
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒)  พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓)  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ

หรือคําส่ังใดที่ไดกําหนดเปนอํานาจหนาที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมาย

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา 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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาดวยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําส่ังนั้น อางถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ทั้งนี้ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สมาชิก”  หมายความวา สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ขอบัญญัติ”  หมายความวา ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผูวาราชการจังหวัด”  หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
การจัดตั้งเมืองพัทยา 

   
 

มาตรา ๗  ใหจัดตั้งเมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอาณาเขตตาม
เขตเมืองพัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหเมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล 
การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๒ 

การบริหารเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๘  การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 
(๑)  สภาเมืองพัทยา 
(๒)  นายกเมืองพัทยา 

 
สวนที่ ๑ 

สภาเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๙  สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดย

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกตั้งสมาชิก
ข้ึนแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

 
มาตรา ๑๐  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 
(๑)  มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได

สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง

และ 
(๓)  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

หนึ่งรอยแปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๑  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ในวันเลือกตั้งเปน

บุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง 
(๑)  วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(๒)  เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓)  ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย 
(๔)  อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิก 
(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ 
(๓)  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา

หนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัคร
รับเลือกตั้งและไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษี
บํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิ

ใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
(๑)  เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา ๑๑ (๑) 

(๒)หรือ (๔) 
(๒)  ติดยาเสพติดใหโทษ 
(๓)  เปนบุคคลลมละลาย 
(๔)  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
(๕)  เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกตั้งแตสองปข้ึนไปโดยไดพนโทษมายัง

ไมถึงหาปในวันเลือกตั้ง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖)  เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

(๗)  เคยตองคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
เพราะรํ่ารวยผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกต ิ

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

ของราชการสวนทองถ่ิน หรือเปนเจาหนาที่อ่ืนของรัฐ 
(๑๑)  อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(๑๒)  เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งถูกใหพนจาก

ตําแหนงเนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(๑๓)  เคยเปนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน ซึ่งราษฎรลงคะแนน

เสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินและยังไมพนกําหนดหาปนับแตวันที่พนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวัน
เลือกตั้ง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกตั้งสมาชิกใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและ

ลับ 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๑๕  อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
สมาชิกภาพของสมาชิกเร่ิมตั้งแตวันเลือกตั้ง 
 
มาตรา ๑๖  กอนเขารับหนาที่ สมาชิกตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเมือง

พัทยาดวยถอยคําดังตอไปนี้ 
“ขาพเจา (ช่ือผูปฏิญาณ) ขอปฏิญาณวา ขาพเจาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความ

ซื่อสัตย สุจริตตามความเห็นของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของสวนรวม” 
 
มาตรา ๑๗  สมาชิกเปนผูแทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และตองปฏิบัติ

หนาที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไมอยูในความผูกมัดแหงอาณัติมอบหมายใดๆ 
 
มาตรา ๑๘  สมาชิกตองไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม ใน

สัญญาที่เมืองพัทยาเปนคูสัญญาหรือในกิจการที่กระทําใหแกเมืองพัทยาหรือที่เมืองพัทยากระทํา 
 
มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลง เมื่อ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(๒)  ตาย 
(๓)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๔)  กระทําการอันตองหามตามมาตรา ๑๘ 
(๕)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๓ 
(๖)  ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๗)  สภาเมืองพัทยามีมติใหพนจากตําแหนง เพราะมีความประพฤติในทางที่จะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือกระทําการอันเสื่อมเสีย
ประโยชนของสภาเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่
มีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามใน
ส่ีของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุดลงนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติ 

(๘)  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

เมื่อมีกรณีสงสัยวาสมาชิกภาพของสมาชิกผูใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 
ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนที่สุด 

ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกส้ินสุดลงตาม (๘) พรอมกัน ใหถือวาเปนการ
ยุบสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๒๐  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมือง

พัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 
ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันที่มีการยุบสภา
เมืองพัทยา หรือวันที่ถือวามีการยุบสภาเมืองพัทยา แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๑  เมื่อตําแหนงสมาชิกวางลงใหมีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนตําแหนง

ที่วางภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวนแตอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน 

ใหสมาชิกซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภาเมือง
พัทยาที่เหลืออยู 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกวางลงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ 
วรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได 

 
มาตรา ๒๒  ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเปนประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่ง

และรองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แลวเสนอผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาใหกระทําใน

การประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๓  ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยูใน

ตําแหนงจนครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือวามีการยุบสภา
เมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมือง

พัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  พนจากสมาชิกภาพแหงสภาเมืองพัทยา 
(๒)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 
มาตรา ๒๕  ในกรณีที่ตําแหนงประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภา

เมืองพัทยาวางลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ใหสภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกข้ึนเพื่อ
ดํารงตําแหนงที่วางแทนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงวางลง 

 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการ

อ่ืนใหเปนไปตามขอบังคับเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหนาที่ชวยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตาม

หนาที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมอยูหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งปฏิบัติหนาที่
แทน และในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งหรือ
ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งไมอยู หรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดหรือไมปฏิบัติหนาที่ ใหรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่สองปฏิบัติหนาที่แทน 

ในการประชุมครั้งใดถาไมมีผูปฏิบัติหนาที่ประธานในที่ประชุม ใหสมาชิกเลือก
กันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

ในการประชุมครั้งใด ถาผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสั่งปดประชุมกอนหมด
ระเบียบวาระการประชุม แตสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกเทาที่มีอยูเสนอให
เปดประชุมใหดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นตอไป จนกวาสมาชิกจะมีมติให
ปดประชุม และใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับกับกรณีดังกลาว 

 
มาตรา ๒๗  ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการประธานสภาเมือง

พัทยาและผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพ่ือ
ชวยเหลือกิจการตามที่ไดรับมอบหมาย 

บุคคลซึ่ งได รับการแตงตั้ ง เปนเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือ
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ตองมิใชรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมือง
พัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา
พนจากตําแหนง เมื่อ 

(๑)  ประธานสภาเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒)  ประธานสภาเมืองพัทยามีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓)  ตาย 
(๔)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕)  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
 
มาตรา ๒๘  ใหปลัดเมืองพัทยาทําหนาที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหนาที่

รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๒๙  ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกอันเปนการเลือกตั้งทั่วไป

ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 
ในปปฏิทินหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไมนอยกวาสองสมัย

แตตองไมเกินสี่สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัยให
สภาเมืองพัทยากําหนดแตสภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุม
สําหรับปแรกเปนการเฉพาะก็ได 

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปนสภาเมืองพัทยาจะมี
มติขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ไดแตตองไมเกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  เมื่อมีกรณีจําเปนเพื่อประโยชนแหงเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา

หรือสมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู อาจยื่นคํารองตอประธานสภา
เมืองพัทยาขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได และใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัย
วิสามัญโดยกําหนดวันประชุมภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดสิบหาวัน 
 
มาตรา ๓๑  ภายใตบังคับมาตรา ๒๙ ใหประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุม

สภาเมืองพัทยาตามสมัยประชุม 
ในกรณีที่ไมมีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไมเรียก

ประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและนัดใหสมาชิกมาประชุมในกรณี
ดังตอไปนี ้

(๑)  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูมีสิทธิ
ย่ืนคํารองตอผูวาราชการจังหวัด ขอใหเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได และใหผูวาราชการจังหวัด
เรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

(๒)  กรณีที่ไมมีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแตวันเริ่มกําหนดใหมีการ
ประชุมตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แลวแตกรณี 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมือง
พัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุมมิไดและใหสมาชิก
เลือกกันเองเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภาเมืองพัทยา ตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึง

หนึ่งของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผูซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมี

สิทธิเขาประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานในหนาที่ของตนตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแต

ที่บัญญัติไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๓๔  สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใชเปนอํานาจหนาที่ของเมือง

พัทยาไมได 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมสภาเมืองพัทยาตองกระทําโดยเปดเผยตามลักษณะที่ได

กําหนดไวในขอบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แตถานายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูรองขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุมลับ 

 
มาตรา ๓๖  ในที่ประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิตั้งกระทูถามนายกเมือง

พัทยาในเรื่องที่เก่ียวกับงานในหนาที่ของนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๓๗  สมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยูมี

สิทธิเขาช่ือเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อใหนายกเมืองพัทยา
แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไมมี
การลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งใหย่ืนตอประธานสภาเมืองพัทยา และใหประธานสภาเมือง
พัทยากําหนดวันสําหรับการอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมเร็วกวาหาวันและไมชากวาสิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับญัตติ แลวแจงใหนายกเมืองพัทยาทราบ 

 
มาตรา ๓๘  สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการสามัญ

ของสภาเมืองพัทยา และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิกตั้งเปนคณะกรรมการ
วิสามัญของสภาเมืองพัทยาเพื่อกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู
ในอํานาจหนาที่ของสภาเมืองพัทยาแลวรายงานตอสภาเมืองพัทยา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผูเปนหรือมิไดเปนสมาชิก เพ่ือใหสภาเมืองพัทยาแตงตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการ
วิสามัญไดไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมด 

คณะกรรมการที่สภาเมืองพัทยาตั้งข้ึนตามวรรคหนึ่ง จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได 

 
มาตรา ๓๙  สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของ

สมาชิก ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการ
ประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ 
การตั้งและตอบกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย และ
กิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๔๐  เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่น

ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมือง
พัทยา ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญที่สภาเมือง
พัทยาตั้งข้ึน หรืออนุกรรมการที่คณะกรรมการตั้งข้ึน ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
สวนที่ ๒ 

นายกเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๔๑  ใหเมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผูมี

สิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 
การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาใหกระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑและวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 
มาตรา ๔๒  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับผูมีสิทธิ

เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน

นายกเมืองพัทยา 
(๑)  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒)  มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
(๓)  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔)  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา
หนึ่งปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัคร
รับเลือกตั้งและไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษี
บํารุงทองที่ ใหเมืองพัทยาในปที่สมัครหรือในปกอนปที่สมัครหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลผูมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เปนบุคคล

ตองหามมิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔๕  นายกเมืองพัทยามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันเลือก

ตั้งแตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
เมื่อนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง ใหจัดใหมีการเลือกตั้งข้ึนใหมภายในส่ีสิบ

หาวันนับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 
มาตรา ๔๖  ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่นายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับ

แตวันที่ไดมีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไมเกินสี่คนซึ่งมิใช

สมาชิกเปนผูชวยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
 
มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยาตองมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) 

และ (๓) และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
 
มาตรา ๔๘  นายกเมืองพัทยามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑)  กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให

เปนไปตามกฎหมาย ขอบัญญัติ และนโยบาย 
(๒)  ส่ัง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓)  แตงตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา 
(๔)  วางระเบียบเพื่อใหงานของเมืองพัทยาเปนไปดวยความเรียบรอย 
(๕)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผูวา

ราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนายกเมืองพัทยา
หรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๙  นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาตองไมกระทําการอยางใด

อยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้
(๑)  ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดในการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือ

บริษัทที่เมืองพัทยาถือหุน เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาที่ทํากับเมืองพัทยา 
หรือการพาณิชยของเมืองพัทยา หรือบริษัทที่เมืองพัทยาถือหุน 

 
มาตรา ๕๐  นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒)  ตาย 
(๓)  เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖ 
(๔)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๕)  ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๔ 
(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 
(๗)  รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนง เพราะมีความ

ประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเมืองพัทยา หรือ
ปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรง
แกเมืองพัทยา หรือแกราชการโดยสวนรวมหรือแกความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของ
ประชาชน 

(๘)  ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน 

ในระหวางที่ไมมีนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหนาที่ของนายก
เมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งข้ึนใหมจะเขา
รับหนาที ่

เมื่อมีกรณีสงสัยวาความเปนนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ให
ผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด ใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๕๑  รองนายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑)  นายกเมืองพัทยาพนจากตําแหนง 
(๒)  นายกเมืองพัทยามีคําส่ังใหพนจากตําแหนง 
(๓)  ตาย 
(๔)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกเมืองพัทยา 
(๕)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๗ 
(๖)  กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๙ 
ใหนําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใชบังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยา

ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๒  นายกเมืองพัทยาอาจแตงตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและ

ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาไดจํานวนรวมกันแลวไมเกินหาคน เพ่ือชวยเหลือในการบริหาร
ราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

บุคคลที่ไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาตองมิใชสมาชิก และใหนํามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ 
(๔) มาใชบังคับกับการพนจากตําแหนงของบุคคลดังกลาวดวย 

 
มาตรา ๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหนง  และประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนของ

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๕๔  ใหนายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

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

ของกระทรวงมหาดไทย 
การกําหนดอํานาจหนาที่ของสํานักปลัดเมืองพัทยา และสวนราชการอื่นตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
 
มาตรา ๕๖  ใหมีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยา

และลูกจางเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของ
เมืองพัทยาใหเปนไปตามนโยบาย และมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดหรือตามที่นายก
เมืองพัทยามอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนแกราชการเมืองพัทยาที่

จะตองอาศัยขาราชการพนักงานหรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผูนั้นมาชวย
ปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเปนการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาก็ใหกระทําได แตตองทําความตก
ลงกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนั้นกอน 
และเมื่อหมดความจําเปนเมื่อใดใหรีบสงตัวผูนั้นคืนสังกัดเดิม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
มาตรา ๕๘  อํานาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมือง

พัทยา ใหเปนไปตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมืองพัทยา

ตามลําดับที่นายกเมืองพัทยาจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่นายกเมือง
พัทยาจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน นายก
เมืองพัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองนายกเมืองพัทยาเปนผูปฏิบัติราชการแทน
นายกเมืองพัทยาก็ได แตถามอบใหปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน 
ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ตองกระทําภายใตการ
กํากับดูแลและกรอบนโยบายที่นายกเมืองพัทยากําหนดไว 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการสั่งหรือการปฏิบัติ

ราชการของรองปลัดเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ปลัดเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได

ใหรองปลัดเมืองพัทยาเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนใหรองปลัดเมือง
พัทยาผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนง
รองปลัดเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกเมืองพัทยาแตงตั้งหัวหนาสวน
ราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดเมือง
พัทยาจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน ปลัดเมือง
พัทยาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมือง
พัทยาก็ได แตถาจะมอบใหหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
ปฏิบัติราชการแทน ใหทําเปนคําส่ังและประกาศใหประชาชนทราบ 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๐  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาแตงตั้ง
พนักงานเมืองพัทยาคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทนได ทั้งนี้ ใหทําเปนคําส่ังและประกาศให
ประชาชนทราบ 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่หัวหนาสวน
ราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไมไดกําหนด
เร่ืองการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยาหรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาอาจมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหพนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการ
แทนได แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติหนาที่ ใหนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาและ

พนักงานเมืองพัทยาเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา 

   
 

มาตรา ๖๒  ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑)  การรักษาความสงบเรียบรอย 
(๒)  การสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓)  การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
(๔)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
(๕)  การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 
(๖)  การจัดการจราจร 
(๗)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
(๘)  การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 
(๙)  การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๑๐)  การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
(๑๑)  การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพ

และสถานบริการอื่น 
(๑๒)  การควบคุมและสงเสริมกิจการทองเที่ยว 
(๑๓)  การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของทองถ่ิน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๔)  อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของ
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

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

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่งใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑)  เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือ
ในเวลาทําการของสถานที่นั้น 

(๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับการกระทําที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ 

(๓)  ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะหรือส่ิงใดๆ เพ่ือใชเปน
หลักฐานในการดําเนินคด ี

(๔)  จับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพ่ือดําเนินคดี 
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคสอง ให

เปนไปตามระเบียบที่นายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายก

เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหนาสวนราชการของเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อ
ผูกระทําความผิดชําระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ 
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผูกระทําความผิดไมยอมเปรียบเทียบ หรือเมื่อยอมแลวแตไมชําระ
คาปรับภายในกําหนดเวลา ใหพนักงานเมืองพัทยาซึ่งนายกเมืองพัทยาแตงตั้งมีอํานาจในการ
สอบสวนและมีฐานะเปนพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อทํา
การสอบสวนเสร็จใหสงรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือดําเนินคดีในศาลตอไป 
โดยใหถือวารายงานการสอบสวนนั้นเปนสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

เงินคาปรับใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๖๔  เมืองพัทยาอาจใหบริการแกบุคคล หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ

รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น โดยมีคาตอบแทนได เมื่อบริการนั้นโดยปกติเปน
บริการที่มีคาตอบแทน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การประกอบการพาณิชยของเมืองพัทยาใหตราเปนขอบัญญัติ 
การประกอบกิจการใดที่เมืองพัทยามีรายไดหรือผลพลอยไดอันเกิดจากการ

กระทําตามอํานาจหนาที่จะไมตราเปนขอบัญญัติก็ได 
 
มาตรา ๖๕  เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เมื่อการนั้น

จําเปนตองทําและเปนการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่อยูภายในเขต
เมืองพัทยา หรือเปนประโยชนแกเมืองพัทยา 

การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 
และไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่จะเขาไปดําเนินการ 

ในกรณีที่ไมไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามวรรคสอง ให
นายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการจังหวัดเพื่อพิจารณา ถาผูวาราชการจังหวัดเห็นวาการ
ดําเนินกิจการนั้นจะเปนประโยชนตอประชาชนเปนสวนรวม ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการให
นายกเมืองพัทยาและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของมาประชุม เพ่ือหาขอยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินใดดําเนินกิจการใดที่อยูนอก

เขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัย
ของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยาเสนอผูวาราชการจังหวัด แตงตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาปญหาดังกลาวรวมกัน 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดรับขอเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหผูวา
ราชการจังหวัดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตไดรับขอเสนอ
และถาคณะกรรมการไดพิจารณาและมีมติอยางใดแลว ใหเสนอผูวาราชการจังหวัดเพื่อแจงให
เมืองพัทยาและองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของดําเนินการตามมติของคณะกรรมการตอไป
ในกรณีที่หาขอยุติไมได ใหรัฐมนตรีเปนผูช้ีขาด 

คณะกรรมการตามวรรคสอง ใหประกอบดวยผูแทนเมืองพัทยา ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่เก่ียวของ และบุคคลอื่นตามที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่หนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ดําเนิน 

กิจการใดที่อยูนอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย
หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ใหนายกเมืองพัทยารายงานตอผูวาราชการ
จังหวัด เพ่ือแจงใหหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของพิจารณาและหาขอ
ยุติรวมกัน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการใหบริการแกประชาชนอยางมี

ประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบใหบุคคลอื่นหรือเขา
รวมกับบุคคลอื่นกระทํากิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาได ในกรณีเชนนั้น ผูกระทํา



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กิจการมีสิทธิเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทน ที่เก่ียวของกับกิจการนั้นแทน
เมืองพัทยาตามอัตราที่ไดทําความตกลงกับเมืองพัทยาได 

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 
และรัฐมนตรีกอน 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ  ทั้งนี้ ขอบัญญัติดังกลาวตองไมมีลักษณะที่อาจเปนผลใหประชาชน
ผูใชหรือรับบริการตองเสียคาบริการหรือคาใชจายอื่นสูงข้ึน 

 
มาตรา ๖๙  เมืองพัทยาอาจรวมกับหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น จัดตั้งองคการขึ้นเรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล เพ่ือ
ทํากิจการใดอันอยูภายใตอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยาได 

การจัดตั้งสหการจะทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา โดยระบุช่ือ อํานาจหนาที่ 
และวิธีการบริการและการดําเนินงานไว และเมื่อจะยุบเลิกสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
โดยระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย 

 
หมวด ๕ 

ขอบัญญตัิเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๗๐  เมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมายใน

กรณีดังตอไปนี้ 
(๑)  การปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา 
(๒)  เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเมืองพัทยามีอํานาจตราขอบัญญัติได 
(๓)  การใหบริการโดยมีคาตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
(๔)  การพาณิชยตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕)  การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก

ทรัพยสิน การจาง และการพัสด ุ
ในขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจําและปรับ

ผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตจะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหมื่น
บาทไมได 

ข อ บั ญญั ติ ต า ม  (๕ )  ต อ งมี ม า ต ร ฐ าน ไ ม ต่ํ า ก ว า ม า ต ร ฐ านกล า งที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราขึ้นไดตองไดรับความเห็นชอบจากสภาเมือง
พัทยา 

 
มาตรา ๗๑  รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือ

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สมาชิกเปนผูเสนอรางขอบัญญัติ ตองมีสมาชิกลงนามรับรอง ไมนอย
กวาสองคน 

รางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอไดตอเมื่อมีคํารับรองของนายก
เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๒  รางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงรางขอบัญญัติ วาดวย

เร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑)  การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แกไข ผอน หรือวางระเบียบ การ

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

ทรัพยสิน การจาง และการพัสด ุ
ในกรณีเปนที่สงสัยวารางขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงิน ที่

จะตองมีคํารับรองของนายกเมืองพัทยา ใหประธานสภาเมืองพัทยาเปนผูวินิจฉัย 
 
มาตรา ๗๓  ภายใตบังคับมาตรา ๗๖ รางขอบัญญัติที่สภาเมืองพัทยาไม

เห็นชอบดวยใหเปนอันตกไป 
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวัน

นับแตวันที่รางขอบัญญัตินั้นตกไป 
 
มาตรา ๗๔  งบประมาณรายจายประจําปของเมืองพัทยา ตองตราเปนขอบัญญัติ

ในกรณีที่ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณกอนนั้นไปพลางกอน 

ในกรณีที่งบประมาณรายจายประจําปที่ตั้งไวไมพอสําหรับการใชจาย หรือมีความ
จําเปนที่จะตองตั้งรายจายข้ึนใหมระหวางปงบประมาณ ใหตราเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
เพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๗๕  รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม สภาเมืองพัทยาจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่
สภาเมืองพัทยาไดรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

ถาสภาเมืองพัทยาพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาเมืองพัทยาไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายนั้น และใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายตอไป 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระทําดวยประการใดๆ ที่มีผลใหสมาชิกมีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออม
ในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได 

 
มาตรา ๗๖  ในกรณีที่สภาเมืองพัทยาไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ใหสภาเมืองพัทยาตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการจํานวนสิบหาคน เพ่ือพิจารณาหาขอยุติความ
ขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหประกอบดวยสมาชิกซึ่งสภาเมืองพัทยาแตงตั้ง
จํานวนเจ็ดคนและบุคคลซึ่งเปนหรือมิไดเปนสมาชิกซึ่งนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และ
ใหกรรมการทั้งสิบสี่คนรวมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิก
คนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานคณะกรรมการดังกลาวภายในเจ็ดวันนับแตวันที่กรรมการครบ
จํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีที่ไมสามารถเสนอบุคคลที่จะทําหนาที่เปนประธานไดภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหผูวาราชการจังหวัดตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนกรรมการและมิไดเปนสมาชิกข้ึนทํา
หนาที่ประธานคณะกรรมการดังกลาว 

ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาตอสภา
เมืองพัทยาใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่แตงตั้งประธานคณะกรรมการ ในกรณีที่
คณะกรรมการไมสามารถพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่ กําหนด ใหประธาน
คณะกรรมการรวบรวมผลการพิจารณา แลววินิจฉัยชี้ขาดและรายงานตอสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว 

ถาสภาเมืองพัทยายังไมเห็นชอบดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือ
ผลการวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แลวแตกรณี ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น
เปนอันตกไปและใหรัฐมนตรีส่ังยุบสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๗  ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบดวยกับราง

ขอบัญญัติใดใหประธานสภาเมืองพัทยาสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่งใหเสร็จและสงคืน

ประธานสภาเมืองพัทยาภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัด
ไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติดังกลาว 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสง
ใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย
ใหสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพื่อพิจารณา
ใหม ถาสภาเมืองพัทยามีมติยืนยันตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของสมาชิกเทาที่มีอยู ใหประธานสภาเมืองพัทยาแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบและสงราง
ขอบัญญัตินั้นใหนายกเมืองพัทยาลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๘  ขอบัญญัตินั้นใหประกาศไวโดยเปดเผย ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา

และใหมีผลใชบังคับได ดังนี้ 
(๑)  ถาเปนขอบัญญัติวาดวยงบประมาณรายจาย ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัด

จากวันประกาศเปนตนไปหรือตามที่กําหนดไวในขอบัญญัตินั้น 
(๒)  ถาเปนขอบัญญัติอ่ืน ใหมีผลใชบังคับเมื่อพนเจ็ดวันนับแตวันประกาศ เวน

แตขอบัญญัตินั้นจะกําหนดไวเปนประการอื่น แตตองไมเร็วกวาวันถัดจากวันประกาศ 
ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรับผิดชอบในการประกาศขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และ

ใหระบุวันที่ที่ประกาศไวดวย 
 
มาตรา ๗๙  ใหเมืองพัทยาจัดใหมีสําเนาขอบัญญัติไว ณ ศาลาวาการเมืองพัทยา

เพ่ือใหประชาชนตรวจดูได และหากประชาชนประสงคจะไดสําเนาขอบัญญัติใดๆ ใหเมืองพัทยา
จัดใหโดยคิดคาตอบแทนไดไมเกินคาใชจายตามที่จายจริงในการดําเนินการดังกลาว 

 
หมวด ๖ 

รายไดและรายจาย 
   

 
มาตรา ๘๐  ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย และอากรการฆา

สัตวและคาธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนอ่ืนอันเกิดจากการฆาสัตว ในเขตเมืองพัทยา ใหเมือง
พัทยาจัดเก็บเปนรายไดของเมืองพัทยาตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๘๑  กิจการใดที่มีกฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

เปนเจาหนาที่ดําเนินการหรือกําหนดใหแบงรายไดใหเทศบาล ถากิจการนั้นอยูในเขตเมืองพัทยา 
ใหเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเปนเจาหนาที่ดําเนินการหรือใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบง
รายไดตามกฎหมายนั้นและบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ เนื่องในกิจการเชนวา
นั้น ใหเปนรายไดของเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๒  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียม

เพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละสิบของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 
ดังตอไปนี ้

(๑)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซึ่งสถานประกอบการอยูในเขต
เมืองพัทยา 

(๒)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา ซึ่งรานขายสุรา
อยูในเขตเมืองพัทยา 

(๓)  คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน 
ซึ่งสถานที่เลนการพนันอยูในเขตเมืองพัทยา 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการเสียภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปดทิ้ง 
ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและคาธรรมเนียม

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 
มาตรา ๘๓  เมืองพัทยามีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมโดยใหกําหนด

เปนอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมเพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้ 
(๑)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตรารอยละศูนย ให

เมืองพัทยาเก็บอัตรารอยละศูนย 
(๒)  ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมในอัตราอื่น ใหเมือง

พัทยาเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 
ภาษีมูลคาเพ่ิมที่เก็บเพิ่มขึ้นตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพ่ิมตามประมวล

รัษฎากร 
 
มาตรา ๘๔  เมื่อเมืองพัทยาออกขอบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ 

แลวใหเปนหนาที่ของกรมสรรพากรที่จะจัดเก็บภาษีดังกลาวใหเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๘๕  เมืองพัทยาจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษี

อากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาตอบแทน หรือรายไดอ่ืนใด เพ่ือเมืองพัทยาก็ได ในกรณี
เชนนี้ เมื่อไดหักคาใชจายไมเกินรอยละหนึ่งตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแลวใหกระทรวง ทบวง 
กรม นั้นสงมอบใหแกเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือขอบัญญัติที่ออกตาม

มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) ใหเมืองพัทยามีอํานาจแตงตั้งเจาหนาที่เพ่ือปฏิบัติการ และให
เจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งมีอํานาจและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีคางตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ 
(๓) หรือมาตรา ๘๓ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ใหปลัดเมืองพัทยามีอํานาจสัง่
ยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึด
หรือส่ัง แตถาจะขายทอดตลาดตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัดดวย 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสินนั้น ใหหักคาธรรมเนียมกับคาใชจายใน
การยึดและขายและเงินภาษีอากรคาง ถามีเงินเหลือใหคืนใหแกเจาของทรัพยสิน 

 
มาตรา ๘๗  ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเล่ือนที่จัดเก็บไดในจังหวัด

ชลบุรี ใหจัดสรรใหแกเมืองพัทยาโดยใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาล ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการนั้น 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหจัดสรรหรือแบงรายได อันเกิดจาก
ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใดๆ ใหแกเทศบาล หรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่น ใหเมืองพัทยาไดรับสวนแบงรายไดดังกลาวดวย เชนเดียวกับเทศบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นและเพื่อประโยชนในการนี้ ใหถือวาเมืองพัทยาเปนเทศบาลหรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๘๙  เมืองพัทยาอาจมีรายไดอ่ืนดังตอไปนี ้
(๑)  ภาษีอากร คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต หรือคาปรับใด ตามที่มีกฎหมาย

บัญญัติไว 
(๒)  รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา 
(๓)  รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔)  รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา 
(๕)   รายไดจากการจํ าหน ายพันธบัตร เมื่ อ ได รับความเห็นชอบจาก

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบัญญัติแลว 
(๖)  เงินกู เมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปน

ขอบัญญัติแลว ถาเปนเงินกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย 
(๗)  เงินอุดหนุนหรือรายไดอ่ืนตามที่รัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
(๘)  เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง

ประเทศ ถาเปนกรณีที่เงินชวยเหลือดังกลาวมีเง่ือนไขหรือขอผูกพันใดๆ ตองไดรับความเห็นชอบ
จากกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเง่ือนไขหรือขอผูกพันใดๆ
ใหรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙)  เงินชวยเหลือและคาตอบแทน 
(๑๐)  เงินและทรัพยสินอยางอ่ืนที่มีผูอุทิศให 
(๑๑)  รายไดอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๙๐  การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ใหรัฐบาลตั้งใหเมือง

พัทยาโดยตรง ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายไดของรัฐที่ไดรับจากเมือง
พัทยาดวย 

ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่ รัฐบาลจัดใหแกเมืองพัทยา 
รัฐมนตรีจะออกระเบียบเพื่อกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๑  เมืองพัทยาอาจมีรายจายดังตอไปนี ้
(๑)  เงินเดือน 
(๒)  คาจาง 
(๓)  คาตอบแทน 
(๔)  คาใชสอย 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  คาวัสดุ 
(๖)  คาครุภัณฑ 
(๗)  คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(๘)  เงินอุดหนุน 
(๙)  รายจายตามขอผูกพัน 
(๑๐)  รายจายอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือขอบัญญัติกําหนด 
 
มาตรา ๙๒  การจายเงินของเมืองพัทยา ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวใน

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
การจายเงินที่มิไดอนุญาตไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายตามวรรคหนึ่ง ให

กระทําไดเฉพาะเมื่อเปนกรณีฉุกเฉินและจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาประโยชนของเมือง
พัทยา หรือการปองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือการรักษาความสงบเรียบรอย ในกรณีเชนนั้น นายก
เมืองพัทยาจะสั่งจายเงินจากเงินสะสมไปกอนก็ได แตตองรายงานใหสภาเมืองพัทยาทราบในการ
ประชุมครั้งแรกหลังจากการสั่งจายเงินและใหตั้งงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมตอไป ทั้งนี้ 
การจายเงินสะสมและการตั้งงบประมาณรายจายชดใชเงินสะสมใหเปนไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

งบประมาณรายจายที่ตั้งไวเพ่ือการใด จะโอนไปเพื่อใชจายสําหรับการอ่ืนไมได
เวนแตจะมีขอบัญญัติใหโอนได 

 
มาตรา ๙๓  เมื่อส้ินปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับ

จายเงินประจําปงบประมาณที่ส้ินสุดลงพรอมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพร
ใหประชาชนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ส้ินสุดปงบประมาณ 

ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี
การเงินและทรัพยสินอื่นๆ  ของเมืองพัทยาและทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมือง
พัทยาเพื่อเสนอสภาเมืองพัทยาตอไป 

 
หมวด ๗ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๙๔  ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการ

ของเมืองพัทยา เพ่ือการนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงหรือส่ังใหนายกเมือง
พัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาเรื่องที่เมืองพัทยาตองเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

ทบวง กรม ใหนายกเมืองพัทยารายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบดวย ในการนี้ ผูวาราชการ



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จังหวัดจะทําความเห็นเสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แลวแตกรณี เพ่ือประกอบการ
พิจารณาดวยก็ได 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดเห็นวานายกเมืองพัทยาปฏิบัติการ

ในทางที่อาจนํามาซึ่งความเสียหายแกเมืองพัทยา หรือกระทําการฝาฝนกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือขอบัญญัติ และผูวาราชการจังหวัดไดช้ีแจง แนะนํา หรือตักเตือนแลว แตนายก
เมืองพัทยาไมปฏิบัติตาม ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานใหรัฐมนตรีทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามที่เห็นสมควร ในกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนรีบดวนที่จะรอชามิได ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกเมืองพัทยาไวตามที่เห็นสมควรได 

การกระทําของนายกเมืองพัทยาที่ฝาฝนคําส่ังของผูวาราชการจังหวัดหรือ
รัฐมนตรี แลวแตกรณี ตามวรรคหนึ่ง ไมมีผลผูกพันเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีที่เมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ 

และกิจการนั้นมีลักษณะที่อาจนํามาซึ่งความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรือ
อาจกระทบกระเทือนตอความสงบเรียบรอย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา
หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําใหปรับปรุงแกไขหรือ
กระทําการใดๆ ไดตามสมควร ในกรณีที่เมืองพัทยาไมปฏิบัติตามและผูวาราชการจังหวัดเห็นวา
ไมมีเหตุผลอันสมควร ผูวาราชการจังหวัดจะออกคําส่ังระงับการดําเนินกิจการดังกลาวก็ได 

 
มาตรา ๙๘  เพ่ือคุมครองประโยชนของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือ

ประโยชนของประเทศเปนสวนรวม ผูวาราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได 

เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
รัฐมนตรีมีอํานาจยุบสภาเมืองพัทยา และใหแสดงเหตุผลไวในคําส่ังดวย 

 
มาตรา ๙๙  บรรดาอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ 

ถาผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติแทนก็ได แตตองแจงใหเมืองพัทยาทราบและใหรายงานกระทรวงมหาดไทยทราบดวย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๑๐๐  ใหสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพน
จากตําแหนง และใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐๑  ใหปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ พนจาก
ตําแหนง และใหมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

ในระหวางที่ไมมีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ใหปลัดเมืองพัทยาซึ่งไดรับ
แตงตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมืองพัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการ
ช่ัวคราวจนกวานายกเมืองพัทยาซึ่งไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาที ่

ในกรณีที่ไมมีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ใหหัวหนาสํานักปลัดเมืองพัทยา 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวัน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงอยูในตําแหนงและปฏิบัติหนาที่ในฐานะนายกเมือง
พัทยาเทาที่จําเปนไดเปนการชั่วคราว จนกวานายกเมืองพัทยาที่ไดรับเลือกตั้งจะเขารับหนาที ่

 
มาตรา ๑๐๒  ในระหวางที่ไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน

หรือผูบริหารทองถ่ินใหนํากฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมาใชบังคับกับการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ใหยกเวนไมตองเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 

ในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ใหถือเขตเมืองพัทยาเปนเขตเลือกตั้ง 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราว

เดียวกันใหใชหนวยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เจาพนักงานผูดําเนินการเลือกตั้ง คณะกรรมการตรวจ
คะแนน เจาหนาที่คะแนน และบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งรวมกันก็ได 

ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาใหเปนไป
ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เ พ่ื อป ร ะ โ ยชน ใ นก า รดํ า เ นิ น ก า ร เ ลื อกตั้ ง ใ ห เ ป น ไป โดย เ รี ยบ ร อ ย
กระทรวงมหาดไทยอาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือ
นายกเมืองพัทยาเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลได 

 
มาตรา ๑๐๓  ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของ

เมืองพัทยาที่มีอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ไปเปนของเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๔  ใหบรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยาซึ่งดํารง

ตําแหนงอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจางเมือง
พัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมือง
พัทยาและลูกจางเมืองพัทยา ใหการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมือง
พัทยาเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๐๕  ใหบรรดาขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของเมือง

พัทยาและมติของเมืองพัทยาซึ่งออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ 
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๖  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ และ

ประกาศในเรื่องใดที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
หรือที่แกไขเพิ่มเติม หรือที่ใชบังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใชบังคับอยูใน
วันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ ไม ขัด หรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใน
เร่ืองนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ข้ึนใชบังคับแทน 

 
 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยกําหนดใหสมาชิกสภาทองถ่ินตองมาจากการเลือกตั้งและคณะผูบริหารทองถ่ิน
หรือผูบริหารทองถ่ินใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของ
สภาทองถ่ิน แตเนื่องจากการปกครองทองถ่ินในรูปแบบเมืองพัทยาในปจจุบันซึ่งมีปลัดเมือง
พัทยาทําหนาที่บริหารกิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจางยังไมสอดคลองและเปนไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญดังกลาว ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหมใหเหมาะสม
กับสภาวการณ และเพ่ือใหเมืองพัทยามีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การ
บริหาร การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลังสอดคลองกับหลักการที่ กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ภคินี/แกไข 

๗/๒/๒๕๔๕ 
B+A 

บรรณพต/แกไข 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

ศุภสรณ/ตรวจ 
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 
สัญชัย/ปรับปรุง 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๙ 

 


