
ตัวอย่าง 
เอกสารหมายเลข 1 

ค าร้องขอให้จัดท าร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เขียนที่      

                                                                   วันที ่  เดือน       พ.ศ.        

เรื่อง  ขอให้ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เรียน  ประธำนสภำท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น               จ ำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ำมี) 
         ๒. บันทึกหลักกำรและเหตุผลร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น (ถ้ำมี) 
 3. บัญชีรำยชื่อผู้ขอให้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น  

 ด้วยข้ำพเจ้ำซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน ............. คน มีควำมประสงค์ร้องขอให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น.............................................................................. 
โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 
 

ล ำดับ

ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
ลำยมือชื่อ 

๑. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : …………………………………………………. 

 

๒. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๓. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๔. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๕. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๖. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 



ล ำดับ

ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
ลำยมือชื่อ 

๗. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๘. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๙. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๑๐. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

 ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ขอมอบหมำยให้............................................................. 
เป็นผู้ประสำนงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
   
   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
  
 (ลงชื่อ).................................................   
                                         (...........................................................) 
 ตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 
 
 
หมายเหตุ ข้ำพเจ้ำในฐำนะตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ได้แจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์

ในกำรร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำมยินยอม  

จึงได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

 
  

 



 
ตัวอย่าง 

เอกสารหมายเลข 2 
ค าร้องขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เขียนที่      

                                                                   วันที ่  เดือน       พ.ศ.        

เรื่อง  ขอให้เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

เรียน  ประธำนสภำท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  ๑. ร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น               จ ำนวน ๑ ฉบับ  
         ๒. บันทึกหลักกำรและเหตุผลร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 3. บัญชีรำยชื่อผู้เชิญชวน 

 ด้วยข้ำพเจ้ำซึ่งคณะผู้เชิญชวน จ ำนวน ............. คน มีควำมประสงค์ร้องขอให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด ำเนินกำรเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น..................................
โดยมีรำยชื่อดังต่อไปนี้ 

ล ำดับ

ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
ลำยมือชื่อ 

๑. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : …………………………………………………. 

 

๒. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๓. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๔. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๕. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๖. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 



ล ำดับ

ที ่

ชื่อ - ชื่อสกุล 

เลขประจ ำตัวประชำชน 
ลำยมือชื่อ 

๗. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๘. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๙. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

๑๐. นำย/นำง/นำงสำว …………………………………………………………….                                                             

เลขประจ ำตัวประชำชน : ………………………………………………… 

 

 ทั้ งนี้  ข้ำพเจ้ำซึ่ งเป็นผู้ เชิญชวน ขอมอบหมำยให้ ............................................................. 
เป็นผู้ประสำนงำน เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
   
   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
  
 (ลงชื่อ).................................................   
                                           (...........................................................) 
 ตัวแทนคณะผู้เชิญชวน 
 
 
โทร. ............................................. 

 
หมายเหตุ ข้ำพเจ้ำในฐำนะตัวแทนผู้ร้องขอให้จัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น ในฐำนะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ได้แจ้งวัตถุประสงค์กับเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคล ในกำรเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพ่ือวัตถุประสงค์

ในกำรร้องขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งเจ้ำของข้อมูลได้ให้ควำมยินยอม  

จึงได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพ่ือใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่ำว 

 

 



ตัวอย่าง 
เอกสารหมายเลข 3 

ค าร้องเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 

(ตามมาตรา 8 ภายหลังเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมกันเข้าชื่อ 
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้จ านวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 20 แล้ว) 

 

                                                                         เขียนที่................................................................. 
            วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .................. 
เรื่อง  ขอยื่นค ำร้องเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ....................... พ.ศ. .... 

เรียน  ประธำนสภำท้องถิ่น 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   ๑. ร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ....................... พ.ศ. .... 

          ๒. เอกสำรกำรลงลำยมือชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ ำนวน..........ชุด 

          ๓. บัญชีรำยชื่อผู้แทนของผู้เข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง .............. พ.ศ. ....  จ ำนวน....คน 
          4. ค ารับรองของผู้แทนผู้เข้าชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ด้วย ข้ำพเจ้ำ...................(ชื่อ / ชื่อสกุล)............................ กับคณะ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ ง 

ได้ด ำเนินกำรเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งร่วมเข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง ....................... พ.ศ. ....  

ได้จ ำนวน................ คนแล้ว จึงขอยื่นค ำร้องเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่ำว ต่อประธำนสภำท้องถิ่น 

เพ่ือพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำด้วย  

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

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

  ผู้แทนผู้เข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 

 

 

 

โทร. ............................................. 

 

 

 

 



 

บัญชีรายช่ือผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
เร่ือง .................. พ.ศ. .... 

 
ข้าพเจ้าขอเสนอรายช่ือผู้แทนของผู้เข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น จ านวน................คน ดังนี้ 

 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่และหมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 

๑.   

๒.   

๓.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

๑๐.   
 
                                
   

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

   ผู้แทนผู้เข้ำชื่อเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวอย่าง 
เอกสารหมายเลข 4 

หลักฐานการลงลายมือชือ่ของผู้เข้าช่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 

ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เร่ือง………………………… พ.ศ. ....  
 

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

๑. ชื่อและชื่อสกุล  
 

๒. เลขประจ ำตัวประชำชน   
 ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ 

 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำสมัครใจเข้ำร่วมในกำรเสนอร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้ 

 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ...................................................... ผู้เข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
          (.................................................) 
 
 
 
 
หมำยเหตุ  ๑. ตรวจสอบร่ำงข้อบัญญัติท้องถิ่นฉบับนี้ ได้ที่ผู้เชิญชวน หรือเว็บไซต์.....และสื่อออนไลน์....... 

๒. ให้ส่งหลักฐำนกำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นไปยังสถำนที่ หรือทำงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ผู้เชิญชวนก ำหนดไว้ 
 


