
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
เร่ือง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

ว่าด้วยการตำเนินการของประชาชนในการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๖๕ และที'ประชุมสภาองค์การบริหารส,วนตำบลตูม สมัยสาม'ญ สมัยที, ๑ คร๋ังที, ๒ ประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๖ เมือวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้มืมติให้ออกระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วย 
การดำเนินการของประซาซนในการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฎตาม 
เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสมนึก แรมฉิมพลี)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม



ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการตำเนินการของประขาชน 
ในการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการคำเนินการ 
ของประซาซนใบการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติ ห้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๙ วรรคสอง แห่ง 
พระราซบัญญัติการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยความเห็นขอบของสภาท้องถ่ิน ในการ 
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ คร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงให้กำหนดระเบียบสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการตำเนินการของประซาซนในการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๖๖ ดังน

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าด้วยการคำเนินการ 
ของประซาซนในการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติ ท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีIห้ใข้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ข้อบัญญัติ,, หมายความว่า ข้อบัญญัติท้องถ่ิน,,
“ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน,, หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม และให้ 

หมายความรวมถึง เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ซ่ึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ส่ังให้เป็น 
ผู้ดำเนินการแทน

“ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาขิก 
สภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน

“ผู้ประสานงาน” หมายความว่า บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากผู้มีสิทธิเลือกต้ัง ท่ีย่ืนคำร้องขอ 
ต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ให้จัดทำ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือการเชิญ1ซวนผู้มสิ-ทธิ 
เลือกต้ัง

ข้อ ๔ ผู้มีสิทธิเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินใด ประสงค์จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
ดำเนินการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือดำเนินการเชิญซวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ร่วมเข้าซื่อเสนอร่าง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือให้ดำเนินการท้ังสองกรณี ให้ผู้เข้าซ่ือ (จำนวนใม,เกินสิบคน) ยื่นคำร้องว่าประสงค์จะให้ 
จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือเชิญซวนให้ร่วมเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินเรืองใด และหรือมีเน้ือหา 
อย่างไร โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ ซ่ือ ซ่ือสกุล เลขประจำตัวประซาซน และลายมือซ่ือ พร้อมท้ังมอบหมาย 
บุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ประสานงานเพื่อประโยขน้ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติ แล้วยื่นต่อประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแบบทำยระเบียบนี้ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ตรวจสอบ 
ความถูกต้องของคำร้องตามวรรคหน่ึง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าโม่ถูกต้อง คุรบถ้วน ให้แจ้งผู้ประสานงาน 
แกํไขข้อบกพร่องดังกล่าวโดยเร็ว แต่หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน ให้ถือว่าวันท่ีย่ืนคำร้องถูกต้อง 

ครบถ้วนเป็นวันรับคำร้องขอ และให้คำเนินการต่อไปตามข้อ ๕ และให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตูม มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดำเนินการให้ตามความประสงค์ของผู้ย่ืนคำร้อง



ข้อ ๕ ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำร่าง 
ข้อบัญญัติ ท้องถ่ินโดยต้องมีสาระสำคัญ และเบ็เนใปตามแบบท่ีกำหนดในข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้องจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตามวรรคหน่ึงให้แล้วเสร็จ (ภายในสามสิบ 
วัน) นับแต่วันท่ีใต้รับการร้องขอตามข้อ ๔ วรรคสอง หากเห็นว่าจะใม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ขอขยายระยะเวลา ต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม อาจจะ 
ขยายให้เป็นกรณี!ปก็ได้ แต่เบือรวบระยะเวลาท่ีขยายแล้ว ต้องไม,เกิน เล้าสิบวัน ท้ังน้ีการจัดทำร่างข้อบัญญ้ติ 
ท้องถ่ินดังกล่าวยังไม่ถือว่ามีผลเป็นการเข้าข่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าข่ือเสนอ 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน

ข้อ ๖ เมือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ใต้จัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อย 
แล้ว ให้แจ้งผู้ประสานงานรับร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น เพ่ือไปดำเนินการเชิญซวนต,อใป หรือหากผู้ยืนคำร้อง 
ประสงค์ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดำเนินการเชิญซวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ร่วมเข้าข่ือเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ท้องถ่ินดังกล่าว ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดำเนินการตามข้อ ๗

ข้อ ๗ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดทำประกาศเชิญซวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังให้ร่วม 
เข้าซ่ือ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน พร้อมกับแนบร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยเชิญซวนเป็นการท่ัวใปผ่านทาง 
หนังสือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือทางอื่น  ๆ พร้อมระบุสถานที่จัดส่งเอกสาร และที่อยู่ไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบเทคโนโลยี อ่ืน

ข้อ ๘ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประสงค์จะร่วมเข้าซื่อเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น สามารถส่ง 
หลักฐาน การร่วมเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยต้องมีหลักฐานแสดงซ่ือ ซ่ือสกุล เลขบัตรประจำตัว 
ประซาซน ของผู้ร่วมเข้าซื่อ และข้อความที่แสดงให้เห็นว่าตนสมัครใจเข้าร่วม ในการเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ท้องถ่ิน พร้อมท้ัง ลงลายมือข่ือ และส่งไปยังสถานท่ีหรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีผู้เชิญซวนกำหนดไว้ในหนังสือ 
เชิญซวน หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหลักฐานตาม วรรคหนึ่ง สามารถส่งไต้ด้วยตนเองทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อ่ืน

ข้อ ๙ ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลตูม จัดให้มีการร่วมเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นผ่านระบบสารสนเทศ ผู้มีสิทธิเสือกต้ังท่ีประสงค์จะร่วมเข้าซ่ือเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินผ่านทาง 
ระบบสารสนเทศนั้น ให้ลงทะเบียนและยีนยันตนก่อนเข้าสู'ระบบเพ่ือร่วมเข้าซ่ือ เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
โดยโม่ต้องลงลายมือซ่ือ

ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิเลือกต้ังท่ีร่วมเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน มีสิทธิถอนการร่วมเข้าซ่ือ 
เสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินไต้ ก่อนท่ีผู้มีสิทธิเข้าซ่ือจะเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ต่อประธานสภาองค์การ 
บริหารส่วนตำบลตูม การถอนซ่ือจากการเป็นผู้ร่วมเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้ทำเป็นหนังสือซ่ึงมี 
ข้อความ แสดงซ่ือ ซ่ือสูกุล เลขประจำตัวประซาซน และข้อความท่ีแสดงให้เห็นว่าตนเอฺงประสงค์จะถอนการ 
ร่วมเข้าข่ือ เสนอร่างข้อบัญญ้ติท้องถ่ินฉบับใด พร้อมลงลายมือข่ือ และส่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วย 
ตนเองฺทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์การถอนซ่ือจากการเป็นผู้รวมเข้าข่ือ 
เสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ินตามข้อ ® ให้เข้าสู่ระบบ การเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ทางระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศน้ัน เพ่ือยืนยันตัวตนทำรายการถอนข่ือ

/ข้อ ๑๑



ข้อ ๑๑ เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ได้รับ และรวบรวมหลักฐานการเข้าซ่ือของผู้ร่วม 
เข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน และมีผู้ร่วมเข้าซ่ือเสนอ ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าตามที่ 
กฎหมายว่าด้วยการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินกำหนด ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ออกหนังสือรับรอง 
ความถูกต้อง ครบถ้วนของจำนวนผู้ร่วมเข้าซ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถ่ิน ให้ผู้ประสานงาน เพ่ือไปตำเนินการ 
ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการเข้าซ่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕: ต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รักษาการตามระเบียบน้ี

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

ลงซ่ือ
(นายสมนึก แรมฉิมพลี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตม


