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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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พระราชบัญญัต ิ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. 2521 
--------------- 

 
            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
               ใหไว ณ วันที ่14 ตุลาคม พ.ศ. 2521 
      เปนปที ่33 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไว โดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมือง 
พัทยา พ.ศ. 2521" 
 
  มาตรา 2* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.2521/120/1พ./30 ตุลาคม 2521] 
 
  มาตรา 3  บรรดาบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ และคําส่ังอ่ืนในสวนท่ีได 
บัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราช 
บัญญัตินี้แทน 
 
  มาตรา 4  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใดท่ีอางถึง 
เทศบาลหรือสุขาภิบาลนาเกลือ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่ง 
นั้นอางถึงเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้หรือที่อางถึงนายกเทศมนตร ีคณะเทศมนตรี หรอื 
ประธานกรรมการหรือคณะกรรมการสุขาภิบาลนาเกลือ ใหถือวาอางถึงปลัดเมืองพัทยา แลวแต 
กรณี  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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  มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "สมาชิก" หมายความวา  สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
  "การเลือกต้ังท่ัวไป" หมายความวา  การเลือกต้ังสมาชิกเทาท่ีพึงเลือกต้ังท้ังหมด 
ของสภาเมืองพัทยาในวาระเดียวกัน 
  "ขอบัญญัติ" หมายความวา  ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
  "ผูวาราชการจังหวัด" หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
   หมวด 1 
      การจัดต้ังเมืองพัทยา 
                            --------------- 
 
  มาตรา 7  ใหยุบเลิกสุขาภิบาลนาเกลือ และจัดต้ังเปนเมืองพัทยา 
  ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
มีอาณาเขตตามแผนที่ทายพระราชบัญญัตินี ้
  การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
   หมวด 2 
        การบริหารเมืองพัทยา 
               --------------- 
 
  มาตรา 8  การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 
  (1) สภาเมืองพัทยา 
  (2) ปลัดเมืองพัทยา 
 
   สวนท่ี 1 
             สภาเมืองพัทยา 
              --------------- 
 
  มาตรา 9  สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิก 2 ประเภท คือ 
  (1) ประเภทที่หนึ่ง ไดแก สมาชิกซึ่งไดรับการเลือกตั้งตามพระราชบัญญัตินี ้
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เกาคน 
  (2) ประเภทที่สอง ไดแก สมาชิกซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังแปดคน 
 
  มาตรา 10  ผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกตองเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา 11 (1)  
และ (3) ในวันเลือกตั้ง  สวนการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวง 
มหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา 11* บุคคลดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว  
ตองมีคุณสมบติัตามมาตรา 12 อีกดวย 
  (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันที ่1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ัง และ 
  (3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือก
ต้ัง 
ไมนอยกวาสามเดือน หรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือตาม
กฎหมาย 
วาดวยภาษีบํารุงทองท่ี ใหเมืองพัทยาในปท่ีมีการเลือกต้ังหรือในปกอนท่ีมีการเลือกต้ังหน่ึงป 
  *[มาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ 
พ.ศ.2523] 
 
  มาตรา 12* บุคคลผูมีสัญชาติไทยซ่ึงบิดาเปนคนตางดาวจะเปนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 
ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีดวย คือ 
  (1) สอบไลไดไมต่ํากวาระดับการศึกษาภาคบังคับ ตามกฎหมายท่ีใชอยูในขณะ
ท่ี 
ผูนั้นพนเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 
  (2) รับหรือเคยรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 
  (3) เปนหรือเคยเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิก 
สภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเมืองพัทยา กรรมการสุขาภิบาล กรรมการ 
สภาตําบล กํานัน หรือผูใหญบาน 
  (4) ตนเองหรือคูสมรส เสียหรือเคยเสียภาษีรายไดบุคคลธรรมดาหรือภาษี 
โรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบํารุงทองท่ีตามกฎหมาย 
  (5) มีภูมิลําเนาอยูในราชอาณาจักรไทยติดตอกันไมนอยกวาสิบป 
  *[มาตรา 12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ 
พ.ศ.2523] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 13  บุคคลซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีในวันเลือกต้ังเปน 
บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง คือ 
  (1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (2) หูหนวกและเปนใบ ซ่ึงไมสามารถอานและเขียนหนังสือได 
  (3) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
                              *(4) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมาย 
  (5) อยูในระหวางการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา 
  *[ความใน (4) ของมาตรา 13 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติม 
พระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2523] 
 
  มาตรา 14* บุคคลดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ัง 
  (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยซึ่งบิดาเปนคนตางดาว 
ตองมีคุณสมบติัตามมาตรา 15 อีกดวย 
  (2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
  (3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันสมัคร
รับ 
เลือกต้ังไมนอยกวาหกเดือน หรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดินหรือตาม 
กฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหเมืองพัทยา ในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 
  *[มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ 
พ.ศ.2523] 
 
  มาตรา 15* บุคคลผูมีสัญชาติไทยซ่ึงบิดาเปนคนตางดาวจะเปนผูสมัครได ตอง 
มีคุณสมบติัตามมาตรา 12 และมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ีดวย คือ 
  (1) เปนผูไดเขาเรียนอยูในโรงเรียนตามกําหนดเวลา และสอบไลไดไมตํ่ากวา 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามแผนการศึกษาของ
ชาติ 
หรือไดเขาเรียนอยูในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นในประเทศตามกําหนดเวลามาโดยตลอด
จน 
มีความรูตามที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเทาหรือรับรองวาเทียบไดไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือตามแผนการศึกษาของชาต ิ
  (2) ไดเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงในประเทศตาม 
หลักสูตร จนเปนผูสอบไลไดไมต่ํากวาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  *[มาตรา 15 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ 
พ.ศ.2523] 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 16* [ยกเลิกแลว โดยพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฯ 
พ.ศ.2523] 
 
  มาตรา 17  บุคคลซ่ึงมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหาม 
มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก คือ 
  (1) เปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา 13 (1) (2)  
(3) และ (5) 
  (2) ติดยาเสพติดใหโทษ 
  (3) เปนบุคคลลมละลายซ่ึงศาลยังไมส่ังใหพนจากคดี 
  (4) ตองคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดย 
หมายของศาลหรือโดยคําส่ังน้ัน 
  (5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป 
ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
  (6) เปนผูไดรับการเลือกตั้ง หรือสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีใน 
ทางนิติบัญญัติ หรือสมาชิกสภาทองถิ่นอื่นในขณะเดียวกัน 
  (7) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
  (8) เปนพนักงานหรือลูกจางของทางราชการไมวาจะเปนราชการบริหารสวน
กลาง 
ราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือราชการบริหารสวนทองถิ่น พนักงานหรือลูกจางของรัฐวิสาหกิจ 
หรือการพาณิชยของราชการบริหารสวนทองถิ่น 
  (9) เปนบุคคลซึ่งทางราชการ องคการของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ไลออก ปลดออก 
หรือใหออก หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่ นับแตวันที่ถูกไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิก
จาง  
แลวแตกรณี ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมครบแปดป 
  (10) เคยเปนสมาชิกซึ่งตองออกจากตําแหนงตามมาตรา 28 (7) หรอื (8) ถึง
วัน 
สมัครรับเลือกตั้งยังไมครบแปดป 
  (11) เคยเปนสมาชิกสภาซ่ึงมีหนาท่ีในทางนิติบัญญัติหรือสมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึง 
ถูกสั่งใหพนจากตําแหนง เพราะปฏิบัติการอันฝาฝนตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ละเลย
ไม 
ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการอันไมชอบดวยอํานาจหนาท่ี หรือมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง 
ความเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของตําแหนงหรือแกทองถ่ิน หรือแกราชการ ถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ยังไมครบแปดป 
 
  มาตรา 18  การเลือกต้ังสมาชิกใหกระทําโดยใชวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

และลับ 
  หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบ 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา 19  ใหรัฐมนตรีแตงตั้งสมาชิกประเภทที่สองจํานวนแปดคน ในวัน 
เลือกต้ังสมาชิกประเภทท่ีหน่ึง โดยแตงตั้งจากบุคคลในสาขาอาชีพตาง ๆ กันจํานวนส่ีคน และ 
ผูแทนหนวยราชการที่เกี่ยวของกับเมืองพัทยาจํานวนสี่คน 
  สมาชิกประเภทท่ีสองตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 14 (1) (2) และ (4) และไม
มี 
ลักษณะตองหามตามมาตรา 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (9) (10) หรอื (11) 
 
  มาตรา 20  อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละส่ีปนับแตวันเลือกต้ังท่ัวไป 
 
  มาตรา 21  ภายใตบังคับมาตรา 28 สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มแตวันเลือกตั้ง
หรอื 
วันที่ไดรับการแตงตั้ง แลวแตกรณี และส้ินสุดลงตามอายุของสภาเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 22  เม่ืออายุของสภาเมืองพัทยาส้ินสุดลง ใหผูวาราชการจังหวัดประกาศ 
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกประเภทท่ีหน่ึงใหมภายในสองเดือนนับแตวันท่ีอายุของสภาเมืองพัทยา 
ส้ินสุดลง 
 
  มาตรา 23  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยุบสภาเมือง 
พัทยา เพ่ือใหมีการเลือกต้ังและแตงต้ังสมาชิกใหม  ในคําส่ังยุบสภาเมืองพัทยาน้ัน ตองแสดงเหตุ
ผล 
และกําหนดวันเลือกต้ังและแตงต้ังสมาชิกใหมภายในสามเดือน 
  การยุบสภาเมืองพัทยาจะกระทําไดเพียงครั้งเดียวในเหตุการณเดียวกัน 
 
  มาตรา 24  ในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกประเภทท่ีหน่ึงวางลง เพราะสมาชิกภาพ 
ของสมาชิกส้ินสุดลงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา 28 (2) (3) (4) (5) (6) (7) หรอื (8) ให
เลือกต้ัง 
สมาชิกขึ้นแทนภายในสามเดือน เวนแตเมื่อไดประกาศกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนแลว 
ปรากฏวามีตําแหนงสมาชิกประเภทที่หนึ่งวางลงอีกในระหวางนั้น ก็ใหทําการเลือกตั้งแทนในวาระ 
เดียวกัน 
  ถาตําแหนงสมาชิกประเภทที่หนึ่งวางลงกอนถึงกําหนดออกตามวาระไมเกิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หกเดือน จะไมเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงที่วางนั้นก็ได 
  สําหรับในกรณีท่ีตําแหนงสมาชิกประเภทท่ีสองวางลง เพราะสมาชิกภาพของ 
สมาชิกส้ินสุดลงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงตามมาตรา 28 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรอื (9) 
ใหแตงต้ัง 
สมาชิกแทนในตําแหนงท่ีวางภายในหน่ึงเดือน 
  สมาชิกภาพของสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามมาตรานี้อยูในตําแหนง
เทา 
ระยะเวลาของสมาชิกที่ตนไดรับเลือกตั้ง หรือแตงต้ังแทน 
 
  มาตรา 25  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพั
ทยา 
ดวยถอยคําดังตอไปน้ี 
  "ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อ
สัตย 
สุจริต ตามความเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธ์ิใจ ท้ังน้ี เพื่อประโยชนของสวนรวม" 
 
  มาตรา 26  สมาชิกเปนผูแทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาและตองปฏิบัต ิ
หนาท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ 
 
  มาตรา 27  สมาชิกประเภทท่ีหน่ึง ตองไมดํารงตําแหนงหรือหนาท่ีอ่ืนใดใน 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทซ่ึงเมือง 
พัทยาถือหุน หรือดํารงตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา 28  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงดวยเหตุใดเหตุหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออก โดยยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 เวนแตสมาชิกประเภทที่สอง มิใหนํามาตรา 
14 
(3) มาใชบังคับ 
  (5) มีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 เวนแตสมาชิกประเภทที่สอง มิใหนํา 
มาตรา 17 (7) และ (8) มาใชบังคับ 
  (6) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 27 
  (7) สภาเมืองพัทยามีมติใหออกเพราะเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามา
ซ่ึง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ความเส่ือมเสียแกเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกไมนอยกวาหกคนเขาช่ือเสนอญัตติใหสภาเมืองพัทยา 
พิจารณาและมติในขอนี้ตองมีสมาชิกไมนอยกวาสิบเอ็ดคนเห็นชอบดวยกับญัตติดังกลาว  ท้ังน้ี 
ให 
มีผลต้ังแตวันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติ 
  (8) ไมมาประชุมสภาเมืองพัทยาสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ใน
การ 
นี้ใหนายกเมืองพัทยารายงานผูวาราชการจังหวัดเพื่อสั่งใหพนจากตําแหนง  ท้ังน้ี ใหมีผลต้ังแตวัน
ท่ี 
ออกคําสั่ง 
  (9) สําหรับสมาชิกประเภทท่ีสองซ่ึงแตงต้ังจากผูแทนหนวยราชการท่ีเก่ียวของ
กับ 
เมืองพัทยา เมื่อพนจากตําแหนงอันเปนเหตุที่ไดรับการแตงตั้ง 
 
  มาตรา 29  ในกรณีท่ีมีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนใดส้ินสุดลง
เพราะ 
เหตุอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา 28 (4) (5) หรอื (6) ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะ
กรรมการ 
เพื่อดําเนินการสอบสวน ถาคณะกรรมการรายงานวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนน้ันส้ินสุดลงตาม 
ขอกลาวหานั้น และผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย ใหผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหพนจาก
ตําแหนง 
  สมาชิกซ่ึงถูกส่ังใหพนจากตําแหนงตามวรรคหน่ึง มีสิทธิย่ืนฟองตอศาลปกครอง 
เพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง คําพิพากษาของศาลปกครองให 
เปนท่ีสุด 
  ในระหวางที่รอคําพิพากษาของศาล ใหถือวาสมาชิกภาพของสมาชิกซ่ึงถูกส่ังให 
พนจากตําแหนงดังกลาวสิ้นสุดลงชั่วคราวนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด แตให 
ระงับการเลือกตั้งหรือแตงตั้งสมาชิกแทนตําแหนงที่วางจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 
  ถาศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําสั่งใหสมาชิกภาพของสมาชิกดังกลาวเปนอัน 
ส้ินสุดลงโดยเด็ดขาด และใหดําเนินการเลือกตั้งหรือแตงตั้งสมาชิกแทน แลวแตกรณี ถาศาล 
พิพากษาเพิกถอนคําสั่ง ใหถือวาสมาชิกภาพของสมาชิกดังกลาวไมเคยไดส้ินสุดลง 
  ในกรณีที่สมาชิกซึ่งถูกสั่งใหพนจากตําแหนงไมยื่นฟองตอศาล ใหสมาชิกดังกลาว 
พนจากตําแหนงนับแตวันที่ไดรับคําสั่งของผูวาราชการจังหวัด 
  วันท่ีไดรับคําส่ังใหหมายถึงวันท่ีสมาชิกลงนามรับทราบคําส่ัง หรือวันที่ครบ 
กําหนดสิบหาวันนับแตวันที่ไดปดประกาศคําสั่งไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 30  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งท่ัวไป ใหผูวาราชการจังหวัดเรียก 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 
  การประชุมสภาเมืองพัทยาใหเปนไปตามขอบังคับที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา 31  ใหสภาเมืองพัทยาประชุมอยางนอยเดือนละหน่ึงคร้ัง แตถามีความ 
จําเปนจะงดการประชุมในแตละเดือนก็ใหกระทําได 
  วันประชุมหรือการงดประชุมใหสภาเมืองพัทยากําหนด 
 
  มาตรา 32  ในการประชุมครั้งแรกภายหลังวันเลือกตั้งทั่วไป ใหสภาเมืองพัทยา 
เลือกสมาชิกคนหนึ่งเปนนายกเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 33  เม่ือสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกคนใดเปนนายกเมืองพัทยาแลว ให
ผูวา 
ราชการจังหวัดประกาศผลการเลือกนั้นใหประชาชนทราบ ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 34  นายกเมืองพัทยามีอํานาจและหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงมหาดไทยและขอบัญญัตทําหนาที่เปนประธานสภาเมืองพัทยา 
ตลอดจนเปนผูแทนและผูนําของเมืองพัทยาในงานหรือพิธีการตาง ๆ 
 
  มาตรา 35  นายกเมืองพัทยาอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันท่ีไดรับเลือก 
แตอาจไดรับเลือกใหมได 
  ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง ใหสภาเมืองพัทยา
เลือก 
นายกเมืองพัทยาใหมภายในสิบหาวัน นับแตวันซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ 
  นายกเมืองพัทยาซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ ยังคงตองปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนง 
นายกเมืองพัทยาตอไปจนกวาจะไดมีการเลือกนายกเมืองพัทยาใหม 
 
  มาตรา 36  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง 
นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (1) ขาดจากสมาชิกภาพตามมาตรา 28 
  (2) ลาออกจากตําแหนง โดยยื่นใบลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
  (3) สมาชิกไมนอยกวาหกคนเขาช่ือเสนอญัตติใหสภาเมืองพัทยาเลือกนายก
เมือง 
พัทยาใหม และสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบในญัตติน้ีดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสิบเอ็ดเสียง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (4) รัฐมนตรีมีคําสั่งใหออกจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะ 
นํามาซ่ึงความเส่ือมเสียแกเกียรติศักด์ิของตําแหนงและหนาท่ี 
 
  มาตรา 37  ในกรณีท่ีตําแหนงนายกเมืองพัทยาวางลงตามมาตรา 36 ใหสภา
เมือง 
พัทยาเลือกสมาชิกเพ่ือดํารงตําแหนงท่ีวางแทน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง แตให 
นายกเมืองพัทยาซ่ึงไดรับเลือกใหมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
  ในระหวางท่ียังไมมีการเลือกนายกเมืองพัทยาตามวรรคหน่ึง ใหสมาชิกประเภท 
ท่ีหนึ่งซึ่งมีอายุสูงสุดปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 38  นายกเมืองพัทยาเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา 
  ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไมเรียกประชุมตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 39  เมื่อมีกรณีจําเปนและเพื่อประโยชนแหงเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา 
หรือสมาชิกไมนอยกวาหกคน อาจทําคํารองยื่นตอนายกเมืองพัทยาขอใหเรียกประชุมสภาประชุม 
เมืองพัทยา และใหนายกเมืองพัทยาเรียกประชุมโดยกําหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันได
รับ 
คํารอง 
 
  มาตรา 40  ในการประชุมสภาเมืองพัทยาทุกคราว ตองมีสมาชิกมาประชุมไม 
นอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 
  ปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการสภาเมืองพัทยา 
  ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา และพนักงานเมืองพัทยาซ่ึงปลัดเมืองพั
ทยา 
เห็นควร มีหนาท่ีเขาประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิด
เห็น 
เกี่ยวกับการงานในหนาที่ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
  มาตรา 41  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตท่ีมี 
บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้หรือในขอบังคับวาดวยการประชุมสภาเมืองพัทยา 
  สมาชิกคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให 
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 42  หามมิใหสภาเมืองพัทยาประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนือ
อํานาจ 
หนาที่หรือเรื่องที่ฝาฝนกฎหมาย 
 
  มาตรา 43  การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะท่ีได 
กําหนดไวในขอบังคับวาดวยการประชุมสภาเมืองพัทยาแตถาสมาชิกไมนอยกวาหกคนรองขอให 
ประชุมลับ ก็ใหประชุมลับได 
 
  มาตรา 44  สภาเมืองพัทยามีอํานาจ 
  (1) วางนโยบายและอนุมัติแผน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการเมืองพั
ทยา 
  (2) พิจารณาและอนุมัติรางขอบัญญัติ 
  (3) แตงตั้งสมาชิกเปนคณะกรรมการสามัญ และแตงต้ังบุคคลซ่ึงเปนสมาชิก
หรอื 
มิไดเปนสมาชิกเปนคณะกรรมการวิสามัญ เพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา
เรื่อง 
ใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเมืองพัทยา แลวรายงานตอสภาหรือเพื่อใหคําแนะนําแก 
สภาเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยา แลวแตกรณี 
  (4) ควบคุมการปฏิบัติราชการของปลัดเมืองพัทยา ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย ขอบัญญัติ นโยบายและแผน 
 
  มาตรา 45  ในการประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 44 (3) ตองมีกรรมการมา 
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหนํามาตรา 40 
วรรคสาม และมาตรา 41 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา 46  คณะกรรมการตามมาตรา 44 (3) ยอมส้ินสภาพหลังจากท่ีไดปฏิบัติ 
งานท่ีไดรับมอบหมาย และเสนอรายงานตอสภาเมืองพัทยาแลว แตทั้งนี้ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
ได 
รับการแตงตั้ง 
 
  มาตรา 47  ใหนายกเมืองพัทยา สมาชิกและกรรมการ ไดรับเงินประจําตําแหนง 
เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
   สวนท่ี 2 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา 
             --------------- 
 
  มาตรา 48  เมืองพัทยามีปลัดเมืองพัทยาคนหน่ึงทําหนาท่ีบริหารกิจการเมือง 
พัทยาใหเปนไปตามนโยบายของสภาเมืองพัทยา และจะมีรองปลัดเมืองพัทยาจํานวนไมเกินสอง
คน 
ทําหนาท่ีชวยปลัดเมืองพัทยาบริหารกิจการเมืองพัทยาตามท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมายก็ได 
 
  มาตรา 49  ใหนายกเมืองพัทยาเสนอช่ือผูซ่ึงมิไดเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
และมีคุณสมบัติตามมาตรา 51 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 อยางนอยสองคนแตไม
เกิน 
สามคน เพ่ือใหสภาเมืองพัทยาใหความเห็นชอบในการแตงต้ังเปนปลัดเมืองพัทยา 
  ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูแตงต้ังรองปลัดเมืองพัทยาจากผูซ่ึงมีคุณสมบัติตาม 
มาตรา 51 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 
 
  มาตรา 50  ภายใตบังคับมาตรา 49 การดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง 
และการกําหนดเง่ือนไขอื่นในการทํางานในหนาท่ีปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยา ใหเปน
ไป 
ตามแบบสัญญาจางท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด และใหมีอายุการจางคราวละสี่ป 
  ในการวาจางปลัดเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยาเปนคูสัญญาในนามของเมือง 
พัทยา 
  ในการวาจางรองปลัดเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาเปนคูสัญญาในนามของ
เมือง 
พัทยา 
  ใหปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยาไดรับเงินคาจาง คาตอบแทนและเงิน 
อื่น ๆ ตามท่ีสภาเมืองพัทยากําหนด ทั้งนี้ไมเกินบัญชีอัตราเงินคาจาง คาตอบแทน และเงินอื่น ๆ 
ท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 
  มาตรา 51  ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยาตองมีสัญชาติไทยตาม 
กฎหมาย มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ และมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
ตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (1) ถาเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ตองเคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
ระดับ 6 หรือเทียบเทาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรอืกฎหมายวาดวย
ระเบียบ 
พนักงานสวนทองถิ่นแลวแตกรณี มาแลวไมนอยกวาสามป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (2) ถาเปนพนักงานในองคการของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ตองเคยดํารงตําแหนงซ่ึง
มี 
อัตราเงินเดือนไมต่ํากวาระดับ 6 ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนมาแลวไมนอย
กวา 
หาป 
  (3) เคยเปนผูดํารงตําแหนงระดับบริหารของหางหุนสวนหรือบริษัท ซ่ึงเปน 
นิติบุคคลที่มีพนักงานและลูกจางอยูในความรับผิดชอบไมนอยกวาหนึ่งรอยคนหรือมีทุนชําระแลว 
ไมนอยกวาสิบลานบาท หรือมีเงินทุนหมุนเวียนอยูในความรับผิดชอบไมนอยกวาหาสิบลานบาท 
มาแลวไมนอยกวาหาป 
 
  มาตรา 52  ปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมืองพัทยาตองไมมีลักษณะตองหาม 
อยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (1) ติดยาเสพติดใหโทษ 
  (2) เปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
  (3) เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแต
เปน 
โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  (4) เคยถูกไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจาง เพราะทุจริตตอหนาที่หรือ
หยอน 
ความสามารถ 
  (5) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
  (6) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรตหรือนักบวช 
  (7) ดํารงตําแหนงหนาที่อื่นใดในหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หนวยการปกครองทองถิ่น หางหุนสวนหรือบริษัทซึ่งเปนนิติบุคคลหรือเปนผูไดรับการเลือกตั้ง
เปน 
สมาชิกสภา ซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัต ิหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตาม 
กฎหมาย หรือตําแหนงประธานกรรมการ หรือกรรมการของหางหุนสวนหรือบริษัทซึ่งเปนนิติ
บุคคล 
ท่ีเปนการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือท่ีเมืองพัทยาถือหุน 
  (8) เปนคูสัญญากับเมืองพัทยาหรือเปนผูมีสวนไดเสียในสัญญากับเมืองพัทยา 
หรือในกิจการที่กระทําใหแกเมืองพัทยาอันเปนการแสวงหาประโยชนไมวาโดยทางตรงหรือทาง
ออม 
เวนแตการทําสัญญารับจางเปนปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 53  ปลัดเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (1) รางแผนเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยา 
  (2) บริหารกิจการตามนโยบายและแผนของสภาเมืองพัทยาตาม 
มาตรา 44 (1) 
  (3) รางขอบัญญัติงบประมาณและขอบัญญัติอื่นเพื่อเสนอตอสภาเมืองพัทยา 
  (4) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับของกระทรวงมหาดไทย  
และขอบัญญัติ 
  (5) รวบรวมปญหาในการบริหารราชการเมืองพัทยา พรอมดวยขอเสนอแนะ  
เพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยา 
  (6) รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของเมืองพัทยาตอสภาเมืองพัทยา 
  (7) ปฏิบัติงานอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 54  ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง 
เมืองพัทยา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการเมืองพัทยา 
  เมื่อปลัดเมืองพัทยาไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดเมืองพัทยา 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทนถามิไดมีการมอบหมายไวใหรอง
ปลัด 
เมืองพัทยาตามลําดับที่ปลัดเมืองพัทยาจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองปลัดเมืองพัทยา 
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งหัวหนาสวนราชการของเมือง 
พัทยาซึ่งมีตําแหนงและอาวุโสสูงตามลําดับเปนผูรักษาราชการแทน 
 
  มาตรา 55  ปลัดเมืองพัทยาพนจากตําแหนงในกรณีดังตอไปนี ้
  (1) สัญญาจางสิ้นอายุและไมมีการตออายุสัญญาจางใหม 
  (2) ตาย 
  (3) ลาออกจากตําแหนง โดยย่ืนใบลาออกตอนายกเมืองพัทยาตามเง่ือนไขท่ี 
กําหนดในสัญญาจาง 
  (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 
  (5) กระทําการที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจาง ซึ่งสัญญาจางระบุไว ใหถือวาสัญญา
จาง 
ส้ินสุดลง 
  (6) เม่ือนายกเมืองพัทยาบอกเลิกสัญญาจางดวยความเห็นชอบจากสภาเมืองพั
ทยา 
ตามเหตุที่ไดระบุในสัญญาจาง 
 
  มาตรา 56  รองปลัดเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (1) สัญญาจางสิ้นอายุและไมมีการตออายุสัญญาจางใหม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (2) ตาย 
  (3) ลาออกจากตําแหนง โดยย่ืนใบลาออกตอปลัดเมืองพัทยา 
  (4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 51 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 52 
  (5) กระทําการที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจาง ซึ่งสัญญาจางระบุไว ให 
ถือวาสัญญาจางสิ้นสุดลง 
  (6) ปลัดเมืองพัทยาเลิกสัญญาจางตามเหตุที่ไดระบุไวในสัญญาจาง 
  (7) ปลัดเมืองพัทยาพนจากตําแหนงตามมาตรา 55 
  ในกรณีที่รองปลัดเมืองพัทยาพนจากตําแหนงตาม  (1) (2) (3) (4) (5) หรอื 
(6) 
ปลัดเมืองพัทยาจะแตงต้ังรองปลัดเมืองพัทยาจากผูซ่ึงมีคุณสมบัติตามมาตรา 51 และไมมี
ลักษณะ 
ตองหามตามมาตรา 52 แทนตําแหนงท่ีวางก็ได 
  รองปลัดเมืองพัทยาซ่ึงไดรับแตงต้ังแทนรองปลัดเมืองพัทยาท่ีพนจากตําแหนง 
ให 
อยูในตําแหนงไดตามระยะเวลาของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา 57  ในกรณีที่ปลัดเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหผูวาราชการจังหวัด 
แตงต้ังหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา ซึ่งมีตําแหนงและอาวุโสสูงตามลําดับเปนผูรักษาการ 
ในตําแหนงปลัดเมืองพัทยา 
  ใหนายกเมืองพัทยาดําเนินการแตงต้ังปลัดเมืองพัทยาตามมาตรา 49 ภายในสอง 
เดือนนับแตวันที่มีคําสั่งแตงตั้งผูรักษาการในตําแหนงปลัดเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง 
 
   หมวด 3 
       การจัดระเบียบราชการของเมืองพัทยา 
               --------------- 
 
  มาตรา 58  เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี ้
  (1) สํานักปลัดเมืองพัทยา 
  (2) ฝายหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
  การตั้ง การเปล่ียนแปลง การยุบ การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ และ 
ของหัวหนาสวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
  มาตรา 59  สํานักปลัดเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเมือง 
พัทยาและราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของฝายหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีหัวหนา 
สํานักปลัดเมืองพัทยาเปนหัวหนาบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของสํานักปลัดเมืองพัทยาขึ้น



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตรง 
ตอปลัดเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 60  ฝายหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีได 
กําหนดไวใหเปนหนาที่ของฝายหรือสวนราชการนั้น โดยมีพนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนหัวหนา 
บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
  มาตรา 61  ในกรณีท่ีหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาฝายหรือสวน 
ราชการไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหปลัดเมืองพัทยาแตงต้ังพนักงานเมืองพัทยาคนหน่ึงเปนผูรักษา 
ราชการแทน 
 
  มาตรา 62  ใหเมืองพัทยามีพนักงานเมืองพัทยาไดตามความจําเปนเพ่ือปฏิบัติ 
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้
  ระเบียบพนักงานเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยระเบียบพนักงาน 
เทศบาล โดยใหถือวาเมืองพัทยามีฐานะเทียบเทาเทศบาลนครและปลัดเมืองพัทยามีอํานาจบังคับ 
บัญชาเทียบเทานายกเทศมนตร ี
 
  มาตรา 63  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ี 
ปลัดเมืองพัทยาจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือ 
คําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือ 
คําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น 
ปลัดเมืองพัทยาจะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน 
ปลัดเมืองพัทยาก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนาฝายหรือสวนราชการของเมืองพัทยา ใหทําเปนคําส่ัง 
และประกาศใหประชาชนทราบ 
 
  มาตรา 64  ในระหวางดํารงตําแหนง ใหปลัดเมืองพัทยาและรองปลัดเมือง 
พัทยามีฐานะเปนพนักงานเมืองพัทยา เวนแตในสัญญาจางจะระบุไวเปนอยางอื่น 
 
  มาตรา 65  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการเมืองพัทยาที ่
จะตองอาศัยขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอื 
หนวยการปกครองทองถิ่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว ปลัดเมืองพัทยาอาจจะขอยืมตัวผูนั้นไปชวย
ปฏิบัต ิ
ราชการของเมืองพัทยาเปนการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลา ก็ใหกระทําไดแตตองทําความตกลงกับ 
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการปกครองทองถิ่นนั้นกอน เม่ือหมด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ความจําเปนเม่ือใดใหรีบสงตัวผูน้ันคืนเจาสังกัดโดยพลัน 
  ใหถือวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการปกครองทองถิ่น ผูไดรับแตงตั้งดังกลาวมีอํานาจหนาที่เปนพนักงาน 
เมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา 66  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเมืองพัทยามีฐานะเปน 
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
   หมวด 4 
  อํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 
              --------------- 
 
  มาตรา 67  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจ 
หนาที่ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี ้
  (1) การรักษาความสงบเรียบรอย 
  (2) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ
  (3) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
  (4) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
  (5) การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และท่ีสาธารณะ 
  (6) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  (7) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
  (8) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื และที่จอดรถ 
  (9) การควบคุมอนามัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น 
  (10) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเท่ียว 
  (11) หนาที่อื่นตามที่กฎหมายระบุเปนหนาที่ของเทศบาลนคร หรอืของเมืองพั
ทยา 
 
  มาตรา 68  เมืองพัทยาอาจใหบริการแกเอกชน ประชาชน หนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการปกครองทองถิ่น โดยมีคาตอบแทนไดเมื่อบริการนั้น 
โดยปกติเปนบริการที่มีคาตอบแทน 
  การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ การประกอบกิจ
การ 
ใดที่เมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตามอํานาจหนาที ่จะไมตราเปนขอ
บัญญัติก็ได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา 69  เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เม่ือ 
  (1) การนั้นจําเปนตองทําและเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินตามอํานาจ 
หนาท่ีท่ีอยูภายในเมืองพัทยา หรือเปนประโยชนแกเมืองพัทยา 
  (2) ไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ 
  (3) ไดรับความยินยอมจากทองถิ่นที่จะเขาไปดําเนินการ 
 
  มาตรา 70  เม่ือมีกิจการใดท่ีอยูนอกเขตเมืองพัทยา แตมีผลกระทบกระเทือนตอ 
ความสงบ ความเปนระเบียบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของราษฎรในเขตเมืองพัทยา ปลัด
เมือง 
พัทยาอาจเสนอใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปญหาดังกลาวรวมกัน 
ระหวางเมืองพัทยากับหนวยการปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบดวยกับขอเสนอของปลัดเมือง 
พัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการตามที่เสนอ และเม่ือคณะ
กรรมการ 
ไดพิจารณาและมีมติอยางใดแลวใหเสนอผูวาราชการจังหวัดส่ังการใหเมืองพัทยาและหนวยการ 
ปกครองทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่ง 
 
  มาตรา 71  เมืองพัทยาอาจทํารวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัทซึ่งเปนนิติบุคคล 
ตลอดจนถือหุนในบริษัทดังกลาวได เม่ือ 
  (1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการอันเปนสาธารณูปโภค 
  (2) เมืองพัทยาตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุนท่ีบริษัทน้ัน 
จดทะเบียนไว ในกรณีท่ีมีเมืองพัทยา หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยการ 
ปกครองทองถิ่นถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวมกัน 
  (3) สภาเมืองพัทยามีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาก่ึงหน่ึง
ของ 
จํานวนสมาชิกท้ังหมดของสภา และ 
  (4) ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
  การเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เมืองพัทยาถืออยูในบริษัทซึ่งเปนนิติบุคคลตองได
รับ 
อนุมัติจากสภาเมืองพัทยาและรัฐมนตรี 
  ความใน(1) และ (2) ของวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับในกรณีท่ีบริษัทท่ีเมืองพัทยา 
รวมกอตั้งหรือถือหุนนั้นไมมีเอกชนถือหุนอยูดวย 
 
  มาตรา 72  ถามีกิจการใดอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาท่ีจะรวมกับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการปกครองทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชน
อยางย่ิง 
ใหจัดตั้งเปนองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารประกอบ
ดวย 
ผูแทนของเมืองพัทยา หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยการปกครองทองถิ่น 
ท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณี 
  การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อํานาจ 
หนาท่ีและวิธีดําเนินงานไว และเมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาโดยระบุวิธีจัด
การ 
ทรัพยสินไวดวย 
 
   หมวด 5 
                ขอบัญญัติ 
              --------------- 
 
  มาตรา 73  เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
ในกรณีอยางใดอยางหน่ึง ดังตอไปนี ้
  (1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 
  (2) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยาตราขอบัญญัติได 
  (3) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา 68 
  (4) การพาณิชยตามมาตรา 68 วรรคสอง 
  ในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกและหรือโทษปรับผูละเมิด 
ขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา 74  สมาชิกและปลัดเมืองพัทยามีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการบริหาร 
ราชการเมืองพัทยาตอสภาเมืองพัทยา 
  ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาพิจารณาเห็นชอบดวยกับความคิดเห็นของสมาชิกหรือ 
ปลัดเมืองพัทยา และความคิดเห็นนั้นอยูในอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาท่ีจะตราเปนขอบัญญัติได 
ใหปลัดเมืองพัทยารางขอบัญญัติเสนอใหสภาเมืองพัทยาพิจารณาตอไป 
 
  มาตรา 75  ปลัดเมืองพัทยาเปนผูเสนอรางขอบัญญัติตามมาตรา 73 และ 
มาตรา 87 ตอสภาเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 76  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับราง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอบัญญัติใด ใหปลัดเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
  ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัตินั้นใหเสร็จและสงคืนปลัดเมือง 
พัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับรางขอบัญญัตินั้น 
  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น ใหปลัดเมือง 
พัทยาเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อลงชื่อและประกาศใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราช
การ 
จังหวัดไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัตินั้น ใหปลัดเมืองพัทยาเสนอสภาเมืองพัทยาเพ่ือพิจารณาใหม 
  ในกรณีท่ีสภาเมืองพัทยามีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไม 
นอยกวาสิบเอ็ดเสียง ใหปลัดเมืองพัทยาเสนอนายกเมืองพัทยาเพ่ือลงช่ือและประกาศใชบังคับ
เปน 
ขอบัญญัติตอไป แตถาสภาไมยืนยันหรือยืนยันตามรางเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสิบเอ็ดเสียง 
ใหรางขอบัญญัตินั้นตกไป 
 
  มาตรา 77  ในกรณีฉุกเฉินหรือมีความจําเปนรีบดวนเกี่ยวกับการบริหารราชการ 
เมืองพัทยา และไมอาจเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาใหทันเวลาได ปลัดเมืองพัทยาอาจเสนอราง 
ขอบัญญัติเพื่อใหนายกเมืองพัทยาลงชื่อและประกาศใชเปนขอบัญญัติชั่วคราวได  ท้ังน้ี เมื่อไดรับ 
อนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดแลว 
  ในการประชุมสภาคราวตอไป ปลัดเมืองพัทยาตองนําขอบัญญัติชั่วคราวเสนอตอ 
สภาเมืองพัทยาเพ่ืออนุมัติ ถาสภาอนุมัต ิใหขอบัญญัติชั่วคราวนั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติไดตอไป 
ถาสภาไมอนุมัติ ขอบัญญัติช่ัวคราวน้ันไมมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ีสภาลงมติไมอนุมัติ  ท้ังน้ี ไม 
กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไประหวางที่ใชขอบัญญัติชั่วคราวนั้น 
  ใหปลัดเมืองพัทยาประกาศการไมอนุมัติขอบัญญัติชั่วคราวใหประชาชนทราบ 
โดยเร็ว 
 
  มาตรา 78  นอกจากขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจายตามมาตรา 94  
ขอบัญญัติอื่นใหใชบังคับไดเมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผยที่ศาลาวาการเมืองพัทยาแลวสามวัน ยก
เวน 
ขอบัญญัติชั่วคราวตามมาตรา 77 จะประกาศนอยกวาสามวันก็ได หรือถามีขอความระบุไวใน 
ขอบัญญัติหรือขอบัญญัติชั่วคราวนั้นวาจะใหใชบังคับเมื่อใดก็ใหเปนไปตามนั้น แตตองเปน 
เวลาภายหลังวันประกาศไมนอยกวาหนึ่งวันนับแตวันประกาศวันแรก 
 
  มาตรา 79  ในกรณีท่ีอายุของสภาเมืองพัทยาส้ินสุดลง หรือมีการยุบสภาเมือง 
พัทยา บรรดารางขอบัญญัติที่สภาเมืองพัทยายังมิไดพิจารณาและที่ยังพิจารณาไมเสร็จ ใหตกไป 
 
  มาตรา 80  บรรดาความผิดตอขอบัญญัติเมืองพัทยา ถาปลัดเมืองพัทยาเห็นวา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุกใหมีอํานาจเปรียบเทียบกําหนดคาปรับได เม่ือผูตองหาไดชําระเงิน 
คาปรับตามจํานวนท่ีปลัดเมืองพัทยากําหนด ภายในเจ็ดวันคดีนั้นเปนอันเลิกกัน 
  เงินคาปรับตามวรรคหนึ่ง ใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 
 
   หมวด 6 
        รายไดและรายจาย 
            --------------- 
 
  มาตรา 81  ภาษีบํารุงทองท่ีในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปนรายได 
ของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา 82  ภาษีโรงเรือนและท่ีดินในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปน 
รายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา 83  ภาษีปายสําหรับปายท่ีแสดงไวในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยา 
จัดเก็บเปนรายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา 84  อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นเนื่องในการฆาสัตวในเขตเมือง 
พัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปนรายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
 
  มาตรา 85  สําหรับน้ํามันเบนซินซึ่งสถานการคาอยูในเขตเมืองพัทยาใหเมือง 
พัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงเมืองพัทยาไดไมเกินลิตรละหาสตางค 
 
  มาตรา 86  กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่ดําเนิน
การ 
ถากิจการนั้นอยูในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาเปนเจาหนาที่ดําเนินการตามกฎหมายนั้น และ 
บรรดาคาใบอนุญาต คาธรรมเนียม คาปรับเนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 87* เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรม
เนียม 
เพิ่มขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 
ดังตอไปนี ้
  (1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเมือง 
พัทยา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราอยู
ใน 
เขตเมืองพัทยา 
  (3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ซ่ึง 
สถานท่ีเลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา 
  ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง 
  ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีและคาธรรมเนียมตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น 
  *[มาตรา 87 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534] 
 
  มาตรา 87 ทวิ* เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยให 
กําหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี ้
  (1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย  
ใหเมืองพัทยาเก็บในอัตรารอยละศูนย 
  (2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหเมืองพั
ทยา 
เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร 
  ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร" 
  *[มาตรา 87 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534] 
 
  มาตรา 88* เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหนาท่ีจัดเก็บ 
ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามมาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 มาตรา 85 มาตรา 
86 
มาตรา 87 หรือมาตรา 87 ทวิ เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเพื่อเมืองพัทยาก็ได ในกรณ ี
เชนนี ้เม่ือไดหักคาใชจายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม น้ันสงมอบ 
ใหแกเมืองพัทยา" 
  *[มาตรา 88 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534] 
 
  มาตรา 89  ในการปฏิบัติตามมาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 
มาตรา 85 มาตรา 86 หรือมาตรา 87 ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการและ
ให 
เจาหนาท่ีซึ่งไดรับแตงตั้งมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
  ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา 81 มาตรา 82 มาตรา 83 มาตรา 84 
มาตรา 85 มาตรา 86 หรือมาตรา 87 ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจส่ังยึดและส่ังขายทอดตลาด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง แตถาจะขาย 
ทอดตลาดตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
  วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงโดยอนุโลม 
  เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวแลว ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายใน 
การยึดและขาย และเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน 
 
  มาตรา 89 ทวิ* การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 87 ทวิ ใหเปนไปตาม 
ประมวลรัษฎากร และเพื่อประโยชนในการดําเนินการจัดเก็บภาษีดังกลาว การแตงตั้งเจาหนาที่ 
เมืองพัทยาใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลรัษฎากร ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของพนักงาน 
เจาหนาที่ดังกลาว หลักเกณฑและวิธีการสําหรับการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม การยื่นแบบแสดง 
รายการและการชําระภาษี ตลอดจนการควบคุมกํากับโดยกระทรวง ทบวง กรม ใหเปนไปตามท่ี 
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
  *[มาตรา 89 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534] 
 
  มาตรา 90  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในจังหวัด
ชลบุร ี
ใหปนใหแกเมืองพัทยาดวย โดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการปนภาษี
และ 
คาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนใหแกเทศบาล สุขาภิบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  มาตรา 91  นอกจากรายไดที่เมืองพัทยาพึงไดรับตามมาตราขางตนแลว เมือง 
พัทยาอาจมีรายรับดังตอไปนี ้
  (1) รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา 
  (2) รายไดจากการสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
  (3) รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา 
  (4) รายไดจากการจําหนายพันธบัตรเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 
และกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว 
  (5) เงินกูเม่ือไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยาและกระทรวงมหาดไทย
แลว 
แตถาเปนเงินกูจากตางประเทศ ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย  ท้ังน้ี ใหตรา 
เปนขอบัญญัติ 
  (6) เงินอุดหนุน 
  (7) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง 
ประเทศ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (8) เงินชวยเหลือและคาตอบแทน 
  (9) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
  (10) รายไดจากทรัพยสินของแผนดินหรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุงแสวง
หา 
กําไรในเมืองพัทยา ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ 
  (11) รายไดอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 92  เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปน้ี 
  (1) เงินเดือน 
  (2) คาจางประจํา 
  (3) คาจางชั่วคราว 
  (4) คาตอบแทน 
  (5) คาใชสอย 
  (6) คาวัสดุ 
  (7) คาครุภัณฑ 
  (8) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
  (9) เงินอุดหนุน 
  (10) รายจายตามขอผูกพัน 
  (11) รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัต ิหรือที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
หรือขอบัญญัติกําหนด 
 
  มาตรา 93  การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน 
ขอบญัญัติงบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายเงิน 
ซึ่งมิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ไว 
 ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น 
 
  มาตรา 94  งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติ 
ในกรณีที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปของปกอนนั้นไปพลางกอน 
  ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวไมพอสําหรับการใชจายประจําป 
งบประมาณ หรือมีความจําเปนที่จะตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณก็ด ีใหตราเปน 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
 
  มาตรา 95  ใหกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบขอบังคับวาดวยการคลังการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

งบประมาณ การรักษาทรัพยสิน การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน การพาณิชย การซื้อ การจาง 
และระเบียบอื่น ๆ เก่ียวกับการเงินและทรัพยสินของเมืองพัทยาข้ึนไว 
 
   หมวด 7 
               การควบคุม 
               --------------- 
 
  มาตรา 96  ภายในหนึ่งเดือนนับแตวันสิ้นปงบประมาณ ใหปลัดเมืองพัทยาทํา 
รายงานการรับจายเงินประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดเสนอตอสภาเมืองพัทยา และประกาศให 
ประชาชนทราบ ณ ศาลาวาการเมืองพัทยาเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวัน 
 
  มาตรา 97  ใหคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน  
การจายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ ของเมืองพัทยา เม่ือคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอปลัดเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภาเมือง 
พัทยา 
 
  มาตรา 98  บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
มหาดไทยน้ัน ใหปลัดเมืองพัทยาเสนอผานผูวาราชการจังหวัด และใหผูวาราชการจังหวัดทําความ 
เห็นเสนอรัฐมนตรีหรือกระทรวงมหาดไทย แลวแตกรณี 
 
  มาตรา 99  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการ 
ของเมืองพัทยา เพื่อการนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริง หรือส่ังใหเมืองพั
ทยา 
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได 
 
  มาตรา 100  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวาปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติการ 
ในทางท่ีอาจนํามาซ่ึงความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝนตอกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ ของกระทรวงมหาดไทยหรือขอบัญญัติ และผูวาราชการจังหวัดไดชี้แจง แนะนําหรือ 
ตักเตือนแลวแตปลัดเมืองพัทยาไมปฏิบัติตาม ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 
เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร แตในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนจะรอชามิได ใหผูวา 
ราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของปลัดเมืองพัทยาไวกอนได 
  การกระทําของปลัดเมืองพัทยาที่ฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดหรือ 
รัฐมนตร ีแลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 101  ในกรณีที่ปลัดเมืองพัทยาเห็นวาผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรีได 
สั่งการตามมาตรา 100 โดยมิชอบ ปลัดเมืองพัทยาจะนําเรื่องขึ้นฟองเปนคดีตอศาลปกครองเพื่อ 
วินิจฉัยก็ได 
  การฟองคดีตามวรรคหนึ่ง ตองกระทําภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
 
  มาตรา 102  ในบรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
ถาผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด 
ปลัด 
จังหวัด หรือนายอําเภอบางละมุงปฏิบัติแทนก็ได และใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 
 
   หมวด 8 
             บทกําหนดโทษ 
              --------------- 
 
  มาตรา 103  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี 
  (1) ไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกลูกจางในอันท่ีจะใชสิทธิเลือกต้ังหรือ 
สมัครรับเลือกตั้ง 
  (2) นําส่ิงพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ แผนประกาศ หรือส่ิงอ่ืนมาโฆษณา 
หาเสียงเลือกต้ังเพ่ือประโยชนของผูสมัครรับเลือกต้ังภายในเขตท่ีกําหนดหาม 
  (3) โฆษณาที่เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งภายในเขตที่กําหนด
หรอื 
ใชเคร่ืองขยายเสียง หรือทําเสียงอื่นใดที่เปนการรบกวนหรือเปนอุปสรรคแกการเลือกตั้งไมวาจะ 
กระทําในหรือนอกเขตดังกลาว 
  (4) ขาย จําหนาย จาย แจก หรือจัดเล้ียงสุราทุกชนิดในเขตเลือกต้ังในวันเลือก
ต้ัง 
  (5) กระทําการใดเพื่อประโยชนแหงการเลือกตั้ง ในลักษณะที่เปนคุณหรือเปน 
โทษแกผูสมัครหรือชวยเหลือในการเลือกต้ังดวยประการใด ๆ โดยท่ีตนเปนบุคคลซ่ึงมิไดมี
สัญชาติ 
ไทย เวนแตการกระทํานั้นเปนการชวยราชการหรือเปนการประกอบอาชีพตามปกติโดยสุจริตของ 
ผูนั้น 
  (6) ไมปฏิบัติตามคําสั่งของกรรมการตรวจคะแนน ซ่ึงส่ังใหออกไปจากเขต 
เลือกตั้งเพราะเหตุที่ไดกระทําตนเปนที่ขัดขวางหรือรบกวนกิจการเลือกตั้ง หรอืจะทําความไม 
เรียบรอยขึ้นในที่เลือกตั้ง 
  (7) ลงคะแนนหรือพยายามลงคะแนนมากกวาหนึ่งแหง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (8) จงใจกระทําดวยประการใดใหบัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายหรือใหเปน
บัตร 
เลือกต้ังท่ีเสีย หรือกระทําดวยประการใดแกบัตรเลือกตั้งที่เสียใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได 
  (9) เรียกหรือรับ ให ขอให หรือรับวาจะใหทรัพยสินหรือผลประโยชนสําหรับ 
ตนเองหรือผูอื่นเพื่อจะลงหรือใหลงคะแนนเลือกตั้ง หรืองดเวนหรือใหงดเวนไมลงคะแนนเลือก
ต้ัง 
  (10) เปด ทําลาย ทําใหเสียหาย ทําใหเปล่ียนสภาพ ทําใหไรประโยชนหรือลัก
พา 
ไปซึ่งหีบบัตรเลือกตั้งหรือบัตรเลือกตั้งโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 
  (11) จงใจกระทําการใดเพ่ือขัดขวางหรือหนวงเหน่ียวมิใหผูเลือกต้ังไป ณ ท่ี 
เลือกต้ัง หรือเขาไป ณ ท่ีลงคะแนนหรือมิใหไปถึง ณ ท่ีดังวาน้ัน ภายในกําหนดเวลาที่จะลง
คะแนน 
เลือกตั้งไดโดยไมมีอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย 
  (12) ทําเคร่ืองสังเกตโดยทุจริตดวยวิธีใด ๆ ไวที่บัตรเลือกตั้ง 
  (13) กระทําโดยทุจริตใหปรากฏดวยวิธีใดอันเปนการลวงผูเลือกต้ังใหสําคัญผิด 
เก่ียวกับเลขหมายประจําตัวของผูสมัครรับเลือกต้ังคนใดหรือของตนเองในกรณีท่ีตนเปนผูสมัคร 
รับเลือกตั้งดวย 
  (14) ใชบัตรเลือกตั้งซึ่งมิใชบัตรที่รับมอบใหลงคะแนนหรือนําบัตรเลือกตั้งที่ 
ไมใชลงคะแนนออกไปจากที่เลือกตั้ง 
  (15) ลงคะแนนหรือพยายามลงคะแนนเลือกตั้งโดยรูอยูแลววาตนไมมีสิทธิ 
เลือกต้ังหรือไมมีสิทธิลงคะแนนเลือกต้ังในหนวยเลือกต้ังน้ัน หรือไดพยายามลงบัตรเลือกต้ังหรือ 
แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือสิ่งที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนที่มิไดมีไวสําหรับตนหรือ 
ท่ีทําปลอมแปลงข้ึนเพ่ือลงคะแนนเลือกต้ัง 
  (16) นําบัตรเลือกตั้งใสในหีบบัตรเลือกตั้งหรือกระทําการใด ๆ ในบัญชีรายชื่อ 
ผูเลือกต้ังแสดงวามีผูมาแสดงตนเพ่ือลงคะแนนโดยผิดจากความจริง หรือกระทําการใด ๆ อัน
เปน 
เหตุใหมีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากความจริง 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจํา 
ท้ังปรับ และใหศาลเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดเวลาสิบปดวย 
 
  มาตรา 104  ผูมีหนาที่ดําเนินการในการเลือกตั้งผูใดกระทําการอยางใดอยาง
หน่ึง 
ดังตอไปนี ้
  (1) จงใจนับบัตรเลือกตั้งหรือคะแนนในการเลือกตั้งใหผิดพลาดไปจากความ
จริง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรอืรวมคะแนนใหผิดไป 
  (2) กระทําดวยประการใดโดยมิไดมีอํานาจกระทําไดโดยชอบดวยกฎหมายให 
บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหาย หรือเปนบัตรเสีย 
  (3) กระทําดวยประการใดแกบัตรเลือกตั้งที่เสียเพื่อใหเปนบัตรเลือกตั้งที่ใชได 
หรืออานบัตรเลือกตั้งใหผิดไปจากความจริง หรือทํารายงานการเลือกตั้งไมตรงความจริง 
  (4) จงใจไมปฏิบัติหนาท่ี หรือกระทําการอันใดเพื่อขัดขวางมิใหการเปนไปตาม 
กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการเลือกต้ังของกระทรวงมหาดไทย 
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และใหศาลเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังมีกําหนดเวลาสิบปดวย 
 
  มาตรา 105  ขาราชการ พนักงานเมืองพัทยา หรือสมาชิกผูใดใชอํานาจใน 
ตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบดวยกฎหมาย เปนคุณหรือเปนโทษแกผูสมัครรับเลือกตั้งผูใด ตองระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับและใหศาลเพิกถอนสิทธิ 
เลือกต้ังมีกําหนดเวลาสิบปดวย 
 
   บทเฉพาะกาล 
   --------------- 
 
  มาตรา 106  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี ้สิทธิ และเงินงบประมาณของ 
สุขาภิบาลนาเกลือ และขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีในสวนท่ีอยูในเขตเมืองพัทยา ในวันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับไปเปนของเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 107  ใหบรรดาพนักงานและลูกจางของสุขาภิบาลนาเกลือ ขาราชการ
สวน 
ทองถิ่นและลูกจางขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ีซึ่งปฏิบัติราชการประจําอยูในเขตเมือง 
พัทยา แตไมรวมถึงขาราชการสวนจังหวัดซึ่งปฏิบัติราชการประจํา ณ ที่ทําการอําเภอบางละมุงใน 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนพนักงานหรือลูกจางของเมืองพัทยา แลวแตกรณี 
 
  มาตรา 108  บรรดาขอบังคับสุขาภิบาล คําส่ัง และประกาศของสุขาภิบาลนา
เกลือ 
และขอบัญญัติจังหวัดชลบุรี คําสั่งและประกาศขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรีซึ่งใชบังคับอยู 
ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับในเขตเมืองพัทยาตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ 
พระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะมีขอบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ใชแทน 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 109  ในวาระเริ่มแรกแตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนสิบเจ็ดคนและใหรัฐมนตร ี
ดําเนินการแตงตั้งสมาชิกใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 
  ในการแตงตั้งสมาชิกตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่ง 
ประกอบอาชีพหรือธุรกิจอยูในเมืองพัทยา จํานวนไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด 
  ใหนําบทบัญญัติวาดวยคุณสมบัติ ลักษณะตองหาม และการส้ินสุดของสมาชิก 
ภาพของสมาชิกประเภทท่ีสอง มาใชบังคับแกสมาชิกตามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 
  มาตรา 110  ในวาระเริ่มแรกแตไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 
ใหเมืองพัทยามีปลัดเมืองพัทยาคนหน่ึงซ่ึงแตงต้ังโดยรัฐมนตรี และใหรัฐมนตรีดําเนินการแตงตั้ง 
ปลัดเมืองพัทยาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน 
  ปลัดเมืองพัทยาตามวรรคหน่ึง ใหไดรับยกเวนเกี่ยวกับคุณสมบัติตามมาตรา 51 
(1) (2) และ (3) และลักษณะตองหามตามมาตรา 52 (7) และมิใหนํามาตรา 50 วรรคหนึ่ง
และ 
วรรคสอง มาใชบังคับแกปลัดเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 111  เมื่อพนหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับมิใหนํา 
กฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีในสวนท่ีเก่ียวกับกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน 
แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน มาใชบงัคับในเมืองพัทยา 
 
  มาตรา 112  เมื่อพนหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบุคคล 
ซึ่งเปนกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานัน พนจากตําแหนง 
หนาท่ีในเขตเมืองพัทยา และใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับกํานัน และผูใหญบาน 
ท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองท่ีหรือกฎหมายอ่ืน แลวแตกรณี 
 
  มาตรา 113  ในระหวางท่ีกระทรวงมหาดไทยยังมิไดออกระเบียบหรือขอบังคับ 
ตามความในพระราชบญัญัตินี ้ใหนําระเบียบหรือขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยการนั้น ๆ 
ซ่ึง 
ใชบังคับแกเทศบาลนครมาใชบังคับแกเมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
  มาตรา 114  ในระหวางท่ียังไมมีศาลปกครอง ใหผูมีสิทธิฟองคดีตอศาลปก
ครอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ย่ืนฟองคดีตอศาลจังหวัด และถาเปนการฟองคดีตามมาตรา 29 ใหคําพิพากษาของศาลจังหวัด
เปน 
ท่ีสุด 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก เกรียงศักดิ ์ชมะนันทน 
 นายกรัฐมนตร ี
 
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากเขตสุขาภิบาลนาเกลือ 
อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ไดเจริญกาวหนาในทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และเปนสถานท่ีพัก 
ตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแหงหน่ึงของประเทศ มีนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ 
นิยมมาพักผอน จึงทํารายไดใหแกประเทศเปนจํานวนมาก การที่ทองถิ่นนี้ไดเจริญกาวหนาอยาง 
รวดเร็วเชนนี้ไดกอใหเกิดปญหาทางสังคม ส่ิงแวดลอม การผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
อาคารพรอมกันดวย ซึ่งปญหาเหลานี้ไมเกี่ยวของเฉพาะกับประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตยังมีผล 
กระทบเก่ียวโยงไปถึงผลประโยชนและรายไดของชาติ โดยเฉพาะในเรื่องการสงเสริมอุตสาหกรรม 
ทองเท่ียวอีกดวย จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการรวมมือกันหาทางแกไขปญหาดังกลาวโดยรีบ
ดวน 
และโดยที่รัฐบาลไดพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันการปกครองทองถิ่นในรูปสุขาภิบาลไมเหมาะสม 
กับทองถิ่นแหงนี้หลายประการ สมควรจัดระเบียบการปกครองในทองถิ่นนี้ใหม ใหเหมาะสมกับ 
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อใหสามารถแกไขปญหาของทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ขณะเดียวกันไดคํานึงถึงหลักแหงการปกครองตนเองโดยใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวม 
ในการปกครองตามหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกดวย จึงจําเปนตองตราพระราช 
บัญญัตินี้ขึ้น 
 
------------------------------------------------------------ 
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 
พ.ศ.2523 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยท่ีบทบัญญัติของกฎหมาย 
วาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกต้ังและผูมีสิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง ยังไมสอดคลองกับรฐัธรรมนูญตามมาตรา 182 วรรคสาม ท่ีกําหนดใหผูสมัครรับ 
เลือกต้ังอยางนอยตองเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด และหากผูนั้นมีบิดาเปนคนตางดาว ก็ตอง 
มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกดวย สม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ควร 
แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาเปนการดวน เพื่อใหมีการเลือก
ต้ัง 
สมาชิกสภาเมืองพัทยาข้ึนแทนสมาชิกสภาเมืองพัทยาท่ีไดรับแตงต้ัง ซ่ึงสมาชิกภาพจะส้ินสุดลง 
ตามบทเฉพาะกาลในวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2523 และจะตองทําการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพั
ทยา 
ดังกลาวอยางชาภายในสองเดือนนับแตวันท่ีสมาชิกภาพส้ินสุดลงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  ใน 
การนี้หากจะรอการแกไขกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาไวจนกวาจะเปดสมัย 
ประชุมรัฐสภายอมไมทันตอเหตุการณ เพราะเมืองพัทยาเปนสถานท่ีสงเสริมการทองเท่ียวซ่ึงทํา 
รายไดใหแกประเทศชาติอยางมาก หากไมสามารถทําการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยาโดยมี 
คุณสมบัติสอดคลองกับรัฐธรรมนูญเพ่ือเขาไปบริหารงานเมืองพัทยาโดยเร็วไดยอมสงผลกระทบ 
กระเทือนตอความปลอดภัยของประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจําเปนตอง 
ตราพระราชกําหนดนี้ 
  [รก.2523/181/1พ./27 พฤศจิกายน 2523] 
 
------------------------------------------------------------ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
บทเฉพาะกาล 
 
  มาตรา 7  ในระหวางท่ีเมืองพัทยายังมิไดมอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษี 
มูลคาเพ่ิมเพ่ือเมืองพัทยาตามมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2521 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อ 
เมืองพัทยาเพิ่มขึ้นอีกเทากับอัตราภาษีตามมาตรา 87 ทวิ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
  การเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากรตามมาตรานี้ ใหถือวาเมืองพัทยา
ได 
มอบใหกรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อเมืองพัทยาตามมาตรา 88 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติแกไข 
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534 ไดยกเลิกภาษีการคาและไดนําภาษีมูลคา
เพ่ิมและ 
ภาษีธุรกิจเฉพาะมาใชแทน สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาใน 
สวนท่ีเก่ียวกับรายไดเพ่ือใหสอดคลองกับการใชภาษีดังกลาว ประกอบกับมีบทบัญญัติบาง
ประการ 
ไมสอดคลองกับบทกฎหมายท่ีไดเปล่ียนแปลงไปแลว สมควรปรับปรุงใหเหมาะสมดวย  จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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