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หลกัเกณฑจ์ดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธกีารและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่กฎหมายบัญญัติ 

  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ 

ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกนั 

2. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552) 

  มาตรา 42 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล

ขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดต้ังเป็นเทศบาลตามวรรคหน่ึง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ

บริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้ นสุดลง และนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้ นเป็น

เทศบาลเป็นต้นไป 

  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธเิรียกร้อง หน้ี พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การ

บริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดต้ังข้ึนน้ัน 

  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเร่ืองใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้

บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองน้ันขึ้นใหม่ 

3. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ ฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552)  

  มาตรา 7 เมื่อท้องถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาล ให้จัดตั้งท้องถิ่นน้ันๆ 

เป็นเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร ตามพระราชบัญญัติน้ี 

  ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอื่น 

  มาตรา 9 เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้ นเป็น

เทศบาลต าบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันให้ระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เร่ือง แนวทาง

ปฏบัิติการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หลกัเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมือง 

 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธกีารและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่กฎหมายบัญญัติ 

  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ 

ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกนั 

2. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ ฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552) 

   มาตรา 10 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชน

ที่มีราษฎรต้ังแต่หน่ึงหม่ืนคนข้ึนไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏบัิติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัติน้ี 

และซ่ึงมปีระกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันระบุช่ือและ

เขตของเทศบาลไว้ด้วย 

3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เร่ือง 

แนวทางปฏบัิติการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หลกัเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธกีารและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่กฎหมายบัญญัติ 

  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ 

ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกนั 

 

 

2. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ ฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552)  

  มาตรา 11 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้ นไป ทั้งมีรายได้

พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องท าตามพระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยก

ฐานะเป็นเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 เร่ือง แนวทาง

ปฏบัิติการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หลกัเกณฑก์ารเปลีย่นชื่อขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธกีารและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่กฎหมายบัญญัติ 

  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ 

ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกนั 

2. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ ฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552)  

  มาตรา 12 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือ 

การเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

  ในกรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ในท้องถิ่นที่ได้เปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหน่ึง

สิ้ นสุดอ านาจหน้าที่ เฉพาะในเขตที่ ได้เปล่ียนแปลงน้ัน เม่ือพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป 

3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0205/ว 411 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ ์2549 และ ที่ มท 0205.3/ว 1266 

ลงวันที่ 9 เมษายน 2547 เร่ือง ซักซ้อมแนวทางปฏบัิติในการขอเปล่ียนแปลงช่ือจังหวัด อ าเภอ และต าบล 

หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ 

4. หนงัสือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ ที่ มท 0890.2/ว 1796 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เร่ือง 

แนวทางปฏบัิติการขอเปล่ียนแปลงช่ือองค์การบริหารส่วนต าบลและเทศบาล 
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 หลกัเกณฑก์ารเปลีย่นแปลงเขตเทศบาล 

 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

  มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งน้ี ตามวิธกีารและรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่กฎหมายบัญญัติ 

  การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใด ให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น

และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ 

ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกนั 

2. พระราชบญัญติัเทศบาล พ.ศ. 2496 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ ฉบบัที ่13 พ.ศ. 2552)  

  มาตรา 12 ภายใต้บังคับมาตรา 9 มาตรา 10 และมาตรา 11 การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือ 

การเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย 

  ในกรณีที่เป็นการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ให้ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน ในท้องถิ่นที่ได้เปล่ียนแปลงเขตเป็นเทศบาลตามความในวรรคหน่ึง

สิ้ นสุดอ านาจหน้าที่ เฉพาะในเขตที่ ได้เปล่ียนแปลงน้ัน เม่ือพ้นก าหนดหน่ึงปีนับแต่วันที่ประกาศ

กระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใช้บังคับเป็นต้นไป 

3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.1/ ว 2510 ลงวันที่ 6 กันยายน 2544 เร่ือง 

การยุบรวมองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสภาต าบลกบัเทศบาล 
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หลกัเกณฑก์ารรวมและการยุบรวมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 
 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เติมถงึ  

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552) 

   มาตรา 40 สภาต าบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกัน 

สามปีเฉล่ียไม่ต ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหม่ืนบาทหรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ียในวรรคสองอาจจัดต้ังเป็น

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ในประกาศน้ันให้ระบุช่ือและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 

  การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบลตามวรรคหน่ึง ให้ท าเป็นประกาศของ

กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

  มาตรา 41 สภาต าบลที่ได้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 40 ให้พ้นจาก

สภาพแห่งสภาต าบลนับแต่วันที่ได้ประกาศจัดต้ังข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต้นไป 

  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หน้ี และเจ้าหน้าที่ของสภาต าบลตาม 

วรรคหน่ึง ให้โอนไปเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  มาตรา 41 ทวิ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกบัองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลน้ัน โดยให้น า

มาตรา 40 และมาตรา 41 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  มาตรา 41 ตรี สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหาร 

ส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกนัภายในเขตอ าเภอเดียวกนัได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลน้ัน 

โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

  ให้น ามาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสามมาใช้บังคับกับการรวมตาม 

วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

  มาตรา 41 จัตวา ให้กระทรวงมหาดไทยด าเนินการประกาศยุบรวมสภาต าบลทั้งหมดและ

องค์การบริหารส่วนต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคน โดยให้รวมพ้ืนที่เข้ากับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลอื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน 

ภายในเก้าสบิวันนับแต่วันที่มีเหตุดังกล่าว 

  การรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดตามวรรคหน่ึง

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตต าบลน้ัน 

  การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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  องค์การบริหารส่วนส่วนต าบลใดมีจ านวนประชากรไม่ถึงสองพันคนแต่มีสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะ 

หรือโดยสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ด าเนินการตามวรรคหน่ึงกบัองค์การบริหาร

ส่วนต าบลน้ันกไ็ด้ 

  ให้น ามาตรา 41 และมาตรา 42 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับการยุบและรวมตาม 

วรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

  มาตรา 42 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย การเทศบาล อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล

ขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยท าเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

  องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดต้ังเป็นเทศบาลตามวรรคหน่ึง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การ

บริหารส่วนต าบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้ นสุดลง และนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้ นเป็น

เทศบาลเป็นต้นไป 

  บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธเิรียกร้อง หน้ี พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างองค์การ

บริหารส่วนต าบลตามวรรคหน่ึง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดต้ังข้ึนน้ัน 

  บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้ใช้บังคับในเร่ืองใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้ 

บังคับได้ต่อไปเป็นการช่ัวคราว จนกว่าจะได้มีการตราเทศบัญญัติในเร่ืองน้ันขึ้นใหม่ 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย เร่ือง การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาต าบลหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

อื่น พ.ศ. 2547  

3. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.1/ ว 1177 ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏบัิติการจัดตั้งและยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

4. หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 2206 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เร่ือง การ

ด าเนินการยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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หลกัเกณฑก์ารรบัรวม และแยกพื้ นทีบ่างส่วน 

 

 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แกไ้ขเพิม่เติมถึง 

ฉบบัที ่6 พ.ศ. 2552) 

  มาตรา 41 เบญจ สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวมกับ

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือรับพ้ืนที่บางส่วนของสภาต าบล

หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นมารวมด้วยได้ โดยท าเป็น

ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ก าหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ใน

ประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย 

  การส ารวจเจตนารมณ์เกี่ยวกับการรวม ยุบรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่ในเขตสภาต าบลหรือ

องค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่

กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

  การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หน้ี เจ้าหน้าที่ของสภาต าบล หรือพนักงาน 

ส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ผู้โอนและผู้รับโอนตกลงกนั ในกรณีที่ตกลงกนัไม่ได้ให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศก าหนด 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เร่ือง การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาต าบล หรือ

องค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวมกบัองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 

พ.ศ. 2547  

3. หนงัสือกรมการปกครอง ที่ มท 0890.2/ ว 517 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เร่ือง ซักซ้อมแนวทาง

ปฏบัิติการรับรวมและแยกพ้ืนที่บางส่วนของสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



๑๐ 

ขั้นตอนการเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ง การจดัตั้งและเปลีย่นแปลงฐานะ/การเปลีย่นชื่อ/ 

การเปลีย่นแปลงเขต/การรวมและยุบรวม/การรบัรวม และแยกพื้ นทีบ่างส่วนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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 อปท. 

 การจดัตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ 

 การเปลี่ยนช่ือ 

 การเปลี่ยนแปลงเขต 

 การยบุรวม 

 การรวม รบัรวม และแยกพื้ นท่ี  

    บางส่วน 

 

อ าเภอ 

จงัหวดั 

ปลดักระทรวง 

มหาดไทย 

ส านกักฎหมาย 

กระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริม 

การปกครองทอ้งถิน่ 

รฐัมนตรี 

ว่าการกระทรวง 

มหาดไทย ประชมุคณะกรรมการ 

พจิารณาร่างกฎหมายของ 

กระทรวงมหาดไทย 
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ประกาศ 

ราชกิจจานุเบกษา 
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กรณี อบต. หรือเทศบาลเปลีย่นช่ือ 

ประชมุคณะกรรมการพจิารณา เร่ืองการ

ขอเปลีย่นแปลงช่ือจงัหวดั อ าเภอ และ

ต าบล หมู่บา้น หรือสถานท่ีราชการอ่ืนๆ 

ของกระทรวงมหาดไทย 
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1
0

 



 

 

 

1. กรณีการจัดต้ังและเปล่ียนแปลงฐานะ การเปล่ียนช่ือ การเปล่ียนแปลงเขต การยุบรวม และการรวม 

รับรวม และแยกพ้ืนที่บางส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวม

เอกสารส่งอ าเภอ/จังหวัด ตามล าดับ (จ านวนเอกสารข้อมูล 30 ชุด) 

2. อ าเภอ/จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารและพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือโปรดมีบัญชาให้น าเข้าพิจารณาใน 

(กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลขอเปล่ียนช่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองขอ

เปล่ียนแปลงช่ือจังหวัด อ าเภอ และต าบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทย 

ตรวจพิจารณาก่อน เม่ือที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงเสนอ ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย 

4. ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและมีบัญชาให้น าเข้าคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของ

กระทรวงมหาดไทย 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม ส่งให้ส านักกฎหมาย 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

6. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย 

7. ส านักกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย แจ้งมติที่ประชุมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 

และพิจารณาด าเนินการให้เป็นตามมติที่ประชุมก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น เสนอรัฐมนตรีว่าการก ระทรวงมหาดไทยเพื่อลงนามใน 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย  

9. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส่งประกาศกระทรวงมหาดไทยลงประกาศราชกจิจานุเบกษา 

10. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งเร่ืองให้ จังหวัด/อ าเภอ ทราบ 

11. จังหวัด/อ าเภอ แจ้งเร่ืองให้องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบายแผนผงัการด าเนนิการ 

เสนอร่างการจดัตั้งและเปลีย่นแปลงฐานะ/การเปลีย่นชื่อ/การเปลีย่นแปลงเขต/ 

การรวมและยุบรวม/การรบัรวม และแยกพื้ นทีบ่างส่วนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
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 1. องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องรายงานขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลผ่านความเหน็ชอบ 

ของอ าเภอและจังหวัดตามล าดับมากระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ทั้งน้ี  ต้องมี

ข้อมูลถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามนัย มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 

พ.ศ. 2469 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  13) พ.ศ. 2552 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 

0890.2/ ว 3156 ลงวันที่ 20 กนัยายน 2547 พร้อมทั้งส่งเอกสารประกอบการพิจารณาขอยกฐานะ ดังน้ี 

  (1) แบบส ารวจข้อมูลการขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล ซ่ึงได้รับ

ความเหน็ชอบจากอ าเภอและจังหวัด ตามล าดับ  

  (2) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

ให้จัดตั้งเป็นเทศบาลต าบลได้  

  (3) ค าบรรยายแนวเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ขอจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล 

ตามข้อเทจ็จริงในปัจจุบัน ทั้งน้ี โดยเทยีบเคียงแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การก าหนด

เขตต าบลในท้องที่อ  าเภอ............ จังหวัด............ อันเป็นที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนต าบลน้ันที่บังคับใช้

อยู่ในปัจจุบัน 

  (4) แผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ขอจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบล โดยต้อง

ตรวจสอบช่ือสถานที่ เคร่ืองหมาย สญัลักษณ์ต่างๆ ในกรอบแผนที่ให้ถูกต้องตรงกบัข้อเทจ็จริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ทั้งน้ี โดยจะต้องให้นายอ าเภอแห่งท้องที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

หัวหน้าส่วนโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหารท้องถิ่นข้างเคียงที่ มีแนวเขตติดต่อกับ 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ันทั้งหมด เป็นผู้ลงนามรับรองแนวเขตตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 

มท 0313.1/ ว 2067 ลงวันที่ 10 กันยายน 2541 และหนังสอืกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.1/ ว 1048 

ลงวันที่ 30 เมษายน 2545 

  (5) แบบส ารวจความเห็น/รายงานการประชุมของประชาชน ซ่ึงถือว่าเป็นการแสดง

เจตนารมณ์ของประชาชนในพ้ืนที่ 

  (6) กรณีที่ประสงค์จะจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลและพร้อมไปกบัการเปล่ียนช่ือ ซ่ึงจะขอใช้ช่ือ

ไม่ตรงกับช่ือเดิม ให้ท าการส ารวจความคิดเหน็ของประชาชนในพ้ืนที่มาประกอบด้วย โดยถือปฏบัิติตามนัย

หนังสอืกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สดุ ที่ มท 0204/ ว 695 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2520 มาใช้โดยอนุโลม 

  โดยเอกสารตามข้อ (1) (2) (3) (4) (5) และ (6) จะต้องจัดส่งให้กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น จ านวน 30 ชุด 

 2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจพิจารณาหลักฐานเอกสารตามข้อ 1 ประกอบข้อกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการขอจัดตั้งเป็นเทศบาลต าบล ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย พร้อมแผนที่ 

ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีบัญชา กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลและ

เทศบาลขอเปล่ียนช่ือให้คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองการขอเปล่ียนแปลงช่ือจังหวัด อ าเภอและต าบล 

ขั้นตอนการจดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 
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หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ ของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณาก่อน เม่ือที่ประชุมมีมติเหน็ชอบ

จึงเสนอต่อ คณะกรรมการพิจาณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา 

 4. คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย จะก าหนดการประชุม 

ตรวจพิจารณาร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้ายร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยเชิญ 

ผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลเข้าร่วมช้ีแจงด้วย 

แล้วจึงแจ้งผลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ดังน้ี 

  กรณีที่ 1 หากมีรายละเอียดที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมถูกต้องสมบูรณ์ตามความเหน็ของ 

ที่ประชุมแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องประสานงานกับองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือรับไป

แก้ไขและด าเนินการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมเสียก่อน แล้วจึงน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ อกีคร้ังหน่ึง 

  กรณีที่ 2 หากที่ประชุมเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและแผนที่ท้าย 

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยตามที่เสนอ จะแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบมติที่ประชุม 

และให้พิจารณาด าเนินการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาต่อไป 

 5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้ง 

เทศบาลต าบล......... พ.ศ. ..... เพ่ือให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลต าบล........ พ.ศ. ..... 

 6. เมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นจะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบและพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

1. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน กับขั้นตอนการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 

เทศบาลต าบล 

2. กรณีแนวปฏิบัติเพ่ิมเติมในข้อ 1 (3), (5) ส่วนของค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายมีแนวปฏิบัติ 

ดังน้ี 

 (1) กรณีเทศบาลต าบลที่เปล่ียนแปลงฐานะจากสขุาภิบาล ให้เทยีบเคียงจาก 

  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จัดตั้งสขุาภิบาล......... อ าเภอ.......... พ.ศ. ...... 

 (2) กรณีเทศบาลต าบลเดิมที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังเทศบาลต าบล......... พ.ศ. ......  

  ไม่ต้องจัดท าค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการยกฐานะเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลเมือง 
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1. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน กับขั้นตอนการยกฐานะองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 

เทศบาลต าบล 

2. กรณแีนวปฏบัิติเพ่ิมเติม ดังน้ี 

 (1) โดยให้ผ่านความเหน็ชอบเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด โดยไม่ต้องผ่านนายอ าเภอ 

 (2) ค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายไม่ต้องจัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

1. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกันกับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 

เทศบาลต าบล 

2. กรณีแนวปฏบัิติเพ่ิมเติมในส่วนของค าบรรยายแนวเขตและแผนที่ท้ายไม่ต้องจัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

1. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน กับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 

เทศบาลต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการยกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนคร 

ขั้นตอนการเปลีย่นชื่อเทศบาลต าบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร 

ขั้นตอนการเปลีย่นแปลงเขตเทศบาลต าบล/เทศบาลเมือง/เทศบาล

นคร 
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การรวม 

1. การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการรวม ตามมาตรา 41 ทวิ มาตรา 41 ตรี ให้ถือปฏิบัติตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.1/ ว 1177 ลงวันที่ 2 เมษายน 2547 เร่ือง ซักซ้อม

แนวทางปฏบัิติการจัดตั้งและยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงในส่วนของการส ารวจ

เจตนารมณ์ของประชาชนให้อ าเภอประชุมราษฎรด าเนินการ ดังน้ี 

 (1) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการประชุมราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที่จะไปรวม ถ้าเส ียงข้างมากของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่จะไปรวม 

ประสงค์จะไปรวม และ 

 (2) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนโดยการประชุมราษฎรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่รับรวม  ถ้าเส ียงข้างมากของราษฎรในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นที่จะรับรวม 

ประสงค์ที่จะรับรวมแล้วให้ด าเนินต่อไปในข้อ 2 

2. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกนั กบัขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล 

 

การยุบรวม 

1. การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการยุบรวม ตาม 41 จัตวา ให้ถ ือปฏบิัต ิตามหนังสือ 

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.2/ ว 2206 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547 เร่ือง การด าเนินการ 

ยุบรวมสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซ่ึงในส่วนของการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนให้ถือปฏบัิติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เร่ือง การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาต าบล

หรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 ด าเนินการ ดังน้ี  

 (1) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกยุบ ถ้าเสยีงข้างมากของ

องค์การบริหารส่วนต าบลที่ถูกยุบประสงค์จะไปรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงที่มี

พ้ืนที่ติดกนัภายในอ าเภอเดียวกนัแล้วให้ด าเนินการต่อไปในข้อ 2 

2. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน  กับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 

เทศบาลต าบล 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรวมและยุบรวม อบต. กบั อบต. หรือ อบต. กบั เทศบาล 
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1. การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในการรวม รับรวม และแยกพ้ืนที่บางส่วนให้ถือปฏิบัติ 

ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0890.2/ ว 517 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เร่ือง ซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติการรับรวมและแยกพ้ืนที่บางส่วนของสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 

ซ่ึงในส่วนของการส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนให้ถือปฏบัิติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 

เร่ือง การส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือไปรวม

กับองค์การบริหารส่วนต าบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม 

ด าเนินการ ดังน้ี 

 (1) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแยกพ้ืนที่บางส่วน 

ถ้าเสียงข้างมากของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะแยกพ้ืนที่บางส่วนประสงค์

จะให้แยกพ้ืนที่บางส่วนไปรวมกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรวม และ 

 (2) ให้ส ารวจเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับรวม ถ้าเสยีงข้างมาก

ของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะรับรวมประสงค์ที่จะรับรวมพ้ืนที่ของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมารวมด้วย แล้วให้ด าเนินการต่อไปในข้อ 2 

2. ด าเนินการตามข้อ 1 – 6 เช่นเดียวกัน  กับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น 

เทศบาลต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรวม การรบัรวม การแยกพื้ นทีข่อง อบต. และ เทศบาล 
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ภารกิจทีอ่งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ตอ้งปฏิบติัในขั้นตอนการจดัตั้ง และเปลีย่นแปลงฐานะ/การเปลีย่นชื่อ/ 

การเปลีย่นแปลงเขต/การรวมและยุบรวม/การรบัรวม และแยกพื้ นทีบ่างส่วนขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

(อบต. เทศบาล) 
อ าเภอ จงัหวดั 

กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถิน่ 
กระทรวงมหาดไทย 

รฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย 

ส่งประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

 

• จัดเตรียมเอกสารสง่อ าเภอ 

จ านวน 30 ชุด ดงันี้ 

 - แบบส ารวจข้อมูล 

พ้ืนฐาน 

 - ส าเนารายงานการประชุม 

 - ค าบรรยายแนวเขต 

 - แผนที่ท้าย 

  

 

 

 

 

• จัดส่งผู้บริหารท้องถิ่น 

ปลัดฯ, ช่างฯ เข้าร่วมประชุม 

 

 

 

 

• อ าเภอ

ตรวจสอบความ

ถูกต้องของ

เอกสารให้ความ

เหน็ชอบส่ง 

จังหวัด 

 

 

 

• จังหวัด 

ตรวจสอบ

ความถูกต้องให้

ความเหน็ชอบ 

ส่งคณะกรรมการ 

 

 

 

 

• สถ. ตรวจสอบ

ความถูกต้องของ

เอกสารส่ง อปท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุม คกก. พิจารณาร่าง

กฎหมายกระทรวงหาดไทย 

 • 

อปท. แก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง

ตามมตทิี่ประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย

ลงนาม 

 

 ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ ๑ เดือน 

 ระยะเวลาในการด าเนินการประมาณ ๓ เดือน 
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การจดัท าแผนท่ีและค าบรรยายเขตการปกครอง 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

 

 แผนที่เขตการปกครอง คือ การเขียนเส้นเขตการปกครองและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องลงในแผนที่

ให้ถูกต้องสอดคล้องกับแนวเขตปกครองตามค าบรรยายแนวเขตการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ได้จัดท าข้ึนเพ่ือแสดงเป็นสัญลักษณ์อาณาเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถมองเหน็และ

เข้าใจได้โดยง่าย และเอื้ออ านวยประโยชน์ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ที่จะน าไปใช้เป็นหลักฐานอ้างองิ 

 กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

มาตรา 4 ให้ได้ความหมายของ “ต าบล” ไว้ว่า ต าบลตามกฎหมายลักษณะปกครองที่ที่อยู่นอกเขต 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ต าบลใดมีพ้ืนที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่นให้หมายความถึงเฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

 1. อุปกรณแ์ละขอ้มูลในการจดัแผนทีเ่ขตการปกครอง 

  1) แผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L 7017 แผนที่หรือระวางบริเวณ

ที่จัดท าแนวเขตการปกครอง ใช้เทปติดเพ่ือกนัเล่ือน 

  2) กระดาษลอกลาย 

  3) ค าบรรยายแนวเขตปกครองต าบล กิ่งอ าเภอ อ าเภอ และจังหวัด 

  4) อื่นๆ เช่น ปากกา ดินสอ ไม้บรรทดั ตารางแสดงการใช้อ่านค่ากริด 

 2. การจดัท าแผนทีเ่ขตการปกครอง 

  1) ใช้กระดาษลอกลายทาบบนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L 7017 

แผนที่หรือระวางบริเวณที่จัดท าแนวเขตการปกครอง ใช้เทปติดเพ่ือกนัเล่ือน 

  2) เขียนเส้นกริดและค่าประจ าเส้นกริดประจ าไว้ทุกเส้นลงในกระดาษลอกลาย 

เพ่ือเป็นเคร่ืองหมายหลัก ให้ผู้ใช้สามารถน าไปทาบลงบนแผนที่ฐานได้ถูกต้องตรงตามต าแหน่ง 

  3) ใช้แนวเขตปกครองตามค าบรรยายแนวเขตปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซ่ึงได้จัดท าข้ึน ลากเส้นแสดงแนวเขตลงบนกระดาษลอกลายซ่ึงทาบอยู่บนแผนที่ทหาร เส้นใดเป็นแนวเขตปกครอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุไว้ให้ชัดเจน 

  4) รายละเอียดที่ส าคัญอื่นๆ ซ่ึงมิได้มีระบุไว้ในแผนที่ทหาร เช่น ถนน หมู่บ้าน ต าบล 

กิ่งอ าเภอและอ าเภอ หรือหลักเขตที่ได้จัดท าข้ึนใหม่ ให้ระบุเพ่ิมเติมไว้บนกระดาษลอกลาย ให้ถูกต้องตาม

ต าแหน่งที่ต้ังด้วย 

  5) การจัดท าค าช้ีแจงประกอบ ให้จัดท าไว้ที่มุมล่างซ้ายของกระดาษลอกลายหรือ

ต าแหน่งที่เหมาะสมช้ีแจงรายละเอียดหรือข้อมูลที่จ าเป็น แสดงเคร่ืองหมายและค าอธิบายเคร่ืองหมายที่ใช้กับ

แผนที่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะเคร่ืองหมายที่คิดข้ึนใช้เป็นพิเศษ เป็นต้น ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจ 

ข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้ในแผนที่ที่จัดท าข้ึน 
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  6) เม่ือจัดท าแผนที่เขตการปกครองเสรจ็แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ 

จังหวัด เจ้าของท้องที่และท้องที่ข้างเคียงพิจารณาตรวจสอบ และลงนามรับรองแนวเขตการปกครอง 

ในแผนที่ดังกล่าว โดยให้จัดท าไว้ที่มุมล่างขวาของกระดาษลอกลาย 

 3. การอ่านค่าพกิดั 

  พิกัดที่น ามาใช้ในการก าหนดเขตการปกครอง คือ ระบบ UTM (Transverse Mercator) 

หรือเรียกว่าพิกดักริด (Grid Coodinatics) 

  3.1 พกิดักริด 

   เป็นพิกดัตารางสี่เหล่ียมประกอบด้วยเส้นตรง 2 ชุด คือ 

   1) เส้นตรงขนานกันในแนวตั้ง (Easting) เร่ิมจากทิศตะวันออกมาทิศตะวันตก

ตามรูปตัวอย่าง รูป ก คือ เส้นที่ควบคุมโดยเลข 82, 83, 84, 85  

   2) เส้นตรงขนานกันในแนวนอน (Northing) เริ่มจากทศิใต้ขึ้นไปทศิเหนือ 

ตามตัวอย่าง รูป ก คือ เส้นที่ควบคุมโดยเลข 34, 35, 36, 37, 38 

  3.2 วิธีการอ่านค่าพกิดั 

   3.1 ให้อ่านตามค่าที่ก  าหนดไว้บนแต่ละเส้น โดยอ่านค่าเส้นขนานแนวต้ังก่อน คือ 

ค่าเส้นกริดที่เรียงจากซ้ายไปขวา และจึงอ่านค่าเส้นขนานแนวนอน คือค่าเส้นกริดที่จะเรียงจากล่างข้ึนบน 

   3.2 ให้ก าหนดแต่ละช่องที่เส้นกริดแนวต้ังและเส้นกริดแนวนอนตัดกันเป็น 

รูปสี่เหล่ียมจัตุรัสแบ่งย่อยแต่ละด้านออกเป็นสิบส่วน หรือใช้อุปกรณ์การอ่านค่าเส้นกริด (ตามรูป ข) ทาบเข้าไป

ให้พอดีช่องแล้วอ่านค่าต าแหน่งที่ต้องการ 
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   3.3 การอ่านค่าพิกัดกริดในแผนที่มาตราส่วน 1 : 50,000 ประกอบไปด้วยเลข 6 ตัว 

และมีอกัษรประจ าจัตุรัสน าหน้าเลข 6 ตัวเสมอ เช่น NR 832374 (ให้ดูรูป ก และ ค ประกอบ) 

    NR คือ อักษรก าหนดรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 100,000 Meter Square Identification 

และในสี่เหล่ียมจัตุรัสน้ีจะแบ่งเป็นช่อง 100 ช่องๆ ละ 1 กิโลเมตร ซ่ึงกคื็อช่องเส้นขนานแนวต้ัง (Easting) 

และเส้นขนานแนวนอน (Norting) น่ันเอง และอักษรจะเรียงไปตามหลักสากลโลก ซ่ึงจาก NR กจ็ะเป็น 

PR เป็นต้น 

    832 คือ ค่าเส้นกริดแนวตั้ง (Easting) “83” เป็นค่าหน่ึงในค่าจาก 00 ถึง 99 

ของ NR ส่วน “2” กค็ือการแบ่งค่าแนวตั้งระหว่างเส้นกริดแนวตั้ง “83” กับ “84” ออกเป็น 10 ช่อง 

ซ่ึงกอ็ยู่ในส่วนระหว่างช่องที่ 2 กบัช่องที่ 3 

    374 คือ ค่าเส้นกริดแนวนอน (Norting) “37” เป็นค่าหน่ึงในค่าจาก 00 ถึง 99 

ของ NR ส่วน “4” กค็ือ การแบ่งค่าแนวนอนระหว่างเส้นกริดแนวนอน “37” กับ 38” ออกเป็น 10 ช่อง 

ซ่ึงกอ็ยู่ระหว่างช่องที่ 4 กบัช่องที่ 5 
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Scale: I  : 8,000 

 K : 30,000 

 

Scale: I  : 25,000 

 I  : 250,000 

 

MILITARY GRID TEMPLATE 

รูป ข 
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 ขอ้สงัเกต 

 ในส่วนของแผนที่มาตราส่วน 1: 50,000 ชุด L 7017 กรอบนอกด้านล่างจะมีกรองสี่เหล่ียม 

3 ช่อง ให้ดูช่องมุมบนซ้าย (หมายเลข 1) จะปรากฏเป็นรูปสี่เหล่ียมมีค่ากริดแนวต้ังแนวนอนก ากับอยู่และ

มีรูปลักษณ์ [ ] ข้างในรูป จากน้ันให้อ่านต าแหน่งสัญลักษณ์เป็นค่าพิกัดกริดไว้ในใจ แล้วมาตรวจสอบกับ

ช่องด้านขวา (หมายเลข 2) ถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง ส่วน  NR ที่น าหน้าค่าพิกัดกริด 832374 ให้มาดู 

ช่องด้านซ้ายมือ (หมายเลข 3) จะเห็น NR 00 PR ให้ไปดูแผนที่  (ผนวก 2) แล้วหาค่าเส้นกริดแนวตั้ ง 

(Easting) เป็นค่า “00” เส้นน้ีเข้มกว่าปกติ สังเกตได้จากแผนที่ จากน้ันอกัษรประจ าจัตุรัสจะเป็น NR หรือ 

PR ให้ดูจากค่าเส้นกริดที่เป็นค่า “00” ไปทางซ้าย เป็นค่า NR ถ้ามาทางด้านขวาเป็นค่า PR ในกรณีที่

ก  าหนดเป็น 00        วิธกีารเหมือนข้างต้น เพียงแต่ค่าเส้นกริดที่เป็นค่า “00” ไปด้านบนเป็น NP ถ้ามาทาง 

 

ด้านล่างเป็น NN และในกรณี                     วิธกีารกเ็หมือนกนั เพียงแต่แบ่งออกเป็น 4 ช่อง โซนมุมบน 

 

ด้านซ้ายเป็น NQ โซนมุมบนด้านขวาเป็น PQ โซนมุมล่างด้านซ้ายเป็น NP และโซนมุมล่างด้านขวาเป็น PP 

 4. วิธีการบรรยายแนวเขตการปกครอง 

  หลักการบรรยายแนวเขต คือ การอธิบายเส้นแนวเขตการปกครองในภูมิประเทศว่า  

มีแนวเขตเป็นอย่างไร ยึดถือตามแนวธรรมชาติหรือถาวรวัตถุ หรือมีหลักเขตปักไว้อย่างไร ให้บรรยาย

รายละเอียดให้ชัดเจนพอที่สามารถน าไปตรวจสอบแนวเขตในภมูิประเทศจริงได้ โดยจัดท าเป็นค าบรรยายแนวเขต

ไว้เป็นหลักฐาน ซ่ึงมีวิธกีารดังน้ี 

  4.1 แบ่งช่วงค าบรรยายแนวเขตออกเป็นทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และ  

ทิศตะวันตก แล้วเร่ิมค าบรรยายจากจุดเร่ิมต้น จากทิศเหนือตามล าดับ เวียนตามเข็มนาฬิกาจนถึง

จุดสิ้นสดุที่ทศิตะวันตก ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมของทศิเหนือ 

ดา้นทิศเหนือ 

 

 

 

 
  ดา้นทิศตะวนัตก  ดา้นทิศตะวนัออก 

 

 

 

 
ดา้นทิศใต ้

   การแบ่งช่วงบรรยายแนวเขต 

 จุด ก เป็นจุดเร่ิมต้นแนวเขตด้านทศิเหนือ และเป็นจุดสิ้นสดุด้านทศิตะวันตก 

 จุด ข  เป็นจุดเร่ิมต้นแนวเขตด้านทศิตะวันออก และเป็นจุดสิ้นสุดด้านทศิเหนือ 

 จุด ค เป็นจุดเร่ิมต้นแนวเขตด้านทศิใต้ และเป็นจุดสิ้นสดุด้านทศิตะวันออก 

NP  
NN 

     00 
NQ      PQ 
                 00 
NP      PP 
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 จุด ง  เป็นจุดเร่ิมต้นแนวเขตด้านทศิตะวันตก และเป็นจุดสิ้นสุดด้านทศิใต้ 

  4.2 การบรรยายรายละเอียดแนวเขตแต่ละทิศต้องมีจุดเร่ิมต้น บรรยายแนวเขตจาก

จุดเร่ิมต้นเวียนไปตามเขม็นาฬิกา ระบุแนวธรรมชาติ ถาวรวัตถุ ตลอดจนหลักเขตที่ใช้เป็นแนวแบ่งเขตว่า

ใช้สันเขา สันปันน า้ แม่น า้ ล าห้วย (ใช้ริมฝั่งใดหรือร่องน า้ลึก) หรือแนวถนนสายใด (ใช้กึ่งกลางหรือริมถนน

ด้านใด) จากจุดใดถึงจุดใด มีระยะทางเท่าใด มีทศิทางอย่างไร เป็นต้น ไปสิ้นสุด ณ จุดใด (ระบุให้ชัดเจน) 

ซ่ึงอยู่ในท้องที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอใด และเป็นเขตติดต่อท้องที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัดใด 

เป็นแนวแบ่งเขตส าหรับกรณีหลักเขตมีการปัก ณ จุดใด ให้ระบุจุดที่ปักหลักเขตให้ชัดเจน โดยระบุสิ่งที่

ปรากฏชัดในภูมิประเทศบริเวณที่ใกล้เคียง 1-2 จุด เป็นจุดยึดโยงถึงจุดปักหลักเขต เพ่ือการตรวจสอบ 

หาจุดปักหลักเขตภายหลัง ซ่ึงจะมีประโยชน์กรณีที่หลักเขตอาจสญูหายหรือถูกเคล่ือนย้ายไปด้วย 

   การบรรยายแนวเขต แม้กรณีที่มีแนวธรรมชาติ หรือถาวรวัตถุเป็นแนวไปโดยตลอด 

หากมีแนวเขตระหว่างหน่วยการปกครองอื่นมาจดเช่ือมแล้ว ณ จุดน้ันจะต้องระบุจุดที่ต้ังให้ชัดเจน 

และหากจ าเป็นกค็วรพิจารณาจัดท าและปักหลักเขตไว้ 

   การบรรยายแนวเขตหน่วยการปกครองที่ติดต่อกนั หรือที่ใช้แนวเขตร่วมกันควรใช้

ค าบรรยายส่วนน้ันร่วมกนั ต่างกนัเฉพาะท้องที่ 

  4.3 กรณีจังหวัดชายแดนไม่ต้องบรรยายรายละเอียด แนวเขตต าบล กิ่ งอ าเภอ อ าเภอ

และจังหวัดในส่วนที่ติดต่อกับต่างประเทศ ให้ระบุเพียงว่าหน่วยการปกครองน้ันมีแนวเขตติดต่อประเทศใด 

เน่ืองจากต้องใช้สนธสิญัญาซ่ึงเป็นหลักฐานอยู่ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นหลัก 

 5. การรบัรองเขตการปกครอง 

  เมื่อได้ด าเนินการจัดท าหลักฐานเขตการปกครองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นายอ าเภอหรือ

ปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่และ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่ข้างเคียงเป็นผู้รองรับ 

  5.1 ผู้รับผิดชอบลงนามรับรอง 

   (1) เขตต าบลภายในอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอเดียวกัน ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ

ผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่และผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่ข้างเคียงเป็นผู้รับรอง 

   (2) เขตอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ให้นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจ า

กิ่งอ าเภอท้องที่ นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่งอ าเภอท้องที่ข้างเคียง ผู้ว่าราชการจังหวัด

เจ้าของท้องที่และผู้ว่าราชการจังหวัดที่ข้างเคียง และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่และ

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่ข้างเคียงเป็นผู้รับรอง 

   (3) เขตจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดท้องที่ข้างเคียง

และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เจ้าของท้องที่ข้างเคียงเป็นผู้รับรอง 
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แบบเครื่องหมายท่ีใชใ้นแผนท่ีแสดงเขตการปกครอง 

 เครือ่งหมาย 

 

 
(1) เขตเทศบาล 

(2) เขตเส้นพรมแดงตามกฎหมาย ระหว่างราชอาณาจักรไทยกบั.............. 

(3) เขตจังหวัด 

(4) เขตอ าเภอ เขตกิ่งอ าเภอ 

(5) เขตต าบล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(6) เขตหวงห้าม 

(7) เขตทหาร 

(8) เขตปลอดภัยในราชการทหาร 

(9) ทางหลวง ถนน ซอย 

(10) ถนนลูกรัง พ้ืนถนนอ่อน 

(11) ทางรถไฟ 

(12) สะพาน 

(13) แม่น า้ คลอง ห้วย 

(14) อ่างเกบ็น า้ หนอง บึง 

(15) คลองส่งน า้ คลองระบายน า้ 

(16) เขื่อน 

(17) เส้นชันความสงู 

(18) ภเูขา ควน เนิน 

(19) ศาลากลางจังหวัด 

(20) ที่ว่าการอ าเภอ 

(21) ที่ว่าการกิ่งอ าเภอ 

(22) สถานที่ราชการ 

(23) โรงพยาบาล สถานีอนามัย 

(24) หมู่บ้าน บ้าน 

(25) มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน 

(26) วัด ศาสนสถาน 

(27) โบสถ์คริสต์ศาสนา 

(28) สเุหร่า มัสยิด โบสถ์มุสลิม 

(29) ศาลเจ้า ศาลเทพารักษ์ 

(30) เมตร 
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หมายเหตุ 

- เคร่ืองหมาย (5) ให้ระบุค าอธบิายเคร่ืองหมายความข้อเทจ็จริงที่แสดงในกรอบแผนที่ 

- ในกรณีที่กรอบแผนที่มีพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร 

 ก. เคร่ืองหมาย (4) ค าอธบิายเคร่ืองหมายให้เพ่ิมค าว่า “เขตของเขต” 

 ข. เคร่ืองหมาย (5) ค าอธบิายเคร่ืองหมายให้เพ่ิมค าว่า “เขตของแขวง” 

 ค. เคร่ืองหมาย (19) ค าอธบิายเคร่ืองหมายให้เพ่ิมค าว่า “ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร” 

 ง. เคร่ืองหมาย (20) ค าอธบิายเคร่ืองหมายให้เพ่ิมค าว่า “ส านักงานเขต” 
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