหมายของการก าหนดหลักการในแต่ละข้อของร่างข้อบัญญัติที่เสนออย่างเพียงพอที่จะท า
ให้เข้าใจเหตุผลที่ก าหนดไว้ในแต่ละข้อด้วยก็ได้ 
 3.รายชื่อของผู้เข้าชื่อที่จะมีอ านาจด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเสนอและการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
ดังกล่าว 
 4.ค ารับรองของผู้แทนของผู้เข้าชื่อตาม (ข้อ3) ว่าผู้เข้าชื่อทุกคนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลศรีวิลัยและเป็นผู้ร่วมลงชื่อด้วยตนเอง 
 5.ผู้ร่วมเข้าชื่อในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติโดยถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นแล้ว จะถอนการเข้าชื่อไม่ได้ 
 6.เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยได้รับค าร้องและเอกสารดังกล่าวแล้ว จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าว หากเห็นว่าครบถ้วน จะต้องปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อไว้ ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย และที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการลงชื่อดังกล่าว
ร้องคัดคร้านต่อประธานสภา ภายใน 30 วัน นับแต่วันปิดประกาศรายชื่อ หากพ้นก าหนดดังกล่าวถือว่า
รายชื่อผู้เข้าเสนอร่างข้อบัญญัติไม่มีผู้คัดค้านนั้น เป็นรายชื่อที่ถูกต้อง ซึ่งหากมีจ านวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งประธานสภาจะน าเข้าระเบียบวาระเพ่ือพิจารณาออกข้อบัญญัติต่อไป แต่หากไม่ครบจ านวนที่
กฎหมายต้องการประธานสภาจะแจ้งให้ผู้แทนของผู้เข้าชื่อทราบ เพื่อด าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อให้ครบ
ภายใน 30 วัน หากพ้นก าหนดดังกล่าวแล้วไม่มีการเสนอการเข้าชื่อจนครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด
ประธานสภาต้องสั่งจ าหน่ายเรื่อง 
 
............................................................................................................................. ........................................... 

 

 

 



 

ที่ รอ ๘๖๒๐๑/ว112            ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
                                                                         หมู่ที ่ ๖  ต าบลศรีวิลัย   อ าเภอเสลภูมิ 

                                                         จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐  

                          15  กุมภาพันธ์    ๒๕๖6 
  

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ศรีวิลัย   

เรียน   ............................................................................................................................. ...............................   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย เรื่องการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  จ านวน 1 ฉบับ 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้จัดท าประกาศเรื่อง การเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติ เพ่ือ
เชิญชวน ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยเข้าชื่อร้องขอ
ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2565  

 ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์เสยีงตามสายเพ่ือเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าเสนอร่าง
ข้อบัญญัติ และจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมค าร้องขอ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (นายสุรชัย ศรีพล) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

 

 

อบต.ศรีวิลัย 
โทร ๐-๔๓๖๑-๑๐๙๗ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

“ยึดม่ันธรรมมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 



 

ที่ รอ ๘๖๒๐๑/113               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 
                                                                              หมู่ที ่ ๖  ต าบลศรีวิลัย   อ าเภอเสลภูมิ 

                                                             จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๑๒๐  

                            15   กุมภาพันธ์    ๒๕๖6 
  

เรื่อง รายงานการจัดท าระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชน
ในการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566   

เรียน   นายอ าเภอเสลภูมิ   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย เรื่องการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ  
  บริหารส่วนต าบลศรีวิลัย  จ านวน 1 ฉบับ 

          ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย จัดท าระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ว่า 
ด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ตาม 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  นั้น 

  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย ได้เสนอร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ศรีวิลัย ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัยในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

          (นายสุรชัย ศรีพล) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศรีวิลัย 

อบต.ศรีวิลัย 
โทร ๐-๔๓๖๑-๑๐๙๗ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

“ยึดม่ันธรรมมาภิบาล   บริการเพื่อประชาชน” 

 


