
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินีเ้รียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

                                                           
  

๑
 รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศหรือ
คําส่ังใดท่ีไดกําหนดเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับขอบัญญัติ 
ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน อางถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้แลวแต
กรณี  ท้ังน้ี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้
“สมาชิก” หมายความวา  สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ขอบัญญัติ” หมายความวา  ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผูวาราชการจังหวัด” หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัดชลบุร ี
“รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และให

มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรอืประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังเมืองพัทยา 

   
 

มาตรา ๗  ใหจัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมือง
พัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล 
การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การบริหารเมืองพัทยา 

   
 

มาตรา ๘  การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 
(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 
 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวนท่ี ๑ 
สภาเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๙  สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนย่ีสิบส่ีคน ซึ่งเลือกต้ังโดยราษฎรผู

มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทน

ตําแหนงท่ีวาง ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
 
มาตรา ๑๐ บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติไทย

มาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที ่๑ มกราคมของปท่ีมีการเลือกต้ังและ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งรอย

แปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี ในวันเลือกตั้งเปนบุคคล

ตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒) เปนภิกษ ุสามเณร นักพรต หรอืนักบวช 
(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและไดเสีย
ภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปท่ี
สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี เปนบุคคลตองหามมิใหใช

สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิก 
(๑) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒)     

หรอื (๔) 



   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    

(๒) ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๓) เปนบุคคลลมละลาย 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕) เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกต้ังแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป

ในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 

เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยตองคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย

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

ราชการสวนทองถิ่น หรือเปนเจาหนาที่อื่นของรัฐ 
(๑๑) อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย 
(๑๒) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซึ่งถูกใหพนจากตําแหนง

เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๑๓) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียงใหพน

จากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
และยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 
มาตรา ๑๕  อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๖  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาดวย

ถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ชื่อผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ

ตามความเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธ์ิใจ  ท้ังน้ี เพื่อประโยชนของสวนรวม” 
 



   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 ๑๗  สมาชิกเปนผูแทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และตองปฏิบัติหนาท่ี
ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธ์ิใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใด ๆ 

 
มาตรา ๑๘  สมาชิกตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ในสัญญาท่ีเมือง

พัทยาเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระทํา 
 
มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๔) กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามคร้ังติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๗) สภาเมืองพัทยามีมติใหพนจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง

ความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภา
เมืองพัทยา โดยมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอใหสภา
เมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู  
ท้ังน้ี ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

เม่ือมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดส้ินสุดลงตาม (๔) (๕) หรอื (๖) ใหผูวา
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พรอมกัน ใหถือวาเปนการยุบสภา
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา 

หรอืมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ใหมีการ
เลือกตั้งภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรอื
วันที่ถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยา แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงใหมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตําแหนงที่วาง

ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปด
สิบวนั 

ใหสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาเมืองพัทยาท่ี
เหลืออยู 



   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    

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง 
ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปนประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรอง

ประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาใหกระทําในการประชุม

สภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
 
มาตรา ๒๓  ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยูในตําแหนงจน

ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 
๑๙ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยาและ

รองประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยา

วางลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดํารงตําแหนงที่วาง
แทนภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงวางลง 

 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการอื่นให

เปนไปตามขอบังคับเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ชวยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหนาที่และ

กระทํากิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมอยูหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่แทน และใน
กรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือประธานสภาเมืองพัทยา
และรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหน่ึงไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ให
รองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีสองปฏิบัติหนาท่ีแทน 

ในการประชุมครั้งใดถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกเลือกกันเอง
เพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

ในการประชุมครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมดระเบียบ
วาระการประชุม แตสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาที่มีอยูเสนอใหเปดประชุมให



   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    

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไป จนกวาสมาชิกจะมีมติใหปดประชุม และใหนํา
ความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว 

 
มาตรา ๒๗  ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ

ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อชวยเหลือกิจการ
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

บุคคลซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผูชวยเลขานุการ
ประธานสภาเมืองพัทยา ตองมิใชรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายก
เมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพนจาก
ตําแหนง เม่ือ 

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕) ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 
มาตรา ๒๘  ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาท่ีรับผิดชอบ

งานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกอันเปนการเลือกตั้งทั่วไปใหผูวา

ราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 
ในปปฏิทินหน่ึงใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไมนอยกวาสองสมัยแตตองไม

เกินส่ีสมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยใหสภาเมืองพัทยา
กําหนดแตสภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรับปแรกเปนการ
เฉพาะก็ได 

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย
สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ไดแตตองไมเกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อมีกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือ

สมาชิกไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู อาจยื่นคํารองตอประธานสภาเมืองพัทยาขอให
เปดประชุมสมัยวิสามัญได และใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนดวันประชุม
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน 
 



   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    

มาตรา ๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ ใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภาเมือง
พัทยาตามสมัยประชุม 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมเรียกประชุมตาม
กฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและนัดใหสมาชิกมาประชุมในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูมีสิทธิย่ืนคํารอง
ตอผูวาราชการจังหวัด ขอใหเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได และใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภา
เมืองพัทยา ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 

(๒) กรณีท่ีไมมีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันเริ่มกําหนดใหมีการประชุม
ตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา 
และรองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมิไดและใหสมาชิกเลือกกันเองเพื่อ
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภาเมืองพัทยา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซ่ึงนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเขา

ประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาท่ีของ
ตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่

บัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี ้
สมาชิกคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ี

ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๓๔  สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา

ไมได 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะที่ไดกําหนด

ไวในขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แตถานายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในส่ี
ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๓๖  ในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิต้ังกระทูถามนายกเมืองพัทยาใน

เร่ืองท่ีเก่ียวกับงานในหนาท่ีของนายกเมืองพัทยา 
 



   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    

มาตรา ๓๗  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยูมีสิทธิ
เขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อใหนายกเมืองพัทยาแถลงขอเท็จจริง
หรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไมมีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเมืองพัทยา และใหประธานสภาเมืองพัทยา
กําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับญัตต ิ
แลวแจงใหนายกเมืองพัทยาทราบ 

 
มาตรา ๓๘  สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภา

เมืองพัทยา และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาเมือง
พัทยาเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของสภาเมือง
พัทยาแลวรายงานตอสภาเมืองพัทยา 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผู
เปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพื่อใหสภาเมืองพัทยาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญไดไมเกิน
หนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้นตามวรรคหนึ่ง  จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๓๙  สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิก 

ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภา
เมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตั้งและตอบกระทูถาม 
การเปดอภิปรายท่ัวไป การรกัษาระเบียบและความเรียบรอย และกิจการอื่นอันเปนหนาท่ีของสภาเมือง
พัทยา 

 
มาตรา ๔๐  เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของ

ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมืองพัทยาตั้งขึ้น 
หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งขึ้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
สวนท่ี ๒ 

นายกเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๔๑  ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหน่ึงซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผูมีสิทธิ

เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 



   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    

หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิเลือกต้ัง

นายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมือง

พัทยา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
(๔) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึง

วันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและไดเสีย
ภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปท่ี
สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหน่ึงตามมาตรา ๑๓ เปนบุคคลตองหามมิให

ใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔๕  นายกเมืองพัทยามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งแตจะ

ดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
เมื่อนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกต้ังข้ึนใหมภายในส่ีสิบหาวันนับ

แตวันที่พนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๔๖  ใหมีการมอบหมายงานในหนาท่ีนายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี

ไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินสี่คนซ่ึงมิใชสมาชิกเปนผู

ชวยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยาตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓) 

และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
 
มาตรา ๔๘  นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาใหเปนไปตาม

กฎหมาย ขอบัญญัติ และนโยบาย 



   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    

(๒) ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพื่อใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตร ีหรือผูวาราชการ

จังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือ
นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตร ี

 
มาตรา ๔๙  นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาตองไมกระทําการอยางใดอยาง

หน่ึง ดังตอไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่

เมืองพัทยาถือหุน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
(๒) เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเมืองพัทยา หรือการ

พาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุน 
 
มาตรา ๕๐ นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) เม่ือมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖ 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๕)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรอืมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเส่ือมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือละเลย
ไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกเมืองพัทยา หรือแกราชการ
โดยสวนรวมหรือแกความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

ในระหวางท่ีไมมีนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหนาท่ีของนายกเมืองพัทยา
เทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที ่

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

 
 



   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    

มาตรา ๕๑  รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เม่ือ 
(๑) นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเมืองพัทยามีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกเมืองพัทยา 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ 
(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยาดวยโดย

อนุโลม 
 
มาตรา ๕๒  นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผูชวยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา
และท่ีปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน เพื่อชวยเหลือในการบริหารราชการเมอืงพัทยาตามที่
นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

บุคคลท่ีไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาตองมิใชสมาชิก และใหนํามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มาใช
บังคับกับการพนจากตําแหนงของบุคคลดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอื่นของนายก

เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธาน
ที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๕๔  ใหนายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกจิการของเมือง

พัทยาและเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๕๕  เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) สวนราชการอื่น ตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาท่ีของสํานักปลัดเมืองพัทยา และสวนราชการอื่นตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกาํหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 



   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    

มาตรา ๕๖  ใหมีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและ
ลูกจางเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยาให
เปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการเมืองพัทยาที่จะตองอาศัย

ขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผูนั้นมาชวยปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา
เปนการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาก็ใหกระทําได แตตองทําความตกลงกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นนั้นกอน และเมื่อหมดความจําเปนเมื่อใดใหรีบสงตัวผูนั้น
คืนสังกัดเดิม 

ใหถือวาขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหนาที่เปนพนักงานเมืองพัทยา
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมขาดจากสถานภาพเดิม และคงไดรับเงินเดือนหรือคาจาง แลวแตกรณี จาก
สังกัดเดิม 

 
มาตรา ๕๘  อํานาจหนาท่ีในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา ให

เปนไปตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมืองพัทยาตามลําดับท่ี

นายกเมืองพัทยาจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น นายกเมืองพัทยาอาจมอบ
อํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเมืองพัทยาเปนผูปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ได แตถา
มอบใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศให
ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการกํากับดูแล
และกรอบนโยบายท่ีนายกเมืองพัทยากําหนดไว 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ

รองปลัดเมืองพัทยา ใหเปนไปตามท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรอง

ปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนใหรองปลัดเมืองพัทยาผูมี



   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    

อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดเมือง
พัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกเมืองพัทยาแตงตั้งหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมืองพัทยาจะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบอํานาจ
โดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนา
สวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําสั่งและประกาศ
ใหประชาชนทราบ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารง

ตําแหนงเทียบเทาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาแตงต้ังพนักงานเมืองพัทยาคนหน่ึง
เปนผูรักษาราชการแทนได  ท้ังน้ี ใหทําเปนคําสั่งและประกาศใหประชาชนทราบ 

อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัต ิหรือการปฏิบัติราชการที่หัวหนาสวนราชการ
ของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจ
ไวเปนอยางอื่น หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจโดยทํา
เปนหนังสือใหพนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและพนักงาน

เมืองพัทยาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 

   
 

มาตรา ๖๒  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหนาท่ี
ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) การรักษาความสงบเรียบรอย 
(๒) การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 



   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    

(๖) การจัดการจราจร 
(๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๘) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสยี 
(๙) การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรอื และที่จอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและ

สถานบริการอื่น 
(๑๒) การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเท่ียว 
(๑๓) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณ ีภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของ

ทองถ่ิน 
(๑๔) อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมือง

พัทยา 
 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของเมือง

พัทยาหรือขอบัญญัติ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา 
หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา และพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายกเมือง
พัทยาแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะเปนพนักงานฝายปกครอง
หรอืตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัต ิในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการ
ของสถานที่นั้น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใด ๆ เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินคดี 

(๔) จับกมุผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพื่อดําเนินคดี 
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่นายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายกเมือง

พัทยา ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา แลวแต
กรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อผูกระทําความผิดชําระ



   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    

คาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแลวแตไมชําระคาปรับ
ภายในกําหนดเวลา ใหพนักงานเมืองพัทยาซ่ึงนายกเมืองพัทยาแตงตั้งมีอํานาจในการสอบสวนและมีฐานะ
เปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือทําการสอบสวนเสร็จใหสง
รายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพื่อดําเนินคดีในศาลตอไปโดยใหถือวารายงานการสอบสวน
นั้นเปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินคาปรับใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๖๔  เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น โดยมีคาตอบแทนได เมื่อบริการนั้นโดยปกติเปนบริการที่
มีคาตอบแทน 

การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ 
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการกระทําตาม

อํานาจหนาท่ีจะไมตราเปนขอบัญญัติก็ได 
 
มาตรา ๖๕  เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้นจําเปนตองทํา

และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่อยูภายในเขตเมืองพัทยา หรือเปน
ประโยชนแกเมืองพัทยา 

การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และไดรับ
ความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะเขาไปดําเนินการ 

ในกรณีที่ไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามวรรคสอง ใหนายก
เมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการดําเนินกิจการนั้น
จะเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการใหนายกเมืองพัทยาและผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของมาประชุม เพื่อหาขอยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นใดดําเนินกิจการใดที่อยูนอกเขตเมือง

พัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนใน
เขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยาเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปญหา
ดังกลาวรวมกัน 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับขอเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการ
จังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตไดรับขอเสนอและถา
คณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติอยางใดแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงใหเมืองพัทยาและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตอไปในกรณีที่หาขอยุติไมได 
ใหรัฐมนตรีเปนผูชี้ขาด 



   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    

คณะกรรมการตามวรรคสอง ใหประกอบดวยผูแทนเมืองพัทยา ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีเก่ียวของ และบุคคลอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงานของรัฐ ดําเนิน กิจการใด

ที่อยูนอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอยหรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัด เพื่อแจงใหหนวย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของพิจารณาและหาขอยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบใหบุคคลอื่นหรือเขารวมกับ
บุคคลอื่นกระทํากิจการท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํากิจการมีสิทธิเรียก
เก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทน ที่เกี่ยวของกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยาตามอัตราที่ไดทํา
ความตกลงกับเมืองพัทยาได 

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
รัฐมนตรีกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
กําหนดไวในขอบัญญัต ิ ทั้งนี ้ขอบัญญัติดังกลาวตองไมมีลักษณะท่ีอาจเปนผลใหประชาชนผูใชหรือรับ
บริการตองเสียคาบริการหรือคาใชจายอื่นสูงขึ้น 

 
มาตรา ๖๙  เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพื่อทํากิจการใด
อันอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยาได 

การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อํานาจหนาท่ี และ
วิธีการบริการและการดําเนินงานไว และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุวิธี
จัดการทรัพยสินไวดวย 

 
หมวด ๕ 

ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๗๐  เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของเมืองพัทยา 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติได 
(๓) การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 



   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    

(๔) การพาณิชยตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

การจาง และการพัสดุ 
ในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจําและปรับผูละเมิด

ขอบัญญัติไวดวยก็ได แตจะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่นบาทไมได 
ขอบัญญัติตาม (๕) ตองมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานกลางที่กระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๗๑  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎรผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอรางขอบัญญัติ ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอยกวาสอง

คน 
รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอไดตอเม่ือมีคํารับรองของนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๗๒  รางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ วาดวยเร่ืองใด

เรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การบังคับอัน

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

การจาง และการพัสดุ 
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ท่ีจะตองมีคํา

รับรองของนายกเมืองพัทยา ใหประธานสภาเมืองพัทยาเปนผูวินิจฉัย 
 
มาตรา ๗๓  ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ รางขอบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยให

เปนอันตกไป 
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต

วันที่รางขอบัญญัตินั้นตกไป 
 
มาตรา ๗๔  งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติในกรณี

ที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปของปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน 



   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    

ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวไมพอสําหรับการใชจาย หรือมีความจําเปนท่ี
จะตองตั้งรายจายขึ้นใหมระหวางปงบประมาณ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 

 
มาตรา ๗๕  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีสภาเมืองพัทยาไดรับ
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

ถาสภาเมืองพัทยาพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาเมืองพัทยาไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น และ
ใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายตอไป 

ในการพิจารณารางขอบัญญตัิงบประมาณรายจายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ การแปร
ญัตติ หรือการกระทําดวยประการใด ๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใช
งบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปหรือรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเมืองพัทยาต้ังคณะกรรมการคณะ
หนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไว
ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแตงตั้งจํานวน
เจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และใหกรรมการท้ัง
สิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกคนหนึ่งทําหนาที่เปน
ประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกขึ้นทําหนาที่ประธาน
คณะกรรมการดังกลาว 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภาเมืองพัทยา
ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมสามารถ
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลว
วินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว 

ถาสภาเมืองพัทยายังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผลการ
วินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนอันตกไปและ
ใหรัฐมนตรีส่ังยุบสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๗  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับราง

ขอบัญญัติใดใหประธานสภาเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 



   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    

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน
ประธานสภาเมืองพัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไม
พิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ
ดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงใหนายก
เมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวยใหสงราง
ขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณาใหม ถาสภาเมือง
พัทยามีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกเทาที่มีอยู ให
ประธานสภาเมืองพัทยาแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบและสงรางขอบัญญัตินั้นใหนายกเมืองพัทยาลง
นามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป 

 
มาตรา ๗๘  ขอบัญญัตินั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยาและใหมี

ผลใชบังคับได ดังน้ี 
(๑) ถาเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน

ประกาศเปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น 
(๒) ถาเปนขอบัญญัติอื่น ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันประกาศ เวนแต

ขอบัญญัตินั้นจะกําหนดไวเปนประการอืน่ แตตองไมเร็วกวาวันถัดจากวันประกาศ 
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรับผิดชอบในการประกาศขอบญัญัติตามวรรคหนึ่ง และใหระบุ

วันที่ที่ประกาศไวดวย 
 
มาตรา ๗๙  ใหเมืองพัทยาจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยาเพื่อให

ประชาชนตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใด ๆ ใหเมืองพัทยาจัดใหโดยคิด
คาตอบแทนไดไมเกินคาใชจายตามท่ีจายจริงในการดําเนินการดังกลาว 

 
หมวด ๖ 

รายไดและรายจาย 
   

 
มาตรา ๘๐  ภาษีบํารงุทองท่ี ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และอากรการฆาสัตวและ

คาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา ใหเมืองพัทยาจัดเก็บเปน
รายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๑  กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเปน

เจาหนาที่ดําเนินการหรือกําหนดใหแบงรายไดใหเทศบาล ถากิจการนั้นอยูในเขตเมืองพัทยา ใหเมือง
พัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเปนเจาหนาที่ดําเนินการหรือใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดตามกฎหมาย



   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    

นั้นและบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เนื่องในกิจการเชนวานั้น ใหเปนรายไดของเมือง
พัทยา 

มาตรา ๘๒  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษอีากรและคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
ไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังตอไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขตเมืองพัทยา 
(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุราอยูในเขต

เมืองพัทยา 
(๓) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันซึ่งสถานท่ี

เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา 
ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี ้ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียมตาม

กฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๘๓  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษมีูลคาเพิ่มโดยใหกําหนดเปน

อัตราภาษีมูลคาเพิ่มเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ใหเมือง

พัทยาเก็บอัตรารอยละศูนย 
(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหเมืองพัทยาเก็บ

หนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลคาเพิ่มที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร 
 
มาตรา ๘๔  เมื่อเมืองพัทยาออกขอบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แลวให

เปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกลาวใหเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๘๕  เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร 

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอื่นใด เพ่ือเมืองพัทยาก็ได ในกรณีเชนนี ้เม่ือไดหัก
คาใชจายไมเกินรอยละหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหกระทรวง ทบวง กรม นั้นสงมอบใหแก
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือขอบัญญัติที่ออกตามมาตรา 

๘๒ (๒) หรอื (๓) ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติการ และใหเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับ
แตงตั้งมีอํานาจและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรอื (๓) 
หรือมาตรา ๘๓ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจส่ังยึดและส่ัง



   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    

ขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือส่ัง แตถาจะ
ขายทอดตลาดตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดดวย 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพงโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายในการยึด
และขายและเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๘๗  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อนท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดชลบุร ีให

จัดสรรใหแกเมืองพัทยาโดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาล  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่บัญญัติไว
ในกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๘  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหจัดสรรหรือแบงรายได อันเกิดจากภาษีอากร 

คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ๆ ใหแกเทศบาล หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ให
เมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดดังกลาวดวย เชนเดียวกับเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
และเพื่อประโยชนในการนี้ ใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๘๙  เมืองพัทยาอาจมีรายไดอื่นดังตอไปนี้ 
(๑) ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๒) รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา 
(๓) รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา 
(๕) รายไดจากการจําหนายพันธบัตรเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย

และกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว 
(๖) เงินกู เมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปนขอบัญญัติแลว 

ถาเปนเงินกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย 
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายไดอื่นตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๘) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ 

ถาเปนกรณีท่ีเงินชวยเหลือดังกลาวมีเง่ือนไขหรือขอผูกพันใด ๆ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันใด ๆใหรายงาน
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙) เงินชวยเหลือและคาตอบแทน 
(๑๐) เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนท่ีมีผูอุทิศให 
(๑๑) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา 
 



   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    

มาตรา ๙๐  การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ใหรัฐบาลต้ังใหเมืองพัทยา
โดยตรง  ท้ังน้ี ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดของรัฐที่ไดรับจากเมืองพัทยาดวย 

ภายใตบังคับแหงกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดใหแกเมืองพัทยา รัฐมนตรีจะออก
ระเบียบเพื่อกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๑  เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) คาจาง 
(๓) คาตอบแทน 
(๔) คาใชสอย 
(๕) คาวัสดุ 
(๖) คาครุภัณฑ 
(๗) คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจายตามขอผูกพัน 
(๑๐) รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือขอบัญญัติกําหนด 
 
มาตรา ๙๒  การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
การจายเงินที่มิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําได

เฉพาะเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาประโยชนของเมืองพัทยา หรือการปองกัน
ภัยพิบัติสาธารณะ หรือการรกัษาความสงบเรียบรอย ในกรณีเชนนั้น นายกเมืองพัทยาจะสั่งจายเงินจาก
เงินสะสมไปกอนก็ได แตตองรายงานใหสภาเมืองพัทยาทราบในการประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่ง
จายเงินและใหต้ังงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมตอไป ท้ังนี ้การจายเงินสะสมและการต้ังงบประมาณ
รายจายชดใชเงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบประมาณรายจายที่ตั้งไวเพื่อการใด จะโอนไปเพื่อใชจายสําหรับการอื่นไมไดเวนแตจะ
มีขอบัญญัติใหโอนได 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจายเงิน

ประจําปงบประมาณที่สิ้นสุดลงพรอมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพรใหประชาชนทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีส้ินสุดปงบประมาณ 

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชีการเงิน
และทรัพยสินอื่น ๆ  ของเมืองพัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยาเพื่อเสนอสภา
เมืองพัทยาตอไป 

 



   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    

หมวด ๗ 
การกํากับดูแล 

   
 

มาตรา ๙๔  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมือง
พัทยา เพื่อการนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือสั่งใหนายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม 

ใหนายกเมืองพัทยารายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ในการนี ้ผูวาราชการจังหวัดจะทําความเห็น
เสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี เพื่อประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางท่ีอาจ

นํามาซ่ึงความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรอื
ขอบัญญัติ และผูวาราชการจงัหวัดไดชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือนแลว แตนายกเมืองพัทยาไมปฏิบัติตาม 
ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปนรีบดวนที่จะรอชามิได ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติราชการของนายก
เมืองพัทยาไวตามท่ีเห็นสมควรได 

การกระทําของนายกเมืองพัทยาที่ฝาฝนคําสั่งของผูวาราชการจังหวัดหรือรัฐมนตร ี
แลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่เมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ และ

กิจการนั้นมีลักษณะที่อาจนํามาซึ่งความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจ
กระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอื่น ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําใหปรับปรุงแกไขหรือกระทําการใด ๆ ไดตาม
สมควร ในกรณีท่ีเมืองพัทยาไมปฏิบัติตามและผูวาราชการจังหวัดเห็นวาไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวา
ราชการจังหวัดจะออกคําสั่งระงับการดําเนินกิจการดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๘  เพื่อคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชนของ

ประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบสภา
เมืองพัทยาก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้รัฐมนตรีมี
อํานาจยุบสภาเมืองพัทยา และใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

 



   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    

มาตรา ๙๙  บรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี ้ถาผูวา
ราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติแทนก็ได แต
ตองแจงใหเมืองพัทยาทราบและใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๐  ใหสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง และให
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๐๑  ใหปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจากตําแหนง และใหมีการ
เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางที่ไมมีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหปลัดเมืองพัทยาซ่ึงไดรับแตงต้ังตาม
พระราชบัญญัตินี ้ปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมือง
พัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาที ่

ในกรณีที่ไมมีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ใหหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาท่ีจําเปนได
เปนการชั่วคราว จนกวานายกเมืองพัทยาท่ีไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาท่ี 

 
มาตรา ๑๐๒  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ

ผูบริหารทองถิ่นใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบญัญัตินี ้ท้ังน้ี ให
ยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

ในการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ใหถือเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราวเดียวกันให

ใชหนวยเลือกต้ัง ท่ีเลือกต้ัง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจคะแนน เจาหนาที่
คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาใหเปนไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการเลือกตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอยกระทรวงมหาดไทยอาจ
ออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรอืนายกเมืองพัทยาเทาท่ีไมขัดหรือ
แยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 



   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 ๑๐๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของเมือง
พัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐๔  ใหบรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาซึ่งดํารงตําแหนงอยูใน

วันกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับเปนพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจางเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ
นี ้

ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและ
ลูกจางเมืองพัทยา ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาเปนไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหบรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของเมือง 

พัทยาและมติของเมืองพัทยาซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนขอบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี ้ ท้ังน้ี เทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๐๖  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศใน

เรื่องใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
หรือที่ใชบังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมพีระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใชบังคับแทน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี

 



   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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
กําหนดใหสมาชิกสภาทองถิ่นตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นใหมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาทองถิ่น แตเนื่องจากการปกครอง
ทองถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยาในปจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยาทําหนาที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญา
จางยังไมสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการ
ปกครองเมืองพัทยาใหมใหเหมาะสมกับสภาวการณ และเพ่ือใหเมืองพัทยามีความเปนอิสระในการ
กําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคลองกับ
หลักการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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