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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให*ไว* ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป1นป2ท่ี ๕๔ ในรัชกาลป3จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล*าฯ 

ให*ประกาศว7า 
 
โดยท่ีเป1นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว7าด*วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให*กระทําได*โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล*าฯ ให*ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว*โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต7อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว7า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให*ใช*บังคับต้ังแต7วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป1นต*นไป 
 
มาตรา ๓  ให*ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) พระราชกําหนดแก*ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 
มาตรา ๔  บทบัญญัติแห7งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ ประกาศ 

หรือคําสั่งใดท่ีได*กําหนดเป1นอํานาจหน*าท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว7า
ด*วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ให*ถือว7าบทบัญญัติแห7งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน*า ๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข*อบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งนั้น อ*างถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล*วแต7กรณี  ท้ังนี้ เท7าท่ีไม7ขัดหรือแย*งกับบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สมาชิก” หมายความว7า สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
“ข*อบัญญัติ” หมายความว7า ข*อบัญญัติเมืองพัทยา 
“ผู*ว7าราชการจังหวัด” หมายความว7า ผู*ว7าราชการจังหวัดชลบุรี 
“รัฐมนตรี” หมายความว7า รัฐมนตรีผู*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ให*รัฐมนตรีว7าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และให*มีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข*อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงนั้น เม่ือได*ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล*วให*ใช*บังคับได* 
 

หมวด ๑ 
การจัดต้ังเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๗  ให*จัดต้ังเมืองพัทยาเป1นองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินมีอาณาเขตตามเขต

เมืองพัทยาท่ีมีอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 
ให*เมืองพัทยามีฐานะเป1นนิติบุคคล 
การแก*ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให*ตราเป1นพระราชกฤษฎีกา 
 

หมวด ๒ 
การบริหารเมืองพัทยา 

   
 
มาตรา ๘  การบริหารเมืองพัทยาประกอบด*วย 
(๑) สภาเมืองพัทยา 
(๒) นายกเมืองพัทยา 

ส7วนท่ี ๑ 
สภาเมืองพัทยา 

   
 
มาตรา ๙  สภาเมืองพัทยาประกอบด*วยสมาชิกจํานวนยี่สิบสี่คน ซ่ึงเลือกต้ังโดย

ราษฎรผู*มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
ในกรณีท่ีตําแหน7งสมาชิกว7างลงไม7ว7าด*วยเหตุใดและยังมิได*มีการเลือกต้ังสมาชิกข้ึน

แทนตําแหน7งท่ีว7าง ให*สภาเมืองพัทยาประกอบด*วยสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๑๐  บุคคลผู*มีคุณสมบัติดังต7อไปนี้ เป1นผู*มีสิทธิเลือกต้ังสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทย แต7บุคคลผู*มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต*องได*สัญชาติไทย

มาแล*วไม7น*อยกว7าห*าป2 
(๒) มีอายุไม7ต่ํากว7าสิบแปดป2บริบูรณNในวันท่ี ๑ มกราคมของป2ท่ีมีการเลือกต้ัง และ 
(๓) มีชื่ออยู7ในทะเบียนบ*านในเขตเมืองพัทยาเป1นเวลาติดต7อกันไม7น*อยกว7าหนึ่งร*อย

แปดสิบวันนับถึงวันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๑  บุคคลผู*มีลักษณะอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้ ในวันเลือกต้ังเป1นบุคคล

ต*องห*ามมิให*ใช*สิทธิเลือกต้ัง 
(๑) วิกลจริตหรือจิตฟ3PนเฟQอนไม7สมประกอบ 
(๒) เป1นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(๓) ต*องคุมขังอยู7โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบด*วยกฎหมาย 
(๔) อยู7ในระหว7างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๒  บุคคลผู*มีคุณสมบัติดังต7อไปนี้ เป1นผู*มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป1นสมาชิก 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม7ต่ํากว7ายี่สิบห*าป2บริบูรณNในวันเลือกต้ัง และ 
(๓) มีชื่ออยู7ในทะเบียนบ*านในเขตเมืองพัทยาเป1นเวลาติดต7อกันไม7น*อยกว7าหนึ่งป2นับ

ถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือเป1นผู*มีชื่ออยู7ในทะเบียนบ*านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ังและ
ได*เสียภาษีตามกฎหมายว7าด*วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายว7าด*วยภาษีบํารุงท*องท่ี ให*เมือง
พัทยาในป2ท่ีสมัครหรือในป2ก7อนป2ท่ีสมัครหนึ่งป2 

 
มาตรา ๑๓  บุคคลผู*มีลักษณะอย7างใดอย7างหนึ่งดังต7อไปนี้ เป1นบุคคลต*องห*ามมิให*

ใช*สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป1นสมาชิก 
(๑) เป1นบุคคลผู*มีลักษณะต*องห*ามมิให*ใช*สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) หรือ 

(๔) 
(๒) ติดยาเสพติดให*โทษ 
(๓) เป1นบุคคลล*มละลาย 
(๔) ต*องคําพิพากษาให*จําคุกและถูกคุมขังอยู7โดยหมายของศาล 
(๕) เคยต*องคําพิพากษาถึงท่ีสุดให*จําคุกต้ังแต7สองป2ข้ึนไปโดยได*พ*นโทษมายังไม7ถึง

ห*าป2ในวันเลือกต้ัง เว*นแต7ในความผิดอันได*กระทําโดยประมาท 
(๖) เคยถูกไล7ออก ปลดออก หรือให*ออกจากราชการ หน7วยงานของรัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต7อหน*าท่ี หรือถือว7ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(๗) เคยต*องคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลให*ทรัพยNสินตกเป1นของแผ7นดินเพราะ

ร่ํารวยผิดปกติหรือมีทรัพยNสินเพ่ิมข้ึนผิดปกติ 
(๘) เป1นข*าราชการซ่ึงมีตําแหน7งหรือเงินเดือนประจํา 
(๙) เป1นสมาชิกสภาท*องถ่ิน สมาชิกสภาผู*แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๑๐) เป1นพนักงานหรือลูกจ*างของหน7วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการส7วนท*องถ่ิน หรือเป1นเจ*าหน*าท่ีอ่ืนของรัฐ 

(๑๑) อยู7ในระหว7างต*องห*ามหรือตัดสิทธิมิให* ดํารงตําแหน7งทางการเมืองตาม
รัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย 

(๑๒) เคยเป1นสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน ซ่ึงถูกให*พ*นจากตําแหน7ง
เนื่องจากกระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

(๑๓) เคยเป1นสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียงให*
พ*นจากตําแหน7งตามกฎหมายว7าด*วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหาร
ท*องถ่ิน และยังไม7พ*นกําหนดห*าป2นับแต7วันท่ีพ*นจากตําแหน7งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกต้ัง 

 
มาตรา ๑๔  การเลือกต้ังสมาชิกให*กระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑNและวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ัง ให*เป1นไปตามกฎหมายว7า

ด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน 
 
มาตรา ๑๕  อายุของสภาเมืองพัทยามีกําหนดคราวละสี่ป2นับแต7วันเลือกต้ัง 
สมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มต้ังแต7วันเลือกต้ัง 
 
มาตรา ๑๖  ก7อนเข*ารับหน*าท่ี สมาชิกต*องปฏิญาณตนในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยา

ด*วยถ*อยคําดังต7อไปนี้ 
“ข*าพเจ*า (ชื่อผู*ปฏิญาณ) ขอปฏิญาณว7า ข*าพเจ*าจะปฏิบัติหน*าท่ีด*วยความซ่ือสัตยN 

สุจริตตามความเห็นของข*าพเจ*าโดยบริสุทธิ์ใจ  ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนNของส7วนรวม” 
 
มาตรา ๑๗  สมาชิกเป1นผู*แทนของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และต*องปฏิบัติ

หน*าท่ีตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม7อยู7ในความผูกมัดแห7งอาณัติมอบหมายใด ๆ 
 
มาตรา ๑๘  สมาชิกต*องไม7เป1นผู*มีส7วนได*เสียไม7ว7าทางตรงหรือทางอ*อม ในสัญญาท่ี

เมืองพัทยาเป1นคู7สัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําให*แก7เมืองพัทยาหรือท่ีเมืองพัทยากระทํา 
 
มาตรา ๑๙  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต7อประธานสภาเมืองพัทยา 
(๔) กระทําการอันต*องห*ามตามมาตรา ๑๘ 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรือมีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๑๓ 
(๖) ขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต7อกันโดยไม7มีเหตุผลอันสมควร 
(๗) สภาเมืองพัทยามีมติให*พ*นจากตําแหน7ง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะนํามา

ซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก7อความไม7สงบเรียบร*อยแก7เมืองพัทยา หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนN
ของสภาเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกจํานวนไม7น*อยกว7าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7เข*าชื่อ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

เสนอให*สภาเมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกล7าวต*องมีคะแนนเสียงไม7น*อยกว7าสามในสี่ของจํานวน
สมาชิกเท7าท่ีมีอยู7  ท้ังนี้ ให*สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต7วันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติ 

(๘) ราษฎรผู*มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาได*ลงคะแนนเสียงให*พ*นจากตําแหน7ง
ตามกฎหมายว7าด*วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน 

เม่ือมีกรณีสงสัยว7าสมาชิกภาพของสมาชิกผู*ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให*
ผู*ว7าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู*ว7าราชการจังหวัดให*เป1นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พร*อมกัน ให*ถือว7าเป1นการยุบ
สภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๒๐  เม่ือตําแหน7งสมาชิกว7างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมือง

พัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว7ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให*
มีการเลือกต้ังภายในสี่สิบห*าวันนับแต7วันท่ีครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือวันท่ีมีการยุบสภาเมือง
พัทยา หรือวันท่ีถือว7ามีการยุบสภาเมืองพัทยา แล*วแต7กรณี 

 
มาตรา ๒๑  เม่ือตําแหน7งสมาชิกว7างลงให*มีการเลือกต้ังสมาชิกข้ึนแทนตําแหน7งท่ี

ว7างภายในสี่สิบห*าวันนับแต7วันท่ีตําแหน7งนั้นว7างลง เว*นแต7อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู7ไม7ถึงหนึ่ง
ร*อยแปดสิบวัน 

ให*สมาชิกซ่ึงได*รับเลือกต้ังแทนนั้นอยู7ในตําแหน7งได*เพียงเท7าอายุของสภาเมืองพัทยา
ท่ีเหลืออยู7 

ในกรณีท่ีตําแหน7งสมาชิกว7างลงเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกตามมาตรา ๙ วรรค
หนึ่ง ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งยุบสภาเมืองพัทยาก็ได* 

 
มาตรา ๒๒  ให*สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป1นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและ

รองประธานสภาเมืองพัทยาจํานวนสองคน แล*วเสนอผู*ว7าราชการจังหวัดแต7งต้ัง 
การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให*กระทําในการ

ประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกต้ังท่ัวไป 
 
มาตรา ๒๓  ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู7ใน

ตําแหน7งจนครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว7ามีการยุบสภาเมือง
พัทยาตามมาตรา ๑๙ วรรคสาม 

 
มาตรา ๒๔  นอกจากการพ*นจากตําแหน7งตามมาตรา ๒๓ ประธานสภาเมืองพัทยา

และรองประธานสภาเมืองพัทยาพ*นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) พ*นจากสมาชิกภาพแห7งสภาเมืองพัทยา 
(๒) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต7อผู*ว7าราชการจังหวัด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีตําแหน7งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมือง
พัทยาว7างลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา ๒๔ ให*สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกข้ึนเพ่ือดํารง
ตําแหน7งท่ีว7างแทนภายในสิบห*าวันนับแต7วันท่ีตําแหน7งว7างลง 

 
มาตรา ๒๖  ประธานสภาเมืองพัทยามีหน*าท่ีดําเนินการประชุมและดําเนินกิจการ

อ่ืนให*เป1นไปตามข*อบังคับเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยามีหน*าท่ีช7วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตาม

หน*าท่ีและกระทํากิจการตามท่ีประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณีท่ีไม7มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม7อยู7หรือไม7

สามารถปฏิบัติหน*าท่ีได*หรือไม7ปฏิบัติหน*าท่ี ให*รองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหนึ่งปฏิบัติหน*าท่ี
แทน และในกรณีท่ีไม7มีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหนึ่ง หรือ
ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีหนึ่งไม7อยู7 หรือไม7สามารถปฏิบัติหน*าท่ี
ได*หรือไม7ปฏิบัติหน*าท่ี ให*รองประธานสภาเมืองพัทยาคนท่ีสองปฏิบัติหน*าท่ีแทน 

ในการประชุมครั้งใดถ*าไม7มีผู*ปฏิบัติหน*าท่ีประธานในท่ีประชุม ให*สมาชิกเลือก
กันเองเพ่ือทําหน*าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

ในการประชุมครั้งใด ถ*าผู*ทําหน*าท่ีประธานในท่ีประชุมสั่งปVดประชุมก7อนหมด
ระเบียบวาระการประชุม แต7สมาชิกจํานวนไม7น*อยกว7าหนึ่งในสามของสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7เสนอให*เปVด
ประชุม ให*ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต7อไป จนกว7าสมาชิกจะมีมติให*ปVด
ประชุม และให*นําความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช*บังคับกับกรณีดังกล7าว 

 
มาตรา ๒๗  ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต7งต้ังเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา

และผู*ช7วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม7เกินจํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพ่ือช7วยเหลือ
กิจการตามท่ีได*รับมอบหมาย 

บุ คคล ซ่ึ งได* รั บการแต7 ง ต้ั ง เป1 น เลขานุ การป ระธานสภ าเมื องพัทยาหรือ
ผู*ช7วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ต*องมิใช7รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ผู*ช7วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู*ช7วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ*น
จากตําแหน7ง เม่ือ 

(๑) ประธานสภาเมืองพัทยาพ*นจากตําแหน7ง 
(๒) ประธานสภาเมืองพัทยามีคําสั่งให*พ*นจากตําแหน7ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต7อประธานสภาเมืองพัทยา 
(๕) ต*องคําพิพากษาให*จําคุกและถูกคุมขังอยู7โดยหมายของศาล 
 
มาตรา ๒๘  ให*ปลัดเมืองพัทยาทําหน*าท่ีเลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน*าท่ี

รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอ่ืนใดตามท่ีสภาเมืองพัทยามอบหมาย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๒๙  ภายในสิบห*าวันนับแต7วันเลือกต้ังสมาชิกอันเป1นการเลือกต้ังท่ัวไป ให*
ผู*ว7าราชการจังหวัดเรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก 

ในป2ปฏิทินหนึ่งให*มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม7น*อยกว7าสองสมัย แต7
ต*องไม7เกินสี่สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป2แต7ละสมัยให*สภา
เมืองพัทยากําหนด แต7สภาเมืองพัทยาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมสําหรับป2
แรกเป1นการเฉพาะก็ได* 

สมัยประชุมสามัญให*มีกําหนดสามสิบวัน แต7ถ*ามีกรณีจําเป1นสภาเมืองพัทยาจะมีมติ
ขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได*แต7ต*องไม7เกินสามสิบวัน 

 
มาตรา ๓๐  เม่ือมีกรณีจําเป1นเพ่ือประโยชนNแห7งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือ

สมาชิกไม7น*อยกว7าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7 อาจยื่นคําร*องต7อประธานสภาเมืองพัทยา
ขอให*เปVดประชุมสมัยวิสามัญได* และให*ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกําหนด
วันประชุมภายในเจ็ดวันนับแต7วันท่ีได*รับคําร*อง 

สมัยประชุมวิสามัญให*มีกําหนดสิบห*าวัน 
 
มาตรา ๓๑  ภายใต*บังคับมาตรา ๒๙ ให*ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสภา

เมืองพัทยาตามสมัยประชุม 
ในกรณีท่ีไม7มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม7เรียกประชุม

ตามกฎหมาย ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดเป1นผู*เรียกประชุมและนัดให*สมาชิกมาประชุมในกรณีดังต7อไปนี้ 
(๑) สมาชิกจํานวนไม7น*อยกว7าหนึ่งในสามของสมาชิกท้ังหมดเท7าท่ีมีอยู7มีสิทธิยื่นคํา

ร*องต7อผู*ว7าราชการจังหวัด ขอให*เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาได* และให*ผู*ว7าราชการจังหวัดเรียก
ประชุมสภาเมืองพัทยา ภายในเจ็ดวันนับแต7วันท่ีได*รับคําร*อง 

(๒) กรณีท่ีไม7มีการประชุมภายในระยะเวลาเจ็ดวันนับแต7วันเริ่มกําหนดให*มีการ
ประชุมตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ แล*วแต7กรณี 

ในกรณีท่ีผู*ว7าราชการจังหวัดเป1นผู*เรียกประชุมสภาเมืองพัทยา ประธานสภาเมือง
พัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา จะทําหน*าท่ีเป1นประธานในท่ีประชุมมิได*และให*สมาชิกเลือก
กันเองเพ่ือทําหน*าท่ีประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมครั้งนั้น 

 
มาตรา ๓๒  การประชุมสภาเมืองพัทยา ต*องมีสมาชิกมาประชุมไม7น*อยกว7าก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7 จึงจะเป1นองคNประชุม 
นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผู*ซ่ึงนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิ

เข*าประชุมสภาเมืองพัทยา และมีสิทธิแถลงข*อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับงานใน
หน*าท่ีของตนต7อท่ีประชุม แต7ไม7มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
มาตรา ๓๓  การลงมติวินิจฉัยข*อปรึกษาให*ถือเอาเสียงข*างมากเป1นเกณฑN เว*นแต7ท่ี

บัญญัติไว*เป1นอย7างอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 
สมาชิกคนหนึ่งให*มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ*ามีคะแนนเสียงเท7ากันให*ประธานใน

ท่ีประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป1นเสียงชี้ขาด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
มาตรา ๓๔  สภาเมืองพัทยาจะกระทําการใดอันมิใช7เป1นอํานาจหน*าท่ีของเมือง

พัทยาไม7ได* 
 
มาตรา ๓๕  การประชุมสภาเมืองพัทยาต*องกระทําโดยเปVดเผยตามลักษณะท่ีได*

กําหนดไว*ในข*อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา แต7ถ*านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจํานวนไม7น*อย
กว7าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7ร*องขอให*ประชุมลับ ก็ให*ประชุมลับ 

 
มาตรา ๓๖  ในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยา สมาชิกมีสิทธิต้ังกระทู*ถามนายกเมือง

พัทยาในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานในหน*าท่ีของนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๓๗  สมาชิกจํานวนไม7น*อยกว7าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท7าท่ีมีอยู7มี

สิทธิเข*าชื่อเสนอญัตติขอเปVดอภิปรายท่ัวไปในท่ีประชุมสภาเมืองพัทยาเพ่ือให*นายกเมืองพัทยาแถลง
ข*อเท็จจริงหรือแสดงความเห็นในป3ญหาอันเก่ียวกับการบริหารราชการเมืองพัทยาโดยไม7มีการลงมติ 

ญัตติตามวรรคหนึ่งให*ยื่นต7อประธานสภาเมืองพัทยา และให*ประธานสภาเมือง
พัทยากําหนดวันสําหรับการอภิปรายท่ัวไป ซ่ึงต*องไม7เร็วกว7าห*าวันและไม7ช*ากว7าสิบห*าวันนับแต7วันท่ี
ได*รับญัตติ แล*วแจ*งให*นายกเมืองพัทยาทราบ 

 
มาตรา ๓๘  สภาเมืองพัทยามีอํานาจเลือกสมาชิกต้ังเป1นคณะกรรมการสามัญของ

สภาเมืองพัทยา และมีอํานาจเลือกบุคคลผู*เป1นหรือมิได*เป1นสมาชิกต้ังเป1นคณะกรรมการวิสามัญของ
สภาเมืองพัทยาเพ่ือกระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู7ในอํานาจหน*าท่ี
ของสภาเมืองพัทยาแล*วรายงานต7อสภาเมืองพัทยา 

ในการต้ังคณะกรรมการวิสามัญตามวรรคหนึ่ง นายกเมืองพัทยามีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผู*เป1นหรือมิได*เป1นสมาชิก เพ่ือให*สภาเมืองพัทยาแต7งต้ังเป1นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญ
ได*ไม7เกินหนึ่งในสี่ของจํานวนกรรมการท้ังหมด 

คณะกรรมการท่ีสภาเมืองพัทยาต้ังข้ึนตามวรรคหนึ่ง จะแต7งต้ังคณะอนุกรรมการ
เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได* 

 
มาตรา ๓๙  สภาเมืองพัทยามีอํานาจตราข*อบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาชิก 

ข*อบังคับการประชุมเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหน*าท่ีของประธานสภาเมืองพัทยา รอง
ประธานสภาเมืองพัทยา คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา วิธีการประชุม การ
เสนอและพิจารณาร7างข*อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การต้ังและตอบ
กระทู*ถาม การเปVดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบร*อย และกิจการอ่ืนอันเป1นหน*าท่ี
ของสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๔๐  เงินประจําตําแหน7ง เงินค7าเบ้ียประชุม และประโยชนNตอบแทนอ่ืนของ

ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ผู*ช7วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา กรรมการสามัญหรือกรรมการวิสามัญท่ีสภาเมืองพัทยา
ต้ังข้ึน หรืออนุกรรมการท่ีคณะกรรมการต้ังข้ึน ให*เป1นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ส7วนท่ี ๒ 
นายกเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๔๑  ให*เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู*มีสิทธิ

เลือกต้ังในเขตเมืองพัทยา 
การเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาให*กระทําโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
หลักเกณฑNและวิธีการสมัครรับเลือกต้ังและการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ให*เป1นไป

ตามกฎหมายว7าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน 
 
มาตรา ๔๒  ให*นําบทบัญญัติมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใช*บังคับกับผู*มีสิทธิ

เลือกต้ังนายกเมืองพัทยาโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  บุคคลผู*มีคุณสมบัติดังต7อไปนี้ เป1นผู*มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป1นนายก

เมืองพัทยา 
(๑) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(๒) มีอายุไม7ต่ํากว7าสามสิบป2บริบูรณNในวันเลือกต้ัง 
(๓) สําเร็จการศึกษาไม7ต่ํากว7าปริญญาตรีหรือเทียบเท7า และ 
(๔) มีชื่ออยู7ในทะเบียนบ*านในเขตเมืองพัทยาเป1นเวลาติดต7อกันไม7น*อยกว7าหนึ่งป2นับ

ถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือเป1นผู*มีชื่ออยู7ในทะเบียนบ*านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ังและ
ได*เสียภาษีตามกฎหมายว7าด*วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายว7าด*วยภาษีบํารุงท*องท่ี ให*เมือง
พัทยาในป2ท่ีสมัครหรือในป2ก7อนป2ท่ีสมัครหนึ่งป2 

 
มาตรา ๔๔  บุคคลผู*มีลักษณะอย7างใดอย7างหนึ่งตามมาตรา ๑๓ เป1นบุคคลต*องห*าม

มิให*ใช*สิทธิสมัครรับเลือกต้ังเป1นนายกเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๔๕๒  ให*นายกเมืองพัทยาดํารงตําแหน7งนับต้ังแต7วันเลือกต้ัง และมีระยะการ

ดํารงตําแหน7งคราวละสี่ป2นับแต7วันเลือกต้ัง 
เม่ือนายกเมืองพัทยาพ*นจากตําแหน7ง ให*จัดให*มีการเลือกต้ังข้ึนใหม7ภายในสี่สิบห*า

วันนับแต7วันท่ีพ*นจากตําแหน7ง 
 
มาตรา ๔๖  ให*มีการมอบหมายงานในหน*าท่ีนายกเมืองพัทยาภายในเจ็ดวันนับแต7

วันท่ีได*มีการประกาศผลการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา 

                                                 
๒ มาตรา ๔๕ แก*ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

นายกเมืองพัทยาอาจแต7งต้ังรองนายกเมืองพัทยาจํานวนไม7เกินสี่คนซ่ึงมิใช7สมาชิก
เป1นผู*ช7วยเหลือในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

 
มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยาต*องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ (๑) (๒) และ (๓) 

และไม7มีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๔๔ 
 
มาตรา ๔๘  นายกเมืองพัทยามีอํานาจหน*าท่ี ดังต7อไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให*เป1นไป

ตามกฎหมาย ข*อบัญญัติ และนโยบาย 
(๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา 
(๓) แต7งต้ังและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผู*ช7วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา 
(๔) วางระเบียบเพ่ือให*งานของเมืองพัทยาเป1นไปด*วยความเรียบร*อย 
(๕) ปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู*ว7าราชการ

จังหวัดมอบหมาย หรือตามท่ีกฎหมายกําหนดให*เป1นอํานาจหน*าท่ีของนายกเมืองพัทยาหรือ
นายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี 

 
มาตรา ๔๙  นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาต*องไม7กระทําการอย7างใด

อย7างหนึ่ง ดังต7อไปนี้ 
(๑) ดํารงตําแหน7งหรือปฏิบัติหน*าท่ีอ่ืนใดในการพาณิชยNของเมืองพัทยา หรือบริษัท

ท่ีเมืองพัทยาถือหุ*น เว*นแต7ตําแหน7งท่ีต*องดํารงตามบทบัญญัติแห7งกฎหมาย 
(๒) เป1นผู*มีส7วนได*เสียไม7ว7าทางตรงหรือทางอ*อมในสัญญาท่ีทํากับเมืองพัทยา หรือ

การพาณิชยNของเมืองพัทยา หรือบริษัทท่ีเมืองพัทยาถือหุ*น 
 
มาตรา ๕๐  นายกเมืองพัทยาพ*นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) เม่ือมีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา ๗๖ 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต7อผู*ว7าราชการจังหวัด 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๓ หรือมีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๔๔ 
(๖) กระทําการฝXาฝQนมาตรา ๔๙ 
(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให*ออกจากตําแหน7ง เพราะมีความประพฤติ

ในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือก7อความไม7สงบเรียบร*อยแก7เมืองพัทยา หรือปฏิบัติการหรือ
ละเลยไม7ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะท่ีจะเป1นเหตุให*เสียหายอย7างร*ายแรงแก7เมืองพัทยา หรือ
แก7ราชการโดยส7วนรวมหรือแก7ความสงบเรียบร*อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

(๘) ราษฎรผู*มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาได*ลงคะแนนเสียงให*พ*นจากตําแหน7ง
ตามกฎหมายว7าด*วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือผู*บริหารท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในระหว7างท่ีไม7มีนายกเมืองพัทยา ให*ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน*าท่ีของนายกเมือง
พัทยาเท7าท่ีจําเป1นได*เป1นการชั่วคราวจนกว7านายกเมืองพัทยาซ่ึงได*รับเลือกต้ังข้ึนใหม7จะเข*ารับหน*าท่ี 

เม่ือมีกรณีสงสัยว7าความเป1นนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลงตาม (๕) หรือ (๖) ให*ผู*ว7า
ราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผู*ว7าราชการจังหวัดให*เป1นท่ีสุด 

 
มาตรา ๕๑  รองนายกเมืองพัทยาพ*นจากตําแหน7ง เม่ือ 
(๑) นายกเมืองพัทยาพ*นจากตําแหน7ง 
(๒) นายกเมืองพัทยามีคําสั่งให*พ*นจากตําแหน7ง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต7อนายกเมืองพัทยา 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต*องห*ามตามมาตรา ๔๗ 
(๖) กระทําการฝXาฝQนมาตรา ๔๙ 
ให*นําความในวรรคสามของมาตรา ๕๐ มาใช*บังคับกับกรณีรองนายกเมืองพัทยา

ด*วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๒  นายกเมืองพัทยาอาจแต7งต้ังเลขานุการนายกเมืองพัทยาและ

ผู*ช7วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไม7เกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแต7งต้ังผู*ทรงคุณวุฒิเป1น
ประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาได*จํานวนรวมกันแล*วไม7เกินห*าคน เพ่ือช7วยเหลือในการบริหารราชการ
เมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

บุคคลท่ีได*รับแต7งต้ังเป1นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู*ช7วยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษาต*องมิใช7สมาชิก และให*นํามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มา
ใช*บังคับกับการพ*นจากตําแหน7งของบุคคลดังกล7าวด*วย 

 
มาตรา ๕๓  เงินเดือน เงินประจําตําแหน7ง และประโยชนNตอบแทนอย7างอ่ืนของ

นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู*ช7วยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษา ให*เป1นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๕๔  ให*นายกเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ

เมืองพัทยาและเป1นผู*บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ*างเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๕๕  เมืองพัทยาแบ7งส7วนราชการดังต7อไปนี้ 
(๑) สํานักปลัดเมืองพัทยา 
(๒) ส7วนราชการอ่ืน ตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

กระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

การกําหนดอํานาจหน*าท่ีของสํานักปลัดเมืองพัทยา และส7วนราชการอ่ืนตามวรรค
หนึ่ง ให*เป1นไปตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๖  ให*มีปลัดเมืองพัทยาคนหนึ่งเป1นผู*บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและ

ลูกจ*างเมืองพัทยารองจากนายกเมืองพัทยา และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยา
ให*เป1นไปตามนโยบาย และมีอํานาจหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยา
มอบหมาย 

การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยาให*เป1นไปตามกฎหมายว7าด*วยการนั้น 
 
มาตรา ๕๗  ในกรณีท่ีมีความจําเป1นเพ่ือประโยชนNแก7ราชการเมืองพัทยาท่ีจะต*อง

อาศัยข*าราชการ พนักงาน หรือลูกจ*างของหน7วยราชการ หน7วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคNกร
ปกครองส7วนท*องถ่ินอ่ืนมาปฏิบัติงานชั่วคราว นายกเมืองพัทยาอาจขอยืมตัวผู*นั้นมาช7วยปฏิบัติ
ราชการของเมืองพัทยาเป1นการชั่วคราวโดยมีกําหนดเวลาก็ให*กระทําได* แต7ต*องทําความตกลงกับ
หน7วยราชการ หน7วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินอ่ืนนั้นก7อน และเม่ือ
หมดความจําเป1นเม่ือใดให*รีบส7งตัวผู*นั้นคืนสังกัดเดิม 

ให*ถือว7าข*าราชการ พนักงานหรือลูกจ*างของหน7วยราชการ หน7วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ิน ผู*ได*รับแต7งต้ังตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจหน*าท่ีเป1น
พนักงานเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้โดยไม7ขาดจากสถานภาพเดิม และคงได*รับเงินเดือนหรือ
ค7าจ*าง แล*วแต7กรณี จากสังกัดเดิม 

 
มาตรา ๕๘  อํานาจหน*าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเมืองพัทยา 

ให*เป1นไปตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 
ในกรณี ท่ีนายกเมืองพัทยาไม7อาจปฏิบั ติราชการได* ให*รองนายกเมืองพัทยา

ตามลําดับท่ีนายกเมืองพัทยาจัดไว*เป1นผู*รักษาราชการแทน ถ*าไม7มีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต7ไม7
อาจปฏิบัติราชการได* ให*ปลัดเมืองพัทยาเป1นผู*รักษาราชการแทน 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีนายกเมืองพัทยา
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ*ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม7ได*กําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไว*เป1นอย7างอ่ืน นายกเมืองพัทยาอาจ
มอบอํานาจโดยทําเป1นหนังสือให*รองนายกเมืองพัทยาเป1นผู*ปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาก็ได* 
แต7ถ*ามอบให*ปลัดเมืองพัทยาหรือรองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทน ให*ทําเป1นคําสั่งและประกาศ
ให*ประชาชนทราบ 

การปฏิบัติราชการแทนนายกเมืองพัทยาตามวรรคสาม ต*องกระทําภายใต*การกํากับ
ดูแลและกรอบนโยบายท่ีนายกเมืองพัทยากําหนดไว* 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีมีรองปลัดเมืองพัทยา อํานาจในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการ

ของรองปลัดเมืองพัทยา ให*เป1นไปตามท่ีปลัดเมืองพัทยามอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีไม7มีผู*ดํารงตําแหน7งปลัดเมืองพัทยาหรือมีแต7ไม7อาจปฏิบัติราชการได* ให*
รองปลัดเมืองพัทยาเป1นผู*รักษาราชการแทน ถ*ามีรองปลัดเมืองพัทยาหลายคนให*รองปลัดเมืองพัทยา
ผู*มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของราชการเป1นผู*รักษาราชการแทน ถ*าไม7มีผู*ดํารงตําแหน7งรองปลัด
เมืองพัทยาหรือมีแต7ไม7อาจปฏิบัติราชการได* ให*นายกเมืองพัทยาแต7งต้ังหัวหน*าส7วนราชการของเมือง
พัทยาหรือผู*ดํารงตําแหน7งเทียบเท7าเป1นผู*รักษาราชการแทน 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีปลัดเมืองพัทยา
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ*ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม7ได*กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว*เป1นอย7างอ่ืน ปลัดเมืองพัทยาอาจมอบ
อํานาจโดยทําเป1นหนังสือให*รองปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติราชการแทนปลัดเมืองพัทยาก็ได* แต7ถ*าจะมอบ
ให*หัวหน*าส7วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู*ดํารงตําแหน7งเทียบเท7าปฏิบัติราชการแทน ให*ทําเป1น
คําสั่งและประกาศให*ประชาชนทราบ 

 
มาตรา ๖๐  ในกรณีท่ีไม7มีผู*ดํารงตําแหน7งหัวหน*าส7วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู*

ดํารงตําแหน7งเทียบเท7าหรือมีแต7ไม7อาจปฏิบัติราชการได* ให*ปลัดเมืองพัทยาแต7งต้ังพนักงานเมือง
พัทยาคนหนึ่งเป1นผู*รักษาราชการแทนได*  ท้ังนี้ ให*ทําเป1นคําสั่งและประกาศให*ประชาชนทราบ 

อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการท่ีหัวหน*าส7วน
ราชการของเมืองพัทยาหรือผู*ดํารงตําแหน7งเทียบเท7าจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ*ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ข*อบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นไม7ได*กําหนดเรื่องการ
มอบอํานาจไว*เป1นอย7างอ่ืน หัวหน*าส7วนราชการของเมืองพัทยาหรือผู*ดํารงตําแหน7งเทียบเท7าอาจมอบ
อํานาจโดยทําเป1นหนังสือให*พนักงานเมืองพัทยาคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนได* แล*วแต7กรณี 

 
มาตรา ๖๑  ในการปฏิบัติหน*าท่ี ให*นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา และ

พนักงานเมืองพัทยาเป1นเจ*าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหน*าท่ีของเมืองพัทยา 

   
 
มาตรา ๖๒  ภายใต*บังคับแห7งบทบัญญัติของกฎหมาย เมืองพัทยามีอํานาจหน*าท่ี

ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังต7อไปนี้ 
(๑) การรักษาความสงบเรียบร*อย 
(๒) การส7งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล*อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
(๓) การคุ*มครองและดูแลรักษาทรัพยNสินอันเป1นสาธารณสมบัติของแผ7นดิน 
(๔) การวางผังเมืองและการควบคุมการก7อสร*าง 
(๕) การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู7อาศัยและการปรับปรุงแหล7งเสื่อมโทรม 
(๖) การจัดการจราจร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๗) การรักษาความสะอาดและความเป1นระเบียบเรียบร*อยของบ*านเมือง 
(๘) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 
(๙) การจัดให*มีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(๑๐) การจัดให*มีการควบคุมตลาด ท7าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
(๑๑) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร*านจําหน7ายอาหาร โรงมหรสพ และ

สถานบริการอ่ืน 
(๑๒) การควบคุมและส7งเสริมกิจการท7องเท่ียว 
(๑๓) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิป3ญญาท*องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดี

ของท*องถ่ิน 
(๑๔) อํานาจหน*าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดให*เป1นของเทศบาลนครหรือของเมือง

พัทยา 
 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหน*าท่ีตามกฎหมายท่ีบัญญัติให*เป1นอํานาจหน*าท่ีของเมือง

พัทยาหรือข*อบัญญัติ ให*นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา 
หัวหน*าส7วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู*ดํารงตําแหน7งเทียบเท7า และพนักงานเมืองพัทยา ซ่ึงนายก
เมืองพัทยาแต7งต้ังเป1นพนักงานเจ*าหน*าท่ีสําหรับปฏิบัติหน*าท่ีดังกล7าว และให*มีฐานะเป1นพนักงานฝXาย
ปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในการปฏิบัติหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามวรรคหนึ่งให*มีอํานาจดังต7อไปนี้ 
(๑) เข*าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว7ามีการฝXาฝQนหรือไม7

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข*อบัญญัติ ในเวลาระหว7างพระอาทิตยNข้ึนถึงพระอาทิตยNตกหรือในเวลาทํา
การของสถานท่ีนั้น 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจงข*อเท็จจริงหรือสั่งให*แสดงเอกสาร
หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข*องกับการกระทําท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว7ามีการฝXาฝQนหรือไม7ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข*อบัญญัติ 

(๓) ยึดหรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ เพ่ือใช*เป1นหลักฐานใน
การดําเนินคดี 

(๔) จับกุมผู*กระทําความผิดตามกฎหมาย หรือข*อบัญญัติเพ่ือดําเนินคดี 
หลักเกณฑNและวิธีการปฏิบัติหน*าท่ีของพนักงานเจ*าหน*าท่ีตามวรรคสอง ให*เป1นไป

ตามระเบียบท่ีนายกเมืองพัทยากําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทย 
ในกรณีท่ีมีการกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือข*อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง นายก

เมืองพัทยา ปลัดเมืองพัทยา หรือหัวหน*าส7วนราชการของเมืองพัทยา หรือผู*ดํารงตําแหน7งเทียบเท7า 
แล*วแต7กรณี เห็นว7าผู*ต*องหาไม7ควรได*รับโทษจําคุก ให*มีอํานาจเปรียบเทียบ และเม่ือผู*กระทําความผิด
ชําระค7าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ให*ถือว7าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผู*กระทําความผิดไม7ยอมเปรียบเทียบ หรือเม่ือยอมแล*วแต7ไม7ชําระค7าปรับ
ภายในกําหนดเวลา ให*พนักงานเมืองพัทยาซ่ึงนายกเมืองพัทยาแต7งต้ังมีอํานาจในการสอบสวนและมี
ฐานะเป1นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เม่ือทําการสอบสวนเสร็จ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให*ส7งรายงานการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ เพ่ือดําเนินคดีในศาลต7อไป โดยให*ถือว7ารายงานการ
สอบสวนนั้นเป1นสํานวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

เงินค7าปรับให*เป1นรายได*ของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๖๔  เมืองพัทยาอาจให*บริการแก7บุคคล หน7วยราชการ หน7วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินอ่ืน โดยมีค7าตอบแทนได* เม่ือบริการนั้นโดยปกติเป1น
บริการท่ีมีค7าตอบแทน 

การประกอบการพาณิชยNของเมืองพัทยาให*ตราเป1นข*อบัญญัติ 
การประกอบกิจการใดท่ีเมืองพัทยามีรายได*หรือผลพลอยได*อันเกิดจากการกระทํา

ตามอํานาจหน*าท่ีจะไม7ตราเป1นข*อบัญญัติก็ได* 
 
มาตรา ๖๕  เมืองพัทยาอาจดําเนินกิจการนอกเขตเมืองพัทยา เม่ือการนั้น

จําเป1นต*องทําและเป1นการท่ีเก่ียวเนื่องกับกิจการท่ีดําเนินการตามอํานาจหน*าท่ีท่ีอยู7ภายในเขตเมือง
พัทยา หรือเป1นประโยชนNแก7เมืองพัทยา 

การดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งต*องได*รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
ได*รับความยินยอมจากองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินท่ีจะเข*าไปดําเนินการ 

ในกรณีท่ีไม7ได*รับความยินยอมจากองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินตามวรรคสอง ให*
นายกเมืองพัทยารายงานต7อผู*ว7าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา ถ*าผู*ว7าราชการจังหวัดเห็นว7าการดําเนิน
กิจการนั้นจะเป1นประโยชนNต7อประชาชนเป1นส7วนรวม ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดดําเนินการให*นายกเมือง
พัทยาและผู*แทนองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินท่ีเก่ียวข*องมาประชุม เพ่ือหาข*อยุติร7วมกัน 

 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินใดดําเนินกิจการใดท่ีอยู7นอกเขต

เมืองพัทยาอันมีลักษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนต7อความสงบเรียบร*อย หรือความปลอดภัยของ
ประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให*นายกเมืองพัทยาเสนอผู*ว7าราชการจังหวัด แต7งต้ังคณะกรรมการข้ึน
เพ่ือพิจารณาป3ญหาดังกล7าวร7วมกัน 

เม่ือผู*ว7าราชการจังหวัดได*รับข*อเสนอของนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ให*ผู*ว7า
ราชการจังหวัดดําเนินการแต7งต้ังคณะกรรมการข้ึนชุดหนึ่งภายในสิบห*าวันนับแต7ได*รับข*อเสนอและถ*า
คณะกรรมการได*พิจารณาและมีมติอย7างใดแล*ว ให*เสนอผู*ว7าราชการจังหวัดเพ่ือแจ*งให*เมืองพัทยา
และองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินท่ีเก่ียวข*องดําเนินการตามมติของคณะกรรมการต7อไป ในกรณีท่ีหาข*อ
ยุติไม7ได* ให*รัฐมนตรีเป1นผู*ชี้ขาด 

คณะกรรมการตามวรรคสอง ให*ประกอบด*วยผู*แทนเมืองพัทยา ผู*แทนองคNกร
ปกครองส7วนท*องถ่ินท่ีเก่ียวข*อง และบุคคลอ่ืนตามท่ีผู*ว7าราชการจังหวัดเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีหน7วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน7วยงานของรัฐ ดําเนิน 

กิจการใดท่ีอยู7นอกเขตเมืองพัทยาอันมีลักษณะท่ีจะมีผลกระทบกระเทือนต7อความสงบเรียบร*อยหรือ
ความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยา ให*นายกเมืองพัทยารายงานต7อผู*ว7าราชการจังหวัด 
เพ่ือแจ*งให*หน7วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน7วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข*องพิจารณาและหาข*อยุติร7วมกัน 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๖๘  ในกรณีจําเป1นเพ่ือประโยชนNในการให*บริการแก7ประชาชนอย7างมี
ประสิทธิภาพและลดภาระทางการเงินของเมืองพัทยา เมืองพัทยาอาจมอบให*บุคคลอ่ืนหรือเข*า
ร7วมกับบุคคลอ่ืนกระทํากิจการท่ีอยู7ในอํานาจหน*าท่ีของเมืองพัทยาได* ในกรณีเช7นนั้น ผู*กระทํากิจการ
มีสิทธิเรียกเก็บค7าธรรมเนียม ค7าบริการ หรือค7าตอบแทน ท่ีเก่ียวข*องกับกิจการนั้นแทนเมืองพัทยา
ตามอัตราท่ีได*ทําความตกลงกับเมืองพัทยาได* 

การกระทํากิจการตามวรรคหนึ่งต*องได*รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา และ
รัฐมนตรีก7อน 

หลักเกณฑN วิธีการ และเง่ือนไขในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง ให*เป1นไปตามท่ี
กําหนดไว*ในข*อบัญญัติ  ท้ังนี้ ข*อบัญญัติดังกล7าวต*องไม7มีลักษณะท่ีอาจเป1นผลให*ประชาชนผู*ใช*หรือ
รับบริการต*องเสียค7าบริการหรือค7าใช*จ7ายอ่ืนสูงข้ึน 

 
มาตรา ๖๙  เมืองพัทยาอาจร7วมกับหน7วยราชการ หน7วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินอ่ืน จัดต้ังองคNการข้ึนเรียกว7า สหการ มีฐานะเป1นนิติบุคคล เพ่ือทํา
กิจการใดอันอยู7ภายใต*อํานาจหน*าท่ีของเมืองพัทยาได* 

การจัดต้ังสหการจะทําได*โดยตราเป1นพระราชกฤษฎีกา โดยระบุชื่อ อํานาจหน*าท่ี 
และวิธีการบริการและการดําเนินงานไว* และเม่ือจะยุบเลิกสหการ ให*ตราเป1นพระราชกฤษฎีกา โดย
ระบุวิธีจัดการทรัพยNสินไว*ด*วย 

 
หมวด ๕ 

ข*อบัญญัติเมืองพัทยา 
   

 
มาตรา ๗๐  เมืองพัทยามีอํานาจตราข*อบัญญัติโดยไม7ขัดหรือแย*งต7อกฎหมายใน

กรณีดังต7อไปนี้ 
(๑) การปฏิบัติให*เป1นไปตามอํานาจหน*าท่ีของเมืองพัทยา 
(๒) เม่ือมีกฎหมายบัญญัติให*เมืองพัทยามีอํานาจตราข*อบัญญัติได* 
(๓) การให*บริการโดยมีค7าตอบแทนตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง 
(๔) การพาณิชยNตามมาตรา ๖๔ วรรคสอง 
(๕) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยNสิน การจัดหาผลประโยชนNจาก

ทรัพยNสิน การจ*าง และการพัสดุ 
ในข*อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง จะกําหนดโทษจําคุกหรือโทษปรับหรือท้ังจําและปรับผู*

ละเมิดข*อบัญญัติไว*ด*วยก็ได* แต7จะกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือนและโทษปรับเกินหนึ่งหม่ืนบาทไม7ได* 
ข*อบัญญัติตาม (๕) ต*องมีมาตรฐานไม7ตํ่ากว7ามาตรฐานกลางท่ีกระทรวงมหาดไทย

กําหนด 
ข*อบัญญัติตามวรรคหนึ่งจะตราข้ึนได*ต*องได*รับความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๗๑  ร7างข*อบัญญัติจะเสนอได*ก็แต7โดยนายกเมืองพัทยา สมาชิก หรือราษฎร

ผู*มีสิทธิเลือกต้ังในเขตเมืองพัทยาตามกฎหมายว7าด*วยการเข*าชื่อเสนอข*อบัญญัติท*องถ่ิน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในกรณีท่ีสมาชิกเป1นผู*เสนอร7างข*อบัญญัติ ต*องมีสมาชิกลงนามรับรองไม7น*อยกว7า
สองคน 

ร7างข*อบัญญัติเก่ียวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได*ต7อเม่ือมีคํารับรองของนายกเมือง
พัทยา 

 
มาตรา ๗๒  ร7างข*อบัญญัติเก่ียวกับการเงิน หมายความถึงร7างข*อบัญญัติว7าด*วยเรื่อง

ใดเรื่องหนึ่ง ดังต7อไปนี้ 
(๑) การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก*ไข ผ7อน หรือวางระเบียบ การบังคับอัน

เก่ียวกับภาษีอากร 
(๒) การเก็บรักษาเงิน การจ7ายเงิน หรือการโอนงบประมาณของเมืองพัทยา 
(๓) การกู*เงิน การคํ้าประกัน หรือการใช*เงินกู* 
(๔) การคลัง การงบประมาณ การเงิน ทรัพยNสิน การจัดหาผลประโยชนNจาก

ทรัพยNสิน การจ*าง และการพัสดุ 
ในกรณีเป1นท่ีสงสัยว7าร7างข*อบัญญัติใดเป1นร7างข*อบัญญัติเก่ียวกับการเงินท่ีจะต*องมี

คํารับรองของนายกเมืองพัทยา ให*ประธานสภาเมืองพัทยาเป1นผู*วินิจฉัย 
 
มาตรา ๗๓  ภายใต*บังคับมาตรา ๗๖ ร7างข*อบัญญัติท่ีสภาเมืองพัทยาไม7เห็นชอบ

ด*วยให*เป1นอันตกไป 
ร7างข*อบัญญัติท่ีตกไปตามวรรคหนึ่ง จะเสนอใหม7ได*เม่ือพ*นหนึ่งร*อยแปดสิบวันนับ

แต7วันท่ีร7างข*อบัญญัตินั้นตกไป 
 
มาตรา ๗๔  งบประมาณรายจ7ายประจําป2ของเมืองพัทยาต*องตราเป1นข*อบัญญัติ ใน

กรณี ท่ีข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําป2ออกไม7ทันป2งบประมาณใหม7 ให*ใช*ข*อบัญญัติ
งบประมาณรายจ7ายประจําป2ของป2งบประมาณก7อนนั้นไปพลางก7อน 

ในกรณีท่ีงบประมาณรายจ7ายประจําป2ท่ีต้ังไว*ไม7พอสําหรับการใช*จ7าย หรือมีความ
จําเป1นท่ีจะต*องต้ังรายจ7ายข้ึนใหม7ระหว7างป2งบประมาณ ให*ตราเป1นข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7าย
เพ่ิมเติม 

 
มาตรา ๗๕  ร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายประจําป2และร7างข*อบัญญัติ

งบประมาณรายจ7ายเพ่ิมเติม สภาเมืองพัทยาจะต*องพิจารณาให*เสร็จภายในสี่สิบห*าวันนับแต7วันท่ีสภา
เมืองพัทยาได*รับร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายนั้น 

ถ*าสภาเมืองพัทยาพิจารณาร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายไม7เสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให*ถือว7าสภาเมืองพัทยาได*ให*ความเห็นชอบในร7างข*อบัญญัติงบประมาณ
รายจ7ายนั้น และให*นายกเมืองพัทยาลงนามใช*บังคับเป1นข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายต7อไป 

ในการพิจารณาร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายของสภาเมืองพัทยา การเสนอ 
การแปรญัตติ หรือการกระทําด*วยประการใด ๆ ท่ีมีผลให*สมาชิกมีส7วนไม7ว7าโดยตรงหรือโดยอ*อมใน
การใช*งบประมาณรายจ7าย จะกระทํามิได* 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

มาตรา ๗๖  ในกรณีท่ีสภาเมืองพัทยาไม7เห็นชอบด*วยกับร7างข*อบัญญัติงบประมาณ
รายจ7ายประจําป2หรือร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายเพ่ิมเติม ให*สภาเมืองพัทยาต้ังคณะกรรมการ
คณะหนึ่งประกอบด*วยกรรมการจํานวนสิบห*าคน เพ่ือพิจารณาหาข*อยุติความขัดแย*งในสาระสําคัญท่ี
บัญญัติไว*ในร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายนั้น 

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให*ประกอบด*วยสมาชิกซ่ึงสภาเมืองพัทยาแต7งต้ัง
จํานวนเจ็ดคนและบุคคลซ่ึงเป1นหรือมิได*เป1นสมาชิกซ่ึงนายกเมืองพัทยาเสนอจํานวนเจ็ดคน และให*
กรรมการท้ังสิบสี่คนร7วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซ่ึงมิได*เป1นกรรมการและมิได*เป1นสมาชิกคนหนึ่ง
ทําหน*าท่ีเป1นประธานคณะกรรมการดังกล7าวภายในเจ็ดวันนับแต7วันท่ีกรรมการครบจํานวนสิบสี่คน 

ในกรณีท่ีไม7สามารถเสนอบุคคลท่ีจะทําหน*าท่ีเป1นประธานได*ภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดต้ังบุคคลซ่ึงมิได*เป1นกรรมการและมิได*เป1นสมาชิกข้ึนทําหน*าท่ี
ประธานคณะกรรมการดังกล7าว 

ให*คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งพิจารณาและรายงานผลการพิจารณาต7อสภาเมือง
พัทยาให*แล*วเสร็จภายในสิบห*าวันนับแต7วันท่ีแต7งต้ังประธานคณะกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ไม7สามารถพิจารณาให*แล*วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให*ประธานคณะกรรมการรวบรวมผลการ
พิจารณา แล*ววินิจฉัยชี้ขาดและรายงานต7อสภาเมืองพัทยาโดยเร็ว 

ถ*าสภาเมืองพัทยายังไม7เห็นชอบด*วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ หรือผล
การวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการ แล*วแต7กรณี ให*ร7างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายนั้นเป1นอัน
ตกไปและให*รัฐมนตรีสั่งยุบสภาเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๗๗  ภายในเจ็ดวันนับแต7วันท่ีสภาเมืองพัทยามีมติเห็นชอบด*วยกับร7าง

ข*อบัญญัติใดให*ประธานสภาเมืองพัทยาส7งร7างข*อบัญญัตินั้นให*ผู*ว7าราชการจังหวัดพิจารณา 
ผู*ว7าราชการจังหวัดต*องพิจารณาร7างข*อบัญญัติตามวรรคหนึ่งให*เสร็จและส7งคืน

ประธานสภาเมืองพัทยาภายในสิบห*าวันนับแต7วันท่ีได*รับร7างข*อบัญญัตินั้น ถ*าผู*ว7าราชการจังหวัดไม7
พิจารณาให*แล*วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนดให*ถือว7าผู*ว7าราชการจังหวัดเห็นชอบด*วยกับร7าง
ข*อบัญญัติดังกล7าว 

ในกรณีท่ีผู*ว7าราชการจังหวัดเห็นชอบด*วยกับร7างข*อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให*ส7งให*
นายกเมืองพัทยาลงนามใช*บังคับเป1นข*อบัญญัติต7อไป แต7ถ*าผู*ว7าราชการจังหวัดไม7เห็นชอบด*วยให*ส7ง
ร7างข*อบัญญัตินั้นพร*อมด*วยเหตุผลท่ีไม7เห็นชอบด*วยคืนไปยังสภาเมืองพัทยาเพ่ือพิจารณาใหม7 ถ*าสภา
เมืองพัทยามีมติยืนยันตามร7างข*อบัญญัติเดิมด*วยคะแนนเสียงไม7น*อยกว7าสองในสามของสมาชิกเท7าท่ี
มีอยู7 ให*ประธานสภาเมืองพัทยาแจ*งให*ผู*ว7าราชการจังหวัดทราบและส7งร7างข*อบัญญัตินั้นให*นายกเมือง
พัทยาลงนามใช*บังคับเป1นข*อบัญญัติต7อไป 

 
มาตรา ๗๘  ข*อบัญญัตินั้นให*ประกาศไว*โดยเปVดเผย ณ ศาลาว7าการเมืองพัทยาและ

ให*มีผลใช*บังคับได* ดังนี้ 
(๑) ถ*าเป1นข*อบัญญัติว7าด*วยงบประมาณรายจ7าย ให*มีผลใช*บังคับต้ังแต7วันถัดจากวัน

ประกาศเป1นต*นไปหรือตามท่ีกําหนดไว*ในข*อบัญญัตินั้น 
(๒) ถ*าเป1นข*อบัญญัติอ่ืน ให*มีผลใช*บังคับเม่ือพ*นเจ็ดวันนับแต7วันประกาศ เว*นแต7

ข*อบัญญัตินั้นจะกําหนดไว*เป1นประการอ่ืน แต7ต*องไม7เร็วกว7าวันถัดจากวันประกาศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ให*ปลัดเมืองพัทยาเป1นผู*รับผิดชอบในการประกาศข*อบัญญัติตามวรรคหนึ่ง และให*
ระบุวันท่ีท่ีประกาศไว*ด*วย 

 
มาตรา ๗๙  ให*เมืองพัทยาจัดให*มีสําเนาข*อบัญญัติไว* ณ ศาลาว7าการเมืองพัทยา

เพ่ือให*ประชาชนตรวจดูได* และหากประชาชนประสงคNจะได*สําเนาข*อบัญญัติใด ๆ ให*เมืองพัทยาจัด
ให*โดยคิดค7าตอบแทนได*ไม7เกินค7าใช*จ7ายตามท่ีจ7ายจริงในการดําเนินการดังกล7าว 

 
หมวด ๖ 

รายได*และรายจ7าย 
   

 
มาตรา ๘๐  ภาษีบํารุงท*องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปYาย และอากรการฆ7าสัตวN

และค7าธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชนNอ่ืนอันเกิดจากการฆ7าสัตวNในเขตเมืองพัทยา ให*เมืองพัทยา
จัดเก็บเป1นรายได*ของเมืองพัทยาตามกฎหมายว7าด*วยการนั้น 

 
มาตรา ๘๑  กิจการใดท่ีมีกฎหมายมอบหน*าท่ีให*เทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป1น

เจ*าหน*าท่ีดําเนินการหรือกําหนดให*แบ7งรายได*ให*เทศบาล ถ*ากิจการนั้นอยู7ในเขตเมืองพัทยา ให*เมือง
พัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเป1นเจ*าหน*าท่ีดําเนินการหรือให*เมืองพัทยาได*รับส7วนแบ7งรายได*ตาม
กฎหมายนั้นและบรรดาค7าธรรมเนียม ค7าใบอนุญาต และค7าปรับเนื่องในกิจการเช7นว7านั้น ให*เป1น
รายได*ของเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๒  เมืองพัทยามีอํานาจออกข*อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค7าธรรมเนียม

เพ่ิมข้ึนไม7เกินร*อยละสิบของภาษีอากรและค7าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท 
ดังต7อไปนี้ 

(๑) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร ซ่ึงสถานประกอบการอยู7ในเขตเมือง
พัทยา 

(๒) ค7าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว7าด*วยสุรา ซ่ึงร*านขายสุราอยู7ใน
เขตเมืองพัทยา 

(๓) ค7าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล7นการพนันตามกฎหมายว7าด*วยการพนัน ซ่ึง
สถานท่ีเล7นการพนันอยู7ในเขตเมืองพัทยา 

ในการเสียภาษีอากรและค7าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทให*ป3ดท้ิง 
ภาษีอากรและค7าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให*ถือเป1นภาษีอากรและค7าธรรมเนียม

ตามกฎหมายว7าด*วยการนั้น 
 
มาตรา ๘๓  เมืองพัทยามีอํานาจออกข*อบัญญัติเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมโดยให*กําหนด

เป1นอัตราภาษีมูลค7าเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจากอัตราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต7อไปนี้ 
(๑) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมในอัตราร*อยละศูนยN ให*เมือง

พัทยาเก็บอัตราร*อยละศูนยN 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) ในกรณีท่ีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค7าเพ่ิมในอัตราอ่ืน ให*เมืองพัทยา
เก็บหนึ่งในเก*าของอัตราภาษีมูลค7าเพ่ิมตามประมวลรัษฎากร 

ภาษีมูลค7าเพ่ิมท่ีเก็บเพ่ิมข้ึนตามมาตรานี้ ให*ถือเป1นภาษีมูลค7าเพ่ิมตามประมวล
รัษฎากร 

 
มาตรา ๘๔  เม่ือเมืองพัทยาออกข*อบัญญัติตามมาตรา ๘๒ (๑) หรือมาตรา ๘๓ แล*ว 

ให*เป1นหน*าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บภาษีดังกล7าวให*เมืองพัทยา 
 
มาตรา ๘๕  เมืองพัทยาจะมอบให*กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน*าท่ีจัดเก็บภาษี

อากร ค7าธรรมเนียม ค7าใบอนุญาต ค7าตอบแทน หรือรายได*อ่ืนใด เพ่ือเมืองพัทยาก็ได* ในกรณีเช7นนี้ 
เม่ือได*หักค7าใช*จ7ายไม7เกินร*อยละหนึ่งตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแล*ว ให*กระทรวง ทบวง กรม นั้น 
ส7งมอบให*แก7เมืองพัทยา 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ หรือข*อบัญญัติท่ีออกตาม

มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) ให*เมืองพัทยามีอํานาจแต7งต้ังเจ*าหน*าท่ีเพ่ือปฏิบัติการ และให*เจ*าหน*าท่ีซ่ึง
ได*รับแต7งต้ังมีอํานาจและหน*าท่ีตามกฎหมายว7าด*วยการนั้น 

ในการบังคับเรียกเก็บภาษีค*างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ (๒) หรือ (๓) 
หรือมาตรา ๘๓ เม่ือได*รับความเห็นชอบจากนายกเมืองพัทยา ให*ปลัดเมืองพัทยามีอํานาจสั่งยึดและ
สั่งขายทอดตลาดทรัพยNสินของผู*ต*องรับผิดเสียภาษีอากรโดยมิต*องขอให*ศาลออกหมายยึดหรือสั่ง แต7
ถ*าจะขายทอดตลาดต*องได*รับอนุญาตจากผู*ว7าราชการจังหวัดด*วย 

วิธีการขายทอดตลาดทรัพยNสินตามวรรคสอง ให*ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ7งโดยอนุโลม 

เงินท่ีได*จากการขายทอดตลาดทรัพยNสินนั้น ให*หักค7าธรรมเนียมกับค7าใช*จ7ายในการ
ยึดและขายและเงินภาษีอากรค*าง ถ*ามีเงินเหลือให*คืนให*แก7เจ*าของทรัพยNสิน 

 
มาตรา ๘๗  ภาษีและค7าธรรมเนียมรถยนตNและล*อเลื่อนท่ีจัดเก็บได*ในจังหวัดชลบุรี 

ให*จัดสรรให*แก7เมืองพัทยาโดยให*ถือว7าเมืองพัทยาเป1นเทศบาล  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑNและวิธีการท่ี
บัญญัติไว*ในกฎหมายว7าด*วยการนั้น 

 
มาตรา ๘๘  ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให*จัดสรรหรือแบ7งรายได*อันเกิดจากภาษี

อากร ค7าธรรมเนียม ค7าใบอนุญาต หรือค7าปรับใด ๆ ให*แก7เทศบาลหรือองคNกรปกครองส7วนท*องถ่ิน
อ่ืน ให*เมืองพัทยาได*รับส7วนแบ7งรายได*ดังกล7าวด*วย เช7นเดียวกับเทศบาลหรือองคNกรปกครองส7วน
ท*องถ่ินนั้น และเพ่ือประโยชนNในการนี้ ให*ถือว7าเมืองพัทยาเป1นเทศบาลหรือองคNกรปกครองส7วน
ท*องถ่ินอ่ืน แล*วแต7กรณี 

 
มาตรา ๘๙  เมืองพัทยาอาจมีรายได*อ่ืนดังต7อไปนี้ 
(๑) ภาษีอากร ค7าธรรมเนียม ค7าใบอนุญาต หรือค7าปรับใด ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติ

ไว* 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

(๒) รายได*จากทรัพยNสินของเมืองพัทยา 
(๓) รายได*จากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
(๔) รายได*จากการพาณิชยNของเมืองพัทยา 
(๕ ) ร าย ได* จ าก ก ารจํ าห น7 า ย พั น ธ บั ต ร เ ม่ื อ ได* รั บ ค ว าม เห็ น ช อ บ จ าก

กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังร7วมกัน และตราเป1นข*อบัญญัติแล*ว 
(๖) เงินกู* เม่ือได*รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเป1นข*อบัญญัติ

แล*ว ถ*าเป1นเงินกู*จากต7างประเทศต*องได*รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังด*วย 
(๗) เงินอุดหนุนหรือรายได*อ่ืนตามท่ีรัฐบาลหรือหน7วยงานของรัฐจัดสรรให* 
(๘) เงินช7วยเหลือจากต7างประเทศ องคNการต7างประเทศ หรือองคNการระหว7าง

ประเทศ ถ*าเป1นกรณีท่ีเงินช7วยเหลือดังกล7าวมีเง่ือนไขหรือข*อผูกพันใด ๆ ต*องได*รับความเห็นชอบจาก
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังร7วมกันก7อน ถ*ากรณีไม7มีเง่ือนไขหรือข*อผูกพันใด ๆ ให*
รายงานให*กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๙) เงินช7วยเหลือและค7าตอบแทน 
(๑๐) เงินและทรัพยNสินอย7างอ่ืนท่ีมีผู*อุทิศให* 
(๑๑) รายได*อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติให*เป1นของเมืองพัทยา 
 
มาตรา ๙๐  การต้ังงบประมาณเป1นเงินอุดหนุนเมืองพัทยา ให*รัฐบาลต้ังให*เมือง

พัทยาโดยตรง  ท้ังนี้ ให*คํานึงถึงความเหมาะสมของปริมาณงาน และรายได*ของรัฐท่ีได*รับจากเมือง
พัทยาด*วย 

ภายใต*บังคับแห7งกฎหมายอ่ืน เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลจัดให*แก7เมืองพัทยา รัฐมนตรีจะ
ออกระเบียบเพ่ือกําหนดการใช*จ7ายเงินดังกล7าวก็ได* 

 
มาตรา ๙๑  เมืองพัทยาอาจมีรายจ7ายดังต7อไปนี้ 
(๑) เงินเดือน 
(๒) ค7าจ*าง 
(๓) ค7าตอบแทน 
(๔) ค7าใช*สอย 
(๕) ค7าวัสดุ 
(๖) ค7าครุภัณฑN 
(๗) ค7าท่ีดินและสิ่งก7อสร*าง 
(๘) เงินอุดหนุน 
(๙) รายจ7ายตามข*อผูกพัน 
(๑๐) รายจ7ายอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ หรือข*อบัญญัติกําหนด 
 
มาตรา ๙๒  การจ7ายเงินของเมืองพัทยา ให*เป1นไปตามท่ีได*อนุญาตไว*ในข*อบัญญัติ

งบประมาณรายจ7ายประจําป2หรือข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายเพ่ิมเติม 
การจ7ายเงินท่ีมิได*อนุญาตไว*ในข*อบัญญัติงบประมาณรายจ7ายตามวรรคหนึ่ง ให*

กระทําได*เฉพาะเม่ือเป1นกรณีฉุกเฉินและจําเป1นเพ่ือประโยชนNในการรักษาประโยชนNของเมืองพัทยา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หรือการปYองกันภัยพิบัติสาธารณะ หรือการรักษาความสงบเรียบร*อย ในกรณีเช7นนั้น นายกเมือง
พัทยาจะสั่งจ7ายเงินจากเงินสะสมไปก7อนก็ได* แต7ต*องรายงานให*สภาเมืองพัทยาทราบในการประชุม
ครั้งแรกหลังจากการสั่งจ7ายเงินและให*ต้ังงบประมาณรายจ7ายชดใช*เงินสะสมต7อไป  ท้ังนี้ การจ7ายเงิน
สะสมและการต้ังงบประมาณรายจ7ายชดใช*เงินสะสมให*เป1นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทย
กําหนด 

งบประมาณรายจ7ายท่ีต้ังไว*เพ่ือการใด จะโอนไปเพ่ือใช*จ7ายสําหรับการอ่ืนไม7ได* เว*น
แต7จะมีข*อบัญญัติให*โอนได* 

 
มาตรา ๙๓  เม่ือสิ้นป2งบประมาณ ให*นายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจ7ายเงิน

ประจําป2งบประมาณท่ีสิ้นสุดลงพร*อมท้ังรายการผูกพันท่ีเบิกตัดป2งบประมาณไว*เผยแพร7ให*ประชาชน
ทราบภายในสามสิบวันนับแต7วันท่ีสิ้นสุดป2งบประมาณ 

ให*สํานักงานตรวจเงินแผ7นดินเป1นผู*ตรวจสอบการรับเงิน การจ7ายเงิน การบัญชี 
การเงินและทรัพยNสินอ่ืน ๆ ของเมืองพัทยา และทํารายงานผลการตรวจสอบเสนอนายกเมืองพัทยา
เพ่ือเสนอสภาเมืองพัทยาต7อไป 

 
หมวด ๗ 

การกํากับดูแล 
   

 
มาตรา ๙๔  ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดมีอํานาจหน*าท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของ

เมืองพัทยา เพ่ือการนี้ ผู*ว7าราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งสอบสวนข*อเท็จจริงหรือสั่งให*นายกเมืองพัทยา
ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได* 

 
มาตรา ๙๕  บรรดาเรื่องท่ีเมืองพัทยาต*องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง 

กรม ให*นายกเมืองพัทยารายงานให*ผู*ว7าราชการจังหวัดทราบด*วย ในการนี้ ผู*ว7าราชการจังหวัดจะทํา
ความเห็นเสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แล*วแต7กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาด*วยก็ได* 

 
มาตรา ๙๖  ในกรณีท่ีผู*ว7าราชการจังหวัดเห็นว7านายกเมืองพัทยาปฏิบัติการในทางท่ี

อาจนํามาซ่ึงความเสียหายแก7เมืองพัทยา หรือกระทําการฝXาฝQนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ หรือ
ข*อบัญญัติ และผู*ว7าราชการจังหวัดได*ชี้แจง แนะนํา หรือตักเตือนแล*ว แต7นายกเมืองพัทยาไม7ปฏิบัติ
ตาม ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดรายงานให*รัฐมนตรีทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการตามท่ีเห็นสมควร ในกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป1นรีบด7วนท่ีจะรอช*ามิได* ให*ผู*ว7าราชการจังหวัดมีอํานาจออกคําสั่งระงับการปฏิบัติ
ราชการของนายกเมืองพัทยาไว*ตามท่ีเห็นสมควรได* 

การกระทําของนายกเมืองพัทยาท่ีฝXาฝQนคําสั่งของผู*ว7าราชการจังหวัดหรือรัฐมนตรี 
แล*วแต7กรณี ตามวรรคหนึ่ง ไม7มีผลผูกพันเมืองพัทยา 

 
มาตรา ๙๗  ในกรณีท่ีเมืองพัทยาดําเนินการนอกเขตเมืองพัทยาตามมาตรา ๖๕ 

และกิจการนั้นมีลักษณะท่ีอาจนํามาซ่ึงความเดือดร*อนรําคาญแก7ประชาชนในเขตเมืองพัทยา หรืออาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

กระทบกระเทือนต7อความสงบเรียบร*อย หรือความปลอดภัยของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือ
องคNกรปกครองส7วนท*องถ่ินอ่ืน ผู*ว7าราชการจังหวัดมีอํานาจแนะนําให*ปรับปรุงแก*ไขหรือกระทําการใด 
ๆ ได*ตามสมควร ในกรณีท่ีเมืองพัทยาไม7ปฏิบัติตามและผู*ว7าราชการจังหวัดเห็นว7าไม7มีเหตุผลอัน
สมควร ผู*ว7าราชการจังหวัดจะออกคําสั่งระงับการดําเนินกิจการดังกล7าวก็ได* 

 
มาตรา ๙๘  เพ่ือคุ*มครองประโยชนNของประชาชนในเขตเมืองพัทยาหรือประโยชนN

ของประเทศเป1นส7วนรวม ผู*ว7าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต7อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่ง
ยุบสภาเมืองพัทยาก็ได* 

เม่ือมีกรณีตามวรรคหนึ่งหรือกรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดไว*ในพระราชบัญญัตินี้ รัฐมนตรีมี
อํานาจยุบสภาเมืองพัทยา และให*แสดงเหตุผลไว*ในคําสั่งด*วย 

 
มาตรา ๙๙  บรรดาอํานาจหน*าท่ีของผู*ว7าราชการจังหวัดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ*า

ผู*ว7าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควร จะทําหนังสือมอบอํานาจให*รองผู*ว7าราชการจังหวัดปฏิบัติ
แทนก็ได* แต7ต*องแจ*งให*เมืองพัทยาทราบและให*รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบด*วย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๐๐  ให*สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับพ*นจาก
ตําแหน7ง และให*เลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเก*าสิบวันนับแต7วันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

 
มาตรา ๑๐๑  ให*ปลัดเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ พ*นจากตําแหน7ง 
และให*มีการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยาภายในเก*าสิบวันนับแต7วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ 

ในระหว7างท่ีไม7มีนายกเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง ให*ปลัดเมืองพัทยาซ่ึงได*รับแต7งต้ัง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ปฏิบัติหน*าท่ีในฐานะนายกเมืองพัทยาเท7าท่ีจําเป1นได*เป1นการชั่วคราวจนกว7า
นายกเมืองพัทยาซ่ึงได*รับเลือกต้ังจะเข*ารับหน*าท่ี 

ในกรณีท่ีไม7มีปลัดเมืองพัทยาตามวรรคสอง ให*หัวหน*าสํานักปลัดเมืองพัทยา ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงดํารงตําแหน7งอยู7ในวันก7อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ยังคงอยู7ในตําแหน7งและปฏิบัติหน*าท่ีในฐานะนายกเมืองพัทยาเท7าท่ีจํา
เป1นได*เป1นการชั่วคราว จนกว7านายกเมืองพัทยาท่ีได*รับเลือกต้ังจะเข*ารับหน*าท่ี 

 
มาตรา ๑๐๒  ในระหว7างท่ีไม7มีกฎหมายว7าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท*องถ่ินหรือ

ผู*บริหารท*องถ่ิน ให*นํากฎหมายว7าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลมาใช*บังคับกับการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย*งกับบทบัญญัติแห7งพระราชบัญญัตินี้  
ท้ังนี้ ให*ยกเว*นไม7ต*องเรียกเก็บเงินประกันการสมัคร 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ในการเลือกต้ังนายกเมืองพัทยา ให*ถือเขตเมืองพัทยาเป1นเขตเลือกต้ัง 
ในกรณีท่ีมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา และนายกเมืองพัทยาในคราว

เดียวกัน ให*ใช*หน7วยเลือกต้ัง ท่ีเลือกต้ัง เจ*าพนักงานผู*ดําเนินการเลือกต้ัง คณะกรรมการตรวจคะแนน 
เจ*าหน*าท่ีคะแนน และบัญชีรายชื่อผู*มีสิทธิเลือกต้ังร7วมกันก็ได* 

ใบสมัครและบัตรเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยา หรือนายกเมืองพัทยาให*เป1นไป
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

เพ่ือประโยชนNในการดําเนินการเลือกต้ังให*เป1นไปโดยเรียบร*อย กระทรวงมหาดไทย
อาจออกระเบียบกําหนดวิธีปฏิบัติในการเลือกต้ังสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาเท7าท่ีไม7
ขัดหรือแย*งกับกฎหมายว7าด*วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลได* 

 
มาตรา ๑๐๓  ให*โอนบรรดากิจการ ทรัพยNสิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของ

เมืองพัทยาท่ีมีอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ไปเป1นของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
มาตรา ๑๐๔  ให*บรรดาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ*างเมืองพัทยาซ่ึงดํารงตําแหน7ง

อยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับเป1นพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ*างเมืองพัทยาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ในระหว7างท่ียังไม7มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา
และลูกจ*างเมืองพัทยา ให*การบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ*างเมืองพัทยาเป1นไป
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 
มาตรา ๑๐๕  ให*บรรดาข*อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศของเมืองพัทยา

และมติของเมืองพัทยาซ่ึงออกโดยสภาเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ และใช*บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ เป1นข*อบัญญัติ กฎ 
ระเบียบ ข*อบังคับ ประกาศ และมติของเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ เท7าท่ีไม7ขัดหรือแย*ง
กับพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๐๖  บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข*อบังคับ และ

ประกาศในเรื่องใดท่ีออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือท่ี
แก*ไขเพ่ิมเติม หรือท่ีใช*บังคับกับเมืองพัทยาหรือกิจการของเมืองพัทยา และใช*บังคับอยู7ในวันก7อนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใช*บังคับ ให*คงใช*บังคับได*ต7อไปเท7าท่ีไม7ขัดหรือแย*งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว7าจะมี
พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข*อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้น ตามพระราชบัญญัตินี้ข้ึน
ใช*บังคับแทน 

 
 

ผู*รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักร
ไทยกําหนดให*สมาชิกสภาท*องถ่ินต*องมาจากการเลือกต้ังและคณะผู*บริหารท*องถ่ินหรือผู*บริหาร
ท*องถ่ินให*มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท*องถ่ิน แต7
เนื่องจากการปกครองท*องถ่ินในรูปแบบเมืองพัทยาในป3จจุบันซ่ึงมีปลัดเมืองพัทยาทําหน*าท่ีบริหาร
กิจการเมืองพัทยาโดยสัญญาจ*างยังไม7สอดคล*องและเป1นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล7าว 
ประกอบกับสมควรจัดระเบียบการปกครองเมืองพัทยาใหม7ให*เหมาะสมกับสภาวการณN และเพ่ือให*
เมืองพัทยามีความเป1นอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล 
การเงิน และการคลัง สอดคล*องกับหลักการท่ีกําหนดไว*ในรัฐธรรมนูญแห7งราชอาณาจักรไทย  จึง
จําเป1นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
       
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช*พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยามีบทบัญญัติบางประการไม7เหมาะสมกับสภาวะในป3จจุบัน เป1นการจํากัดสิทธิของ
ประชาชน ท้ังสิทธิของผู*สมัครรับเลือกต้ัง และสิทธิของประชาชนผู*มีสิทธิเลือกต้ัง สมควรเปVดกว*างให*
เป1นสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  จึงจําเป1นต*องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชาตินัย/ผู*จัดทํา 
๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ 

 
 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล7ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๕ ก/หน*า ๑๓/๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


