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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

(๒) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ

หรือคําส่ังใดท่ีไดกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมาย

                                                 
  

๑
 รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน อางถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี ้แลวแตกรณี  ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา  ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 

การจัดต้ังเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๗  ใหจัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาณาเขตตาม

เขตเมืองพัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล 

การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 

การบริหารเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๘  การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 

(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 
 

สวนท่ี ๑ 

สภาเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๙  สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนย่ีสิบส่ีคน ซ่ึงเลือกต้ังโดย

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
ขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 

(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติ
ไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที ่๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ัง
และ 

(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่ง
รอยแปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๑  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ในวันเลือกตั้งเปน

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 

(๒) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 

(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิก 

(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่ง

ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับ
เลือกตั้งและไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองท่ี ใหเมืองพัทยาในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิ

ใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 

(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)

หรอื (๔) 

(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 

(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไม
ถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะ
ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 

(๘) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
(๙) เปนสมาชิกสภาทองถ่ิน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ

ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๑๑) อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียง
ใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่นและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ

ลับ 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๑๕  อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๖  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา

ดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 

สุจริตตามความเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ  ท้ังนี ้เพื่อประโยชนของสวนรวม” 
 
มาตรา ๑๗  สมาชิกเปนผูแทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และตองปฏิบัติ

หนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ 
 
มาตรา ๑๘  สมาชิกตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ใน

สัญญาที่เมืองพัทยาเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระทํา 
 
มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เม่ือ 

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(๒) ตาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ 

(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 

(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๗) สภาเมืองพัทยามีมติใหพนจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะ

นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือกระทําการอนัเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่
มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภาเมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
ส่ีของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู  ท้ังน้ี ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรอื (๖) ให
ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน ใหถือวาเปนการยุบ
สภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมือง

พัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

ใหมีการเลือกต้ังภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภา
เมืองพัทยา หรือวันที่ถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยา แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงที่

วางภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาเมือง
พัทยาท่ีเหลืออยู 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรค
หน่ึง ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปนประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่ง

และรองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาใหกระทําใน

การประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยูใน
ตําแหนงจนครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรอืมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภา
เมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมือง

พัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมือง

พัทยาวางลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกข้ึนเพือ่ดํารง
ตําแหนงที่วางแทนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง 

 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการ

อื่นใหเปนไปตามขอบังคับเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ชวยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตาม

หนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมอยูหรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหน่ึงปฏิบัติหนาท่ี
แทน และในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือ
ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหน่ึงไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีไดหรือไมปฏิบัติหนาท่ี ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่สองปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมครั้งใดถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกเลือก
กันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชมุครั้งนั้น 

ในการประชุมครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมด
ระเบียบวาระการประชุม แตสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาที่มีอยูเสนอให
เปดประชุมใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไป จนกวาสมาชิกจะมีมติให
ปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว 

 
มาตรา ๒๗  ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการประธานสภาเมือง

พัทยาและผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อ
ชวยเหลือกิจการตามที่ไดรับมอบหมาย 

บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือ
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ตองมิใชรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมือง
พัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา
พนจากตําแหนง เม่ือ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 

(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 
มาตรา ๒๘  ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาท่ี

รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป

ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 

ในปปฏิทินหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไมนอยกวาสองสมัย
แตตองไมเกินส่ีสมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยให
สภาเมืองพัทยากําหนดแตสภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุม
สําหรับปแรกเปนการเฉพาะก็ได 

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนสภาเมืองพัทยาจะมี
มติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ไดแตตองไมเกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อมีกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา

หรือสมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู อาจยื่นคํารองตอประธานสภา
เมืองพัทยาขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได และใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัย
วิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน 
 
มาตรา ๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ ใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภา

เมืองพัทยาตามสมัยประชุม 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมเรียก
ประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและนัดใหสมาชิกมาประชุมในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิย่ืน
คํารองตอผูวาราชการจังหวัด ขอใหเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได และใหผูวาราชการจังหวัดเรียก
ประชุมสภาเมืองพัทยา ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

(๒) กรณีท่ีไมมีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันเริ่มกําหนดใหมีการ
ประชุมตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมือง
พัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมิไดและใหสมาชิก
เลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภาเมืองพัทยา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หน่ึงของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม 

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมี
สิทธิเขาประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
งานในหนาท่ีของตนตอท่ีประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแต

ที่บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้
สมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๔  สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของเมือง

พัทยาไมได 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะท่ีได

กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แตถานายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไม
นอยกวาหน่ึงในส่ีของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๓๖  ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิต้ังกระทูถามนายกเมือง

พัทยาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหนาที่ของนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๓๗  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูมี

สิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อใหนายกเมืองพัทยา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไมมี
การลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเมืองพัทยา และใหประธานสภาเมือง
พัทยากําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกเมืองพัทยาทราบ 

 
มาตรา ๓๘  สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของ

สภาเมืองพัทยา และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญ
ของสภาเมืองพัทยาเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจ
หนาท่ีของสภาเมืองพัทยาแลวรายงานตอสภาเมืองพัทยา 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเมืองพัทยาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๓๙  สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ

สมาชิก ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัต ิการเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ 
การตั้งและตอบกระทูถาม การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และ
กิจการอื่นอันเปนหนาท่ีของสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๔๐  เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของ

ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยา
ต้ังข้ึน หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
สวนท่ี ๒ 

นายกเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๔๑  ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมี

สิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิ

เลือกต้ังนายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

นายกเมืองพัทยา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 

(๒) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
(๔) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่ง

ปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับ
เลือกตั้งและไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุง
ทองท่ี ใหเมืองพัทยาในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๔  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๓ เปนบุคคล
ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๔๕  นายกเมืองพัทยามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือก

ตั้งแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
เมื่อนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกต้ังข้ึนใหมภายในส่ีสิบ

หาวันนับแตวันท่ีพนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๔๖  ใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีนายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับ

แตวันที่ไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินสี่คนซ่ึงมิใช

สมาชิกเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยาตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ 

(๓) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
 
มาตรา ๔๘  นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบัญญัติ และนโยบาย 

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีหรือผูวา
ราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยา
หรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตร ี

 
มาตรา ๔๙  นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาตองไมกระทําการอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการพาณิชยของเมืองพัทยา หรอื

บริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

(๒) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีทํากับเมืองพัทยา 
หรือการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุน 

 
มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 

(๓) เม่ือมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 

(๕)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 

(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 

(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนง เพราะมีความ
ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรอื
ปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรง
แกเมืองพัทยา หรือแกราชการโดยสวนรวมหรือแกความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

ในระหวางท่ีไมมีนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหนาท่ีของนายก
เมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหมจะเขา
รับหนาท่ี 

เม่ือมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเมืองพัทยาส้ินสุดลงตาม (๕) หรอื (๖) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด ใหเปนท่ีสุด 

มาตรา ๕๑  รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 

(๑) นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 

(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเมืองพัทยา 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ 

(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 

ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยา
ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒  นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและ

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน เพื่อชวยเหลือในการบริหาร
ราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือท่ีปรึกษาตองมิใชสมาชิก และใหนํามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 

มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของบุคคลดังกลาวดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของ
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือท่ีปรึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๕๔  ใหนายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เมืองพัทยาและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๕๕  เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 
 
(๑) สํานักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) สวนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ

ของกระทรวงมหาดไทย 

การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเมืองพัทยา และสวนราชการอื่นตามวรรค
หน่ึง ใหเปนไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๖  ใหมีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยา

และลูกจางเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เมืองพัทยาใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายก
เมืองพัทยามอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการเมืองพัทยาที่จะตอง

อาศัยขาราชการพนักงานหรอืลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผูนั้นมาชวยปฏิบัติ
ราชการของเมืองพัทยาเปนการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาก็ใหกระทําได แตตองทําความตกลงกับ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นกอน และเม่ือ
หมดความจําเปนเม่ือใดใหรีบสงตัวผูน้ันคืนสังกัดเดิม 

ใหถือวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เปน
พนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิม และคงไดรับเงินเดือน
หรือคาจาง แลวแตกรณี จากสังกัดเดิม 

 
มาตรา ๕๘  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมือง

พัทยา ใหเปนไปตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมืองพัทยา
ตามลําดับที่นายกเมืองพัทยาจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมือง
พัทยาจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบังคับ ขอบัญญัต ิหรือคําสั่งใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายก
เมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเมืองพัทยาเปนผูปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยาก็ได แตถามอบใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน 

ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกเมืองพัทยากําหนดไว 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีมีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการส่ังหรือการปฏิบัติ

ราชการของรองปลัดเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได
ใหรองปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนใหรองปลัดเมือง
พัทยาผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของราชการเปนผูรกัษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนง
รองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกเมืองพัทยาแตงต้ังหัวหนาสวน
ราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมืองพัทยา
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเมืองพัทยาอาจ
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได แต
ถาจะมอบใหหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทน 

ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 
 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือ

ผูดํารงตําแหนงเทียบเทาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาแตงตั้งพนักงาน
เมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนได  ท้ังน้ี ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชน
ทราบ 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่หัวหนาสวน
ราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการ
แทนได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและ

พนักงานเมืองพัทยาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 

อํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๖๒  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย 

(๒) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 

(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๘) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 

(๙) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื และที่จอดรถ 

(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ
และสถานบริการอื่น 

(๑๒) การควบคุมและสงเสรมิกิจการทองเท่ียว 
(๑๓) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถ่ิน 

(๑๔) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของ
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

เมืองพัทยาหรือขอบัญญัติ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัด
เมืองพัทยา หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา และพนักงานเมือง
พัทยา ซึ่งนายกเมืองพัทยาแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาท่ีสําหรับปฏิบัติหนาท่ีดังกลาว และใหมี
ฐานะเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือใน
เวลาทําการของสถานท่ีนั้น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใด ๆ เพื่อใชเปนหลักฐาน
ในการดําเนินคดี 

(๔) จับกมุผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพื่อดําเนินคดี 
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง ให

เปนไปตามระเบียบที่นายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายก
เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ และเม่ือ
ผูกระทําความผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ 

ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมยอมเปรียบเทียบ หรือเม่ือยอมแลวแตไมชําระ

คาปรับภายในกําหนดเวลา ใหพนักงานเมืองพัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาแตงตั้งมีอํานาจในการ
สอบสวนและมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือทํา
การสอบสวนเสร็จใหสงรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดําเนินคดีในศาลตอไปโดย
ใหถือวารายงานการสอบสวนนั้นเปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

เงินคาปรับใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๖๔  เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีคาตอบแทนได เมื่อบริการนั้นโดยปกติเปน
บริการที่มีคาตอบแทน 

การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ 
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการ

กระทําตามอํานาจหนาท่ีจะไมตราเปนขอบัญญัติก็ได 
 
มาตรา ๖๕  เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้น

จําเปนตองทําและเปนการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีท่ีอยูภายในเขต
เมืองพัทยา หรือเปนประโยชนแกเมืองพัทยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
ไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขาไปดําเนินการ 

ในกรณีที่ไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง ให
นายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการ
ดําเนินกิจการนั้นจะเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการให
นายกเมืองพัทยาและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของมาประชุม เพ่ือหาขอยุติรวมกัน 

มาตรา ๖๖  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินกิจการใดที่อยูนอก
เขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยาเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปญหาดังกลาวรวมกัน 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับขอเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวา
ราชการจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตไดรับขอเสนอ
และถาคณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติอยางใดแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงให
เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตอไป
ในกรณีท่ีหาขอยุติไมได ใหรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาด 

คณะกรรมการตามวรรคสอง ใหประกอบดวยผูแทนเมืองพัทยา ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ และบุคคลอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ดําเนิน 

กิจการใดที่อยูนอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย
หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการ
จังหวัด เพื่อแจงใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาและหาขอ
ยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีจําเปนเพือ่ประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบใหบุคคลอื่นหรือเขา
รวมกับบุคคลอื่นกระทํากิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํา
กิจการมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทน ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นแทน
เมืองพัทยาตามอัตราท่ีไดทําความตกลงกับเมืองพัทยาได 

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
รัฐมนตรีกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ  ท้ังน้ี ขอบัญญัติดังกลาวตองไมมีลักษณะที่อาจเปนผลใหประชาชน
ผูใชหรือรับบริการตองเสียคาบริการหรือคาใชจายอื่นสูงขึ้น 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๙  เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือทํา
กิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาได 

การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อํานาจหนาท่ี 

และวิธีการบริการและการดําเนินงานไว และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
โดยระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย 

 
หมวด ๕ 

ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๗๐  เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายใน

กรณีดังตอไปนี้ 
(๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติได 
(๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหน่ึง 
(๔) การพาณิชยตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจาง และการพสัดุ 

ในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจําและปรับ
ผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตจะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
ไมได 

ขอบัญญัติตาม (๕) ตองมีมาตรฐานไมตํ่ากวามาตรฐานกลางท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมือง
พัทยา 

 
มาตรา ๗๑  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรอื

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอรางขอบัญญัติ ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอย
กวาสองคน 

รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายก
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๒  รางขอบัญญัติเกีย่วกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ วาดวย

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรอืวางระเบียบ การบังคับ
อันเกี่ยวกับภาษีอากร 

(๒) การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา 
(๓) การกูเงิน การค้ําประกนั หรือการใชเงินกู 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจาง และการพสัดุ 

ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัตเิกี่ยวกับการเงิน ท่ี
จะตองมีคํารบัรองของนายกเมืองพัทยา ใหประธานสภาเมืองพัทยาเปนผูวินิจฉัย 

 
มาตรา ๗๓  ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ รางขอบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบ

ดวยใหเปนอันตกไป 

รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหมไดเม่ือพนหน่ึงรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่รางขอบัญญัตินั้นตกไป 

 
มาตรา ๗๔  งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติ

ในกรณีที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน 

ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวไมพอสําหรับการใชจาย หรอืมีความ
จําเปนที่จะตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๗๕  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ี
สภาเมืองพัทยาไดรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

ถาสภาเมืองพัทยาพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาเมืองพัทยาไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญติั
งบประมาณรายจายนั้น และใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ตอไป 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ 

การแปรญัตต ิหรือการกระทําดวยประการใด ๆ ท่ีมีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเมืองพัทยาต้ัง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแตงตั้ง
จํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และ
ใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิก
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบ
จํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทํา
หนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาว 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภา
เมืองพัทยาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ใหประธาน
คณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว
  ถาสภาเมืองพัทยายังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรอื
ผลการวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น
เปนอันตกไปและใหรัฐมนตรส่ัีงยุบสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๗  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับราง

ขอบัญญัติใดใหประธานสภาเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน

ประธานสภาเมืองพัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัด
ไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
ใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย
ใหสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณา
ใหม ถาสภาเมืองพัทยามีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของสมาชิกเทาท่ีมีอยู ใหประธานสภาเมืองพัทยาแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบและสงราง
ขอบัญญัตินั้นใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป 

 
มาตรา ๗๘  ขอบัญญัตินั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา

และใหมีผลใชบังคับได ดังน้ี 

(๑) ถาเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศเปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น 

(๒) ถาเปนขอบัญญัติอื่น ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันประกาศ เวนแต
ขอบัญญัตินั้นจะกําหนดไวเปนประการอืน่ แตตองไมเร็วกวาวันถัดจากวันประกาศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรับผิดชอบในการประกาศขอบญัญัติตามวรรคหนึ่ง และ
ใหระบุวันที่ที่ประกาศไวดวย 

 
มาตรา ๗๙  ใหเมืองพัทยาจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา

เพื่อใหประชาชนตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใด ๆ ใหเมืองพัทยา
จัดใหโดยคิดคาตอบแทนไดไมเกินคาใชจายตามท่ีจายจริงในการดําเนินการดังกลาว 

 
หมวด ๖ 

รายไดและรายจาย 

   
 

มาตรา ๘๐  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และอากรการฆา
สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา ใหเมือง
พัทยาจัดเก็บเปนรายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๑  กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

เปนเจาหนาที่ดําเนินการหรอืกําหนดใหแบงรายไดใหเทศบาล ถากิจการนัน้อยูในเขตเมืองพัทยา 
ใหเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเปนเจาหนาที่ดําเนินการหรือใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบง
รายไดตามกฎหมายนั้นและบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เนื่องในกิจการเชนวา
นั้น ใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๒  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษอีากรและคาธรรมเนียม

เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเมือง

พัทยา 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราอยู

ในเขตเมืองพัทยา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่ง

สถานที่เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา 
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๘๓  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษมีูลคาเพิ่มโดยใหกําหนด

เปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปน้ี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให
เมืองพัทยาเก็บอัตรารอยละศูนย 

(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหเมืองพัทยา
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๔  เมื่อเมืองพัทยาออกขอบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ 

แลวใหเปนหนาท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บภาษีดังกลาวใหเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๘๕  เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บภาษี

อากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด เพื่อเมืองพัทยาก็ได ในกรณี
เชนนี ้เมื่อไดหักคาใชจายไมเกินรอยละหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหกระทรวง ทบวง 
กรม น้ันสงมอบใหแกเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือขอบัญญัติที่ออกตาม

มาตรา ๘๒ (๒) หรอื (๓) ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ และใหเจาหนาที่
ซึ่งไดรับแตงตั้งมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรอื 

(๓) หรือมาตรา ๘๓ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจส่ัง
ยึดและส่ังขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึด
หรือส่ัง แตถาจะขายทอดตลาดตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดดวย 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายใน
การยึดและขายและเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๘๗  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัด

ชลบุร ีใหจัดสรรใหแกเมืองพัทยาโดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาล  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๘  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหจัดสรรหรือแบงรายได อันเกิดจาก

ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ๆ ใหแกเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอ่ืน ใหเมืองพัทยาไดรบัสวนแบงรายไดดังกลาวดวย เชนเดียวกับเทศบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นและเพื่อประโยชนในการนี้ ใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๙  เมืองพัทยาอาจมีรายไดอื่นดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ตามท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติไว 

(๒) รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา 
(๓) รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา 
(๕) รายไดจากการจําหนายพันธบัตรเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว 
(๖) เงินกู เมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปนขอบัญญัติ

แลว ถาเปนเงินกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย 

(๗) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๘) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง

ประเทศ ถาเปนกรณีที่เงินชวยเหลือดังกลาวมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใด ๆ
ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙) เงินชวยเหลือและคาตอบแทน 

(๑๐) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให 
(๑๑) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๙๐  การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ใหรัฐบาลต้ังใหเมือง

พัทยาโดยตรง  ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดของรัฐท่ีไดรับจากเมือง
พัทยาดวย 

ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดใหแกเมืองพัทยา รัฐมนตรี
จะออกระเบียบเพื่อกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๑  เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 

(๒) คาจาง 
(๓) คาตอบแทน 

(๔) คาใชสอย 

(๕) คาวัสดุ 

(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
(๘) เงินอุดหนุน 

(๙) รายจายตามขอผูกพัน 

(๑๐) รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือขอบัญญัติกําหนด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๒  การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

การจายเงินที่มิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ให
กระทําไดเฉพาะเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาประโยชนของเมือง
พัทยา หรือการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือการรักษาความสงบเรียบรอย ในกรณีเชนนั้น นายก
เมืองพัทยาจะสั่งจายเงินจากเงินสะสมไปกอนก็ได แตตองรายงานใหสภาเมืองพัทยาทราบในการ
ประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่งจายเงินและใหตั้งงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมตอไป ท้ังน้ี 

การจายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบประมาณรายจายที่ตั้งไวเพื่อการใด จะโอนไปเพื่อใชจายสําหรับการอื่นไมได
เวนแตจะมีขอบัญญัติใหโอนได 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจายเงิน

ประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดลงพรอมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพรให
ประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีส้ินสุดปงบประมาณ 

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี
การเงินและทรัพยสินอื่น ๆ  ของเมืองพัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมือง
พัทยาเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาตอไป 

 
หมวด ๗ 

การกํากับดูแล 

   
 

มาตรา ๙๔  ใหผูวาราชการจงัหวัดมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการ
ของเมืองพัทยา เพื่อการนี ้ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหนายกเมือง
พัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

ทบวง กรม ใหนายกเมืองพัทยารายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ในการนี ้ผูวาราชการ
จังหวัดจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตร ีหรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี เพื่อประกอบการ
พิจารณาดวยก็ได 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกเมืองพัทยาปฏิบัติการ

ในทางท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ และผูวาราชการจังหวัดไดชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือนแลว แตนายกเมือง
พัทยาไมปฏิบัติตาม ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรบีดวนที่จะรอชามิได ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออก
คําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไวตามท่ีเห็นสมควรได 

การกระทําของนายกเมืองพัทยาที่ฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดหรือ
รัฐมนตร ีแลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่เมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ 

และกิจการนั้นมีลักษณะที่อาจนํามาซึ่งความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรอื
อาจกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนาํใหปรับปรุงแกไขหรือ
กระทําการใด ๆ ไดตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไมปฏิบัติตามและผูวาราชการจังหวัดเห็นวา
ไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวาราชการจังหวัดจะออกคําสั่งระงับการดําเนินกิจการดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๘  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือ

ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาเมืองพัทยา และใหแสดงเหตุผลไวในคําสั่งดวย 

 
มาตรา ๙๙  บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้ถา

ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจงัหวัดปฏิบัติ
แทนก็ได แตตองแจงใหเมืองพัทยาทราบและใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๐  ใหสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบังคับพน
จากตําแหนง และใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจากตําแหนง 
และใหมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ไมมีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหปลัดเมืองพัทยาซ่ึงไดรับ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้ปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการ
ชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาที ่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ไมมีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ใหหัวหนาสํานกัปลัดเมืองพัทยา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาท่ีในฐานะนายกเมืองพัทยา
เทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนกวานายกเมืองพัทยาท่ีไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๐๒  ในระหวางท่ีไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถิ่นใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี ้ท้ังน้ี ใหยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

ในการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ใหถือเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกต้ัง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราว

เดียวกันใหใชหนวยเลือกต้ัง ท่ีเลือกต้ัง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจ
คะแนน เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกต้ังรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอย
กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรอื
นายกเมืองพัทยาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 

 
มาตรา ๑๐๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของ

เมืองพัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐๔  ใหบรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาซึ่งดํารง

ตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจางเมือง
พัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้

ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมือง
พัทยาและลูกจางเมืองพัทยา ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมือง
พัทยาเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหบรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของเมือง 

พัทยาและมติของเมืองพัทยาซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ ประกาศ และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้ ท้ังนี ้
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี ้

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๖  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และ
ประกาศในเรื่องใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรอื
ที่แกไขเพิ่มเติม หรือที่ใชบังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใชบังคับอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด หรือแยงกับพระราชบัญญัติ
นี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับแทน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่นใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาทองถ่ิน แตเนื่องจากการปกครองทองถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาในปจจุบันซึ่งมีปลัดเมือง
พัทยาทําหนาที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจางยังไมสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหมใหเหมาะสม
กับสภาวการณ และเพื่อใหเมืองพัทยามีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ภคิน/ีแกไข 
๗/๒/๒๕๔๕ 

B+A 
บรรณพต/แกไข 

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

ศุภสรณ/ตรวจ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 


