
การรวมและการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ระเบียบ / กฎหมาย / หนังสือสั่งการ : 

 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552) 

มาตรา 40 สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยในวรรคสองอาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุชื่อ
และเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นประกาศของ
กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 41 สภาต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 40 ให้พ้นจากสภาพ 
แห่งสภาต าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตาม  
วรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

มาตรา 41 ทวิ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น โดยให้น ามาตรา 40 
และมาตรา 41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 41 ตรี สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหาร  
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 
โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

ให้น ามาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตามวรรคหนึ่ง
โดยอนุโลม 

มาตรา 41 จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบรวมสภาต าบลทั้งหมดและ
องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่ืนหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันภายในเก้ าสิบวันนับแต่ 
วันที่มีเหตุดังกล่าว 

การรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลนั้น 

การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
องค์การบริหารส่วนส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ หรือ

โดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่
จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งกับองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นก็ได้ 

ให้น ามาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับการยุบและรวมตาม 
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
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มาตรา 42 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย การเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้น
เป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ
บริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป 

บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น 

บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับ  
ได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เรื่อง การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขต 
สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.1/ ว 1177 ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งและยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 2206 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง 
การด าเนินการยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนการรวมและยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบล กับองค์การบริหารส่วนต าบล หรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล กับเทศบาล : 
 การรวม 
  1. การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการรวมตาม มาตรา 41 ทวิ มาตรา 41 ตรี ให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.1/ ว 1177 ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการ
จัดตั้งและยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งในส่วนของการส ารวจเจตนารมณ์ ของประชาชน 
ให้อ าเภอประชุมราษฎรด าเนินการ ดังนี้ 
    (1) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการประชุมราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ที่จะไปรวม ถ้าเสียงข้างมากของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะไปรวมประสงค์จะไปรวม และ 
    (2) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการประชุมราษฎรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรวม 
ถ้าเสียงข้างมากของราษฎรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับรวมประสงค์ที่จะรับรวมแล้วให้ด าเนินต่อไป
ในข้อ 2 
  2. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน กับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
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   การยุบรวม 
  1. การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการยุบรวม ตาม 41 จัตวา ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ กระทรวง 
มหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 2206 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เรื่อง การด าเนินการยุบรวมสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งในส่วนของการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่อง 
การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน พ.ศ. 2547 ด าเนินการ ดังนี้  
      (1) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกยุบ ถ้าเสียงข้างมาก  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกยุบประสงค์จะไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่มีพ้ืนที่ติดกัน
ภายในอ าเภอเดียวกันแล้วให้ด าเนินการต่อไปในข้อ 2 
  2. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน กับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


