
๙๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

พระราชบญัญติั 

ระเบยีบบริหารราชการเมืองพทัยา 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เป็นปีที ่๕๔ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 

 พระรำชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจ ำกัดสิทธิและเสรีภำพของบุคคล 

ซึ่งมำตรำ ๒๙ ประกอบกบัมำตรำ ๓๕ และมำตรำ ๔๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย บัญญัติ

ให้กระท ำได้โดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของ

รัฐสภำ ดังต่อไปนี้ 

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 (รก.๒๕๔๒/๑๒๐ก/๒๑/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒) 

 มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก 

  (๑) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

  (๒) พระรำชก ำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ  

พ.ศ. ๒๕๒๑ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 (๓) พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



๙๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔ บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศหรือค ำสั่งใด

ที่ได้ก ำหนดเป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเมืองพัทยำหรือปลัดเมืองพัทยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

บริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบยีบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกำศ 

หรือค ำสั่งนั้น อ้ำงถึงประธำนสภำเมืองพัทยำหรือนำยกเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัตินี้  แล้วแต่กรณี 

ทั้งนี้  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี 

 มำตรำ ๕ ในพระรำชบัญญัตินี้  

  “สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสภำเมืองพัทยำ 

 “ข้อบัญญัติ” หมำยควำมว่ำ ข้อบัญญัติเมืองพัทยำ 

 “ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด” หมำยควำมว่ำ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดชลบุรี 

 “รัฐมนตรี” หมำยควำมว่ำ รัฐมนตรีผู้รักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๖ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  และให้มี

อ ำนำจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพ่ือปฏบิัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

หมวด ๑ 

การจดัตั้งเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๗ ให้จัดตั้งเมืองพัทยำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำณำเขตตำมเขตเมือง

พัทยำที่มอียู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 ให้เมืองพัทยำมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

 กำรแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยำให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 

หมวด ๒ 

การบริหารเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๘ กำรบริหำรเมืองพัทยำประกอบด้วย 

 (๑) สภำเมืองพัทยำ 

 (๒) นำยกเมืองพัทยำ 

ส่วนท่ี ๑ 

สภาเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๙ สภำเมืองพัทยำประกอบด้วยสมำชิกจ ำนวนย่ีสบิสี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มี

สทิธเิลือกตั้งในเขตเมืองพัทยำ 



๙๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกว่ำงลงไม่ว่ำด้วยเหตุใดและยังมิได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกข้ึนแทน

ต ำแหน่งที่ว่ำง ให้สภำเมืองพัทยำประกอบด้วยสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ 

 มำตรำ ๑๐ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสทิธเิลือกตั้งสมำชิก 

 (๑) มีสัญชำติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชำติไทยโดยกำรแปลงสัญชำติต้องได้สัญชำติไทย

มำแล้วไม่น้อยกว่ำห้ำปี 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสบิแปดปีบริบูรณใ์นวันที่ ๑ มกรำคมของปีที่มีกำรเลือกตั้งและ 

 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเมืองพัทยำเป็นเวลำติดต่อกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยแปด

สบิวันนับถึงวันเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๑๑ บุคคลผู้มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ งดังต่อไปนี้  ในวันเลือกตั้ งเป็นบุคคล

ต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธเิลือกตั้ง 

 (๑)  วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

 (๒)  เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 

 (๓)  ต้องคุมขังอยู่โดยหมำยของศำลหรือโดยค ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมำย 

 (๔)  อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนสทิธเิลือกตั้ง 

 มำตรำ ๑๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก 

 (๑) มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำย่ีสบิห้ำปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง และ 

 (๓) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเมืองพัทยำเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเมืองพัทยำในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้

เสยีภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ให้เมืองพัทยำ

ในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครหน่ึงปี 

 มำตรำ ๑๓ บุคคลผู้มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้  เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธิ

สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมำชิก 

 (๑) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ำมมิให้ใช้สทิธเิลือกตั้งตำมมำตรำ ๑๑ (๑) (๒) หรือ (๔) 

 (๒) ติดยำเสพติดให้โทษ 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 

 (๔) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 

 (๕) เคยต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุกตั้งแต่สองปีข้ึนไปโดยได้พ้นโทษมำยังไม่ถึงห้ำปี

ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในควำมผิดอนัได้กระท ำโดยประมำท 

 (๖) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 

เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 

 (๗) เคยต้องค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพรำะร ่ำรวย

ผิดปกติหรือมีทรัพย์สนิเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 



๑๐๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๘) เป็นข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ 

 (๙) เป็นสมำชิกสภำท้องถิ่น สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร หรือสมำชิกวุฒิสภำ 

 (๑๐) เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ หรือของรัฐวิสำหกิจ หรือของรำชกำร

ส่วนท้องถิ่น หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่อื่นของรัฐ 

 (๑๑) อยู่ในระหว่ำงต้องห้ำมหรือตัดสิทธิมิให้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองตำมรัฐธรรมนูญ

แห่งรำชอำณำจักรไทย 

 (๑๒) เคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจำกต ำแหน่งเนื่องจำก

กระท ำกำรทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 (๑๓) เคยเป็นสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น ซึ่งรำษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจำก

ต ำแหน่งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น

และยังไม่พ้นก ำหนดห้ำปีนับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่งคร้ังหลังสดุจนถึงวันเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๑๔ กำรเลือกตั้งสมำชิกให้กระท ำโดยวิธอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรสมัครรับเลือกตั้งและกำรเลือกตั้ง ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

เลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 มำตรำ ๑๕ อำยุของสภำเมืองพัทยำมีก ำหนดครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

 สมำชิกภำพของสมำชิกเร่ิมตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

 มำตรำ ๑๖ ก่อนเข้ำรับหน้ำที่  สมำชิกต้องปฏิญำณตนในที่ประชุมสภำเมืองพัทยำด้วย

ถ้อยค ำดังต่อไปนี้  

 “ข้ำพเจ้ำ (ช่ือผู้ปฏิญำณ) ขอปฏิญำณว่ำ ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 

ตำมควำมเหน็ของข้ำพเจ้ำโดยบริสทุธิ์ใจ ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม” 

 มำตรำ ๑๗ สมำชิกเป็นผู้แทนของประชำชนในเขตเมืองพัทยำ และต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำม

ควำมเหน็ของตนโดยบริสทุธิ์ใจ ไม่อยู่ในควำมผูกมัดแห่งอำณตัิมอบหมำยใดๆ 

 มำตรำ ๑๘ สมำชิกต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ในสญัญำที่เมืองพัทยำ

เป็นคู่สญัญำหรือในกจิกำรที่กระท ำให้แก่เมืองพัทยำหรือที่เมืองพัทยำกระท ำ 

 มำตรำ ๑๙ สมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสดุลง เมื่อ 

 (๑) ถึงครำวออกตำมอำยุของสภำเมืองพัทยำหรือมีกำรยุบสภำเมืองพัทยำ 

 (๒) ตำย 

 (๓) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อประธำนสภำเมืองพัทยำ 

 (๔) กระท ำกำรอนัต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๘ 

 (๕) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๑๒ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๑๓ 

 (๖) ขำดประชุมสภำเมืองพัทยำสำมคร้ังติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 

 (๗) สภำเมืองพัทยำมีมติให้พ้นจำกต ำแหน่ง เพรำะมีควำมประพฤติในทำงที่จะน ำมำซ่ึง

ควำมเสื่อมเสยีหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยำ หรือกระท ำกำรอันเสื่อมเสยีประโยชน์ของ



๑๐๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

สภำเมืองพัทยำ โดยมีสมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่เข้ำช่ือเสนอให้

สภำเมืองพัทยำพิจำรณำ และมติดังกล่ำวต้องมีคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่

มีอยู่ ทั้งนี้  ให้สมำชิกภำพสิ้นสดุลงนับแต่วันที่สภำเมืองพัทยำมีมติ 

 (๘) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยำได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 เมื่อมีกรณีสงสัยว่ำสมำชิกภำพของสมำชิกผู้ใดสิ้ นสุดลงตำม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เป็นที่สดุ 

 ในกรณีที่สมำชิกภำพของสมำชิกสิ้นสุดลงตำม (๘) พร้อมกัน ให้ถือว่ำเป็นกำรยุบสภำ

เมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๒๐ เมื่อต ำแหน่งสมำชิกว่ำงลงเพรำะถึงครำวออกตำมอำยุของสภำเมืองพัทยำ หรือ

มีกำรยุบสภำเมืองพัทยำ หรือถือว่ำมีกำรยุบสภำเมืองพัทยำตำมมำตรำ ๑๙ วรรคสำม ให้มีกำรเลือกตั้ง

ภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่ครบอำยุของสภำเมืองพัทยำ หรือวันที่มีกำรยุบสภำเมืองพัทยำ หรือวันที่

ถือว่ำมีกำรยุบสภำเมืองพัทยำ แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๒๑ เมื่อต ำแหน่งสมำชิกว่ำงลงให้มีกำรเลือกตั้งสมำชิกข้ึนแทนต ำแหน่งที่ว่ำงภำยใน

สี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งน้ันว่ำงลง เว้นแต่อำยุของสภำเมืองพัทยำเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวัน 

 ให้สมำชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำอำยุของสภำเมืองพัทยำที่เหลืออยู่ 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งสมำชิกว่ำงลงเกินกึ่งหน่ึงของจ ำนวนสมำชิกตำมมำตรำ ๙ วรรคหนึ่ง ให้

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งยุบสภำเมืองพัทยำกไ็ด้ 

 มำตรำ ๒๒ ให้สภำเมืองพัทยำเลือกสมำชิกเป็นประธำนสภำเมืองพัทยำคนหนึ่งและ

รองประธำนสภำเมืองพัทยำจ ำนวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้ง 

 กำรเลือกประธำนสภำเมืองพัทยำและรองประธำนสภำเมืองพัทยำให้กระท ำในกำรประชุม

สภำเมืองพัทยำคร้ังแรกภำยหลังจำกกำรเลือกตั้งทั่วไป 

 มำตรำ ๒๓ ประธำนสภำเมืองพัทยำและรองประธำนสภำเมืองพัทยำ อยู่ในต ำแหน่งจนครบ

อำยุของสภำเมืองพัทยำ หรือมีกำรยุบสภำเมืองพัทยำ หรือถือว่ำมีกำรยุบสภำเมืองพัทยำตำมมำตรำ ๑๙ 

วรรคสำม 

 มำตรำ ๒๔ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมมำตรำ ๒๓ ประธำนสภำเมืองพัทยำและ

รองประธำนสภำเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑) พ้นจำกสมำชิกภำพแห่งสภำเมืองพัทยำ 

 (๒) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 มำตรำ ๒๕ ในกรณีที่ต ำแหน่งประธำนสภำเมืองพัทยำหรือรองประธำนสภำเมืองพัทยำว่ำงลง 

เพรำะเหตุใดเหตุหนึ่งตำมมำตรำ ๒๔ ให้สภำเมืองพัทยำเลือกสมำชิกข้ึนเพ่ือด ำรงต ำแหน่งที่ว่ำงแทน

ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ต ำแหน่งว่ำงลง 



๑๐๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๒๖ ประธำนสภำเมืองพัทยำมีหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมและด ำเนินกิจกำรอื่นให้

เป็นไปตำมข้อบังคับเมืองพัทยำ 

 รองประธำนสภำเมืองพัทยำมีหน้ำที่ช่วยประธำนสภำเมืองพัทยำปฏิบัติกำรตำมหน้ำที่และ

กระท ำกจิกำรตำมที่ประธำนสภำเมืองพัทยำมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำเมืองพัทยำหรือประธำนสภำเมืองพัทยำไม่อยู่หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่ ให้รองประธำนสภำเมืองพัทยำคนที่หน่ึงปฏิบัติหน้ำที่แทน และใน

กรณีที่ไม่มีประธำนสภำเมืองพัทยำและรองประธำนสภำเมืองพัทยำคนที่หน่ึงหรือประธำนสภำเมือง

พัทยำและรองประธำนสภำเมืองพัทยำคนที่หน่ึงไม่อยู่ หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้ำที่

ให้รองประธำนสภำเมืองพัทยำคนที่สองปฏบิัติหน้ำที่แทน 

 ในกำรประชุมคร้ังใดถ้ำไม่มีผู้ปฏบิัติหน้ำที่ประธำนในที่ประชุม ให้สมำชิกเลือกกันเองเพ่ือท ำ

หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังนั้น 

 ในกำรประชุมคร้ังใด ถ้ำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวำระ

กำรประชุม แต่สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของสมำชิกเท่ำที่มีอยู่เสนอให้เปิดประชุมให้

ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมนั้นต่อไป จนกว่ำสมำชิกจะมีมติให้ปิดประชุม และให้น ำ

ควำมในวรรคสำมและวรรคสี่มำใช้บังคับกบักรณดีังกล่ำว 

 มำตรำ ๒๗ ประธำนสภำเมืองพัทยำอำจแต่งตั้งเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำไม่เกินจ ำนวนรองประธำนสภำเมืองพัทยำ  เพ่ือช่วยเหลือ

กจิกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 บุคคลซึ่ งได้รับกำรแต่งตั้ งเป็นเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำหรือผู้ช่วยเลขำนุกำร

ประธำนสภำเมืองพัทยำ ต้องมิใช่รองนำยกเมืองพัทยำ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำยกเมืองพัทยำ ประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำ 

 เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ และผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำพ้นจำก

ต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ประธำนสภำเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๒) ประธำนสภำเมืองพัทยำมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๓) ตำย 

 (๔) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อประธำนสภำเมืองพัทยำ 

 (๕) ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมำยของศำล 

 มำตรำ ๒๘ ให้ปลัดเมืองพัทยำท ำหน้ำที่เลขำนุกำรสภำเมืองพัทยำ มีหน้ำที่รับผิดชอบงำน

ธุรกำรและกำรจัดประชุมและงำนอื่นใดตำมที่สภำเมืองพัทยำมอบหมำย 

 มำตรำ ๒๙ ภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันเลือกตั้ งสมำชิกอันเป็นกำรเลือกตั้ งทั่วไปให้

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเรียกประชุมสภำเมืองพัทยำคร้ังแรก 



๑๐๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในปีปฏทินิหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญของสภำเมืองพัทยำไม่น้อยกว่ำสองสมัยแต่ต้องไม่เกิน

สี่สมัย จ ำนวนสมัยประชุมสำมัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีแต่ละสมัยให้สภำเมืองพัทยำ

ก ำหนด แต่สภำเมืองพัทยำจะก ำหนดจ ำนวนสมัยประชุมและวันเร่ิมสมัยประชุมส ำหรับปีแรกเป็นกำร

เฉพำะกไ็ด้ 

 สมัยประชุมสำมัญให้มีก ำหนดสำมสิบวัน แต่ถ้ำมีกรณีจ ำเป็นสภำเมืองพัทยำจะมีมติขยำย 

สมัยประชุมสำมัญออกไปอกีกไ็ด้แต่ต้องไม่เกนิสำมสบิวัน 

 มำตรำ ๓๐ เมื่อมีกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งเมืองพัทยำ นำยกเมืองพัทยำหรือสมำชิก

ไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ อำจย่ืนค ำร้องต่อประธำนสภำเมืองพัทยำขอให้เปิด

ประชุมสมัยวิสำมัญได้ และให้ประธำนสภำเมืองพัทยำเรียกประชุมสมัยวิสำมัญโดยก ำหนดวันประชุม

ภำยในเจด็วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง 

 สมัยประชุมวิสำมัญให้มีก ำหนดสบิห้ำวัน 

 มำตรำ ๓๑ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๒๙ ให้ประธำนสภำเมืองพัทยำเรียกประชุมสภำเมืองพัทยำ

ตำมสมัยประชุม 

 ในกรณีที่ไม่มีประธำนสภำเมืองพัทยำหรือประธำนสภำเมืองพัทยำไม่เรียกประชุมตำม

กฎหมำย ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมและนัดให้สมำชิกมำประชุมในกรณดีังต่อไปนี้  

 (๑) สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่มีสทิธิย่ืนค ำร้องต่อ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ขอให้เรียกประชุมสภำเมืองพัทยำได้ และให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเรียกประชุมสภำ

เมืองพัทยำ ภำยในเจด็วันนับแต่วันที่ได้รับค ำร้อง 

 (๒) กรณีที่ไม่มีกำรประชุมภำยในระยะเวลำเจด็วันนับแต่วันเร่ิมก ำหนดให้มีกำรประชุม

ตำมมำตรำ ๒๙ หรือมำตรำ ๓๐ แล้วแต่กรณ ี

 ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภำเมืองพัทยำ ประธำนสภำเมืองพัทยำ และ

รองประธำนสภำเมืองพัทยำ จะท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุมมิได้และให้สมำชิกเลือกกนัเองเพ่ือท ำ

หน้ำที่ประธำนในที่ประชุมส ำหรับกำรประชุมคร้ังน้ัน 

 มำตรำ ๓๒ กำรประชุมสภำเมืองพัทยำ ต้องมีสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ

จ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม 

 นำยกเมืองพัทยำ รองนำยกเมืองพัทยำ หรือผู้ซึ่งนำยกเมืองพัทยำมอบหมำยมีสิทธิเข้ำ

ประชุมสภำเมืองพัทยำ และมีสิทธิแถลงข้อเทจ็จริงตลอดจนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่

ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 มำตรำ ๓๓ กำรลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษำให้ถือเอำเสียงข้ำงมำกเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ที่บัญญัติ

ไว้เป็นอย่ำงอื่นในพระรำชบัญญัตินี้  

 สมำชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ งในกำรลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกันให้ประธำน

ในที่ประชุมมีสทิธอิอกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสยีงช้ีขำด 

 มำตรำ ๓๔ สภำเมืองพัทยำจะกระท ำกำรใดอนัมิใช่เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำไม่ได้ 



๑๐๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๕ กำรประชุมสภำเมืองพัทยำต้องกระท ำโดยเปิดเผยตำมลักษณะที่ได้ก ำหนดไว้

ในข้อบังคับกำรประชุมสภำเมืองพัทยำ แต่ถ้ำนำยกเมืองพัทยำหรือสมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสี่

ของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ กใ็ห้ประชุมลับ 

 มำตรำ ๓๖ ในที่ประชุมสภำเมืองพัทยำ สมำชิกมีสทิธติั้งกระทู้ถำมนำยกเมืองพัทยำในเร่ือง

ที่เกี่ยวกบังำนในหน้ำที่ของนำยกเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๓๗ สมำชิกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนสมำชิกเท่ำที่มีอยู่มีสทิธิเข้ำช่ือ

เสนอญัตติขอเปิดอภิปรำยทั่วไปในที่ประชุมสภำเมืองพัทยำเพ่ือให้นำยกเมืองพัทยำแถลงข้อเทจ็จริง

หรือแสดงควำมเหน็ในปัญหำอนัเกี่ยวกบักำรบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำโดยไม่มีกำรลงมติ 

 ญัตติตำมวรรคหนึ่งให้ย่ืนต่อประธำนสภำเมืองพัทยำ และให้ประธำนสภำเมืองพัทยำก ำหนด

วันส ำหรับกำรอภิปรำยทั่วไป ซ่ึงต้องไม่เรว็กว่ำห้ำวันและไม่ช้ำกว่ำสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ แล้ว

แจ้งให้นำยกเมืองพัทยำทรำบ 

 มำตรำ ๓๘ สภำเมืองพัทยำมีอ ำนำจเลือกสมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำรสำมัญของสภำ

เมืองพัทยำ และมีอ ำนำจเลือกบุคคลผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกตั้งเป็นคณะกรรมกำรวิสำมัญของสภำ

เมืองพัทยำเพ่ือกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวน หรือศึกษำเร่ืองใดๆ อันอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของ

สภำเมืองพัทยำแล้วรำยงำนต่อสภำเมืองพัทยำ 

 ในกำรตั้งคณะกรรมกำรวิสำมัญตำมวรรคหนึ่ง นำยกเมืองพัทยำมีสทิธิเสนอช่ือบุคคลผู้เป็น

หรือมิได้เป็นสมำชิก เพ่ือให้สภำเมืองพัทยำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรวิสำมัญได้ไม่เกิน

หน่ึงในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

 คณะกรรมกำรที่สภำเมืองพัทยำตั้ งข้ึนตำมวรรคหน่ึง จะแต่งตั้ งคณะอนุกรรมกำรเพ่ือ

พิจำรณำหรือปฏบิัติกำรในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตำมที่คณะกรรมกำรมอบหมำยกไ็ด้ 

 มำตรำ ๓๙ สภำเมืองพัทยำมีอ ำนำจตรำข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยำบรรณของสมำชิก ข้อบังคับ 

กำรประชุมเกี่ยวกับกำรเลือกและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนสภำเมืองพัทยำ รองประธำนสภำเมืองพัทยำ 

คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรของสภำเมืองพัทยำ วิธีกำรประชุม กำรเสนอและพิจำรณำร่ำง

ข้อบัญญัติ กำรเสนอญัตติ กำรปรึกษำ กำรอภิปรำย กำรลงมติ กำรตั้งและตอบกระทู้ถำม กำรเปิด

อภิปรำยทั่วไป กำรรักษำระเบียบและควำมเรียบร้อย และกจิกำรอื่นอนัเป็นหน้ำที่ของสภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๔๐ เงินประจ ำต ำแหน่ง เงินค่ำเบี้ ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของ

ประธำนสภำเมืองพัทยำ รองประธำนสภำเมืองพัทยำ สมำชิก เลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำรประธำนสภำเมืองพัทยำ กรรมกำรสำมัญหรือกรรมกำรวิสำมัญที่สภำเมืองพัทยำตั้งข้ึน 

หรืออนุกรรมกำร ที่คณะกรรมกำรตั้งข้ึน ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 

ส่วนท่ี ๒ 

นายกเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๔๑ ให้เมืองพัทยำมีนำยกเมืองพัทยำคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยรำษฎรผู้มีสทิธิเลือกตั้ง

ในเขตเมืองพัทยำ 



๑๐๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำให้กระท ำโดยวิธอีอกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลับ 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรสมัครรับเลือกตั้ งและกำรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำ ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 มำตรำ ๔๒ ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๐ และมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

นำยกเมืองพัทยำโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๔๓ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเมือง

พัทยำ 

 (๑) มีสญัชำติไทยโดยกำรเกดิ 

 (๒) มีอำยุไม่ต ่ำกว่ำสำมสบิปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

 (๓) ส ำเรจ็กำรศึกษำไม่ต ่ำกว่ำปริญญำตรีหรือเทยีบเท่ำ และ 

 (๔) มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเมืองพัทยำเป็นเวลำติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีนับถึงวัน

สมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้ำนในเขตเมืองพัทยำในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสยี

ภำษีตำมกฎหมำยว่ำด้วยภำษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมำยว่ำด้วยภำษีบ ำรุงท้องที่ ให้เมืองพัทยำใน

ปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครหน่ึงปี 

 มำตรำ ๔๔ บุคคลผู้มีลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมมำตรำ ๑๓ เป็นบุคคลต้องห้ำมมิให้ใช้

สทิธสิมัครรับเลือกตั้งเป็นนำยกเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๔๕ นำยกเมืองพัทยำมีวำระอยู่ในต ำแหน่งครำวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ำรง

ต ำแหน่งติดต่อกนัเกนิสองวำระไม่ได้ 

 เมื่อนำยกเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง ให้จัดให้มีกำรเลือกตั้งข้ึนใหม่ภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่

วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 

 มำตรำ ๔๖ ให้มีกำรมอบหมำยงำนในหน้ำที่นำยกเมืองพัทยำภำยในเจด็วันนับแต่วันที่ได้มี

กำรประกำศผลกำรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำ 

 นำยกเมืองพัทยำอำจแต่งตั้งรองนำยกเมืองพัทยำจ ำนวนไม่เกินสี่คนซ่ึงมิใช่สมำชิกเป็น

ผู้ช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรของเมืองพัทยำตำมที่นำยกเมืองพัทยำมอบหมำย 

 มำตรำ ๔๗ รองนำยกเมืองพัทยำต้องมีคุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๓ (๑) (๒) และ (๓) และ

ไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๔ 

 มำตรำ ๔๘ นำยกเมืองพัทยำมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) ก ำหนดนโยบำยและรับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำรของเมืองพัทยำให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ข้อบัญญัติ และนโยบำย 

 (๒) สั่ง อนุญำต และอนุมัติเกี่ยวกบัรำชกำรของเมืองพัทยำ 

 (๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนำยกเมืองพัทยำ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำยกเมืองพัทยำ ประธำนที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำหรือคณะที่ปรึกษำ 

 (๔) วำงระเบียบเพ่ือให้งำนของเมืองพัทยำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 



๑๐๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่คณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

มอบหมำย หรือตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของนำยกเมืองพัทยำหรือนำยกเทศมนตรี

หรือคณะเทศมนตรี 

 มำตรำ ๔๙ นำยกเมืองพัทยำและรองนำยกเมืองพัทยำต้องไม่กระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ด ำรงต ำแหน่งหรือปฏบิัติหน้ำที่อื่นใดในกำรพำณชิย์ของเมืองพัทยำ หรือบริษัทที่เมือง

พัทยำถือหุ้น เว้นแต่ต ำแหน่งที่ต้องด ำรงตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย 

 (๒) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมในสัญญำที่ท  ำกับเมืองพัทยำ หรือกำร

พำณชิย์ของเมืองพัทยำ หรือบริษัทที่เมืองพัทยำถือหุ้น 

 มำตรำ ๕๐ นำยกเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ถึงครำวออกตำมวำระ 

 (๒) ตำย 

 (๓) เมื่อมีกำรยุบสภำเมืองพัทยำตำมมำตรำ ๗๖ 

 (๔) ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๕) ขำดคุณสมบัติตำมมำตรำ ๔๓ หรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๔ 

 (๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๙ 

 (๗) รัฐมนตรีพิจำรณำสอบสวนและสั่งให้ออกจำกต ำแหน่ง เพรำะมีควำมประพฤติในทำงที่

จะน ำมำซึ่งควำมเสื่อมเสียหรือก่อควำมไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยำ หรือปฏิบัติกำรหรือละเลยไม่

ปฏบิัติกำรอนัควรปฏิบัติในลักษณะที่จะเป็นเหตุให้เสยีหำยอย่ำงร้ำยแรงแก่เมืองพัทยำ หรือแก่รำชกำร

โดยส่วนรวมหรือแก่ควำมสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภำพของประชำชน 

 (๘) รำษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยำได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจำกต ำแหน่งตำม

กฎหมำย ว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสยีงเพ่ือถอดถอนสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

 ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเมืองพัทยำ ให้ปลัดเมืองพัทยำปฏบิัติหน้ำที่ของนำยกเมืองพัทยำเท่ำที่

จ ำเป็น ได้เป็นกำรช่ัวครำวจนกว่ำนำยกเมืองพัทยำซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ 

 เมื่อมีกรณีสงสัยว่ำควำมเป็นนำยกเมืองพัทยำสิ้นสุดลงตำม (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเรว็ ค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้เป็นที่สดุ 

 มำตรำ ๕๑ รองนำยกเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 

 (๑)  นำยกเมืองพัทยำพ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๒) นำยกเมืองพัทยำมีค ำสั่งให้พ้นจำกต ำแหน่ง 

 (๓)  ตำย 

 (๔)  ลำออก โดยย่ืนหนังสอืลำออกต่อนำยกเมืองพัทยำ 

 (๕) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๔๗ 

 (๖) กระท ำกำรฝ่ำฝืนมำตรำ ๔๙ 



๑๐๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้น ำควำมในวรรคสำมของมำตรำ ๕๐ มำใช้บังคับกับกรณีรองนำยกเมืองพัทยำด้วยโดย

อนุโลม 

 มำตรำ ๕๒ นำยกเมืองพัทยำอำจแต่งตั้งเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำยกเมืองพัทยำไม่เกินจ ำนวนรองนำยกเมืองพัทยำ และอำจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธำนที่ปรึกษำ

และที่ปรึกษำได้จ ำนวนรวมกันแล้วไม่เกินห้ำคน เพ่ือช่วยเหลือในกำรบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำตำมที่

นำยกเมืองพัทยำมอบหมำย 

 บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ 

ประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำต้องมิใช่สมำชิก และให้น ำมำตรำ ๕๑ (๑) (๒) (๓) และ (๔) มำใช้

บังคับกบักำรพ้นจำกต ำแหน่งของบุคคลดังกล่ำวด้วย 

 มำตรำ ๕๓ เงินเดือน เงินประจ ำต ำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่ำงอื่นของนำยก

เมืองพัทยำ รองนำยกเมืองพัทยำ เลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำรนำยกเมืองพัทยำ 

ประธำนที่ปรึกษำหรือที่ปรึกษำ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 
หมวด ๓ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๕๔ ให้นำยกเมืองพัทยำควบคุมและรับผิดชอบในกำรบริหำรกจิกำรของเมืองพัทยำ

และเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเมืองพัทยำและลูกจ้ำงเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๕๕ เมืองพัทยำแบ่งส่วนรำชกำรดังต่อไปนี้  

  (๑) ส ำนักปลัดเมืองพัทยำ 

 (๒) ส่วนรำชกำรอื่น ตำมที่นำยกเมืองพัทยำประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของ

กระทรวงมหำดไทย 

 กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักปลัดเมืองพัทยำ และส่วนรำชกำรอื่นตำมวรรคหนึ่ง ให้

เป็นไปตำมที่นำยกเมืองพัทยำประกำศก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๕๖ ให้มีปลัดเมืองพัทยำคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำพนักงำนเมืองพัทยำและลูกจ้ำง 

เมืองพัทยำรองจำกนำยกเมืองพัทยำ และรับผิดชอบควบคุมดูแลรำชกำรประจ ำของเมืองพัทยำให้เป็นไป

ตำมนโยบำย และมีอ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่นำยกเมืองพัทยำมอบหมำย 

 กำรบริหำรงำนบุคคลของเมืองพัทยำให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๕๗ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์แก่รำชกำรเมืองพัทยำที่จะต้องอำศัย

ข้ำรำชกำรพนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอื่นมำปฏิบัติงำนช่ัวครำว นำยกเมืองพัทยำอำจขอยืมตัวผู้นั้นมำช่วยปฏิบัติรำชกำรของ

เมืองพัทยำเป็นกำรช่ัวครำวโดยมีก ำหนดเวลำกใ็ห้กระท ำได้ แต่ต้องท ำควำมตกลงกับหน่วยรำชกำร 

หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นนั้นก่อน และเมื่อหมดควำมจ ำเป็น

เมื่อใดให้รีบส่งตัวผู้นั้นคืนสงักดัเดิม 



๑๐๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้ถือว่ำข้ำรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับแต่งตั้งตำมวรรคหนึ่ง มีอ ำนำจหน้ำที่เป็นพนักงำนเมืองพัทยำตำม

พระรำชบัญญัตินี้ โดยไม่ขำดจำกสถำนภำพเดิม และคงได้รับเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงแล้วแต่กรณจีำกสงักดัเดิม 

 มำตรำ ๕๘ อ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรองนำยกเมืองพัทยำ ให้

เป็นไปตำมที่นำยกเมืองพัทยำมอบหมำย 

 ในกรณทีี่นำยกเมืองพัทยำไม่อำจปฏบิัติรำชกำรได้ ให้รองนำยกเมืองพัทยำตำมล ำดับที่นำยก 

เมืองพัทยำจัดไว้เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีรองนำยกเมืองพัทยำหรือมีแต่ไม่อำจปฏบิัติรำชกำรได้ 

ให้ปลัดเมืองพัทยำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่นำยกเมืองพัทยำจะพึง

ปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไม่ได้ก ำหนดในเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น นำยกเมืองพัทยำอำจมอบ

อ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืให้รองนำยกเมืองพัทยำเป็นผู้ปฏบิัติรำชกำรแทนนำยกเมืองพัทยำกไ็ด้ แต่ถ้ำ

มอบให้ปลัดเมืองพัทยำหรือรองปลัดเมืองพัทยำปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้

ประชำชนทรำบ 

 กำรปฏบิัติรำชกำรแทนนำยกเมืองพัทยำตำมวรรคสำม ต้องกระท ำภำยใต้กำรก ำกบัดูแลและ

กรอบนโยบำยที่นำยกเมืองพัทยำก ำหนดไว้ 

 มำตรำ ๕๙ ในกรณทีี่มีรองปลัดเมืองพัทยำ อ ำนำจในกำรสั่งหรือกำรปฏบิัติรำชกำรของรอง

ปลัดเมืองพัทยำ ให้เป็นไปตำมที่ปลัดเมืองพัทยำมอบหมำย 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลัดเมืองพัทยำหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ให้รองปลัด

เมืองพัทยำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองปลัดเมืองพัทยำหลำยคนให้รองปลัดเมืองพัทยำผู้มีอำวุโส

ตำมระเบียบแบบแผนของรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดเมืองพัทยำ

หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำยกเมืองพัทยำแต่งตั้งหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำหรือผู้

ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่ปลัดเมืองพัทยำจะพึง

ปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไม่ได้ก ำหนดเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น ปลัดเมืองพัทยำอำจมอบ

อ ำนำจโดยท ำเป็นหนังสอืให้รองปลัดเมืองพัทยำปฏิบัติรำชกำรแทนปลัดเมืองพัทยำกไ็ด้ แต่ถ้ำจะมอบ

ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำปฏบิัติรำชกำรแทน ให้ท ำเป็นค ำสั่ง

และประกำศให้ประชำชนทรำบ 



๑๐๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๖๐ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำหรือผู้ด ำรง

ต ำแหน่งเทยีบเท่ำหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้ปลัดเมืองพัทยำแต่งตั้งพนักงำนเมืองพัทยำคน

หนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนได้ ทั้งนี้  ให้ท ำเป็นค ำสั่งและประกำศให้ประชำชนทรำบ 

 อ ำนำจในกำรสั่ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ หรือกำรปฏิบัติรำชกำรที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรของ

เมืองพัทยำหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำจะพึงปฏิบัติ  หรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นไม่ได้ก ำหนดเร่ืองกำรมอบ

อ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำอำจมอบอ ำนำจ

โดยท ำเป็นหนังสอืให้พนักงำนเมืองพัทยำคนใดคนหนึ่งปฏบิัติรำชกำรแทนได้ แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๖๑ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้นำยกเมืองพัทยำ รองนำยกเมืองพัทยำและพนักงำน

เมืองพัทยำเป็นเจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ 

 

หมวด ๔ 

อ านาจหนา้ท่ีของเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๖๒ ภำยใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมำย เมืองพัทยำมีอ ำนำจหน้ำที่ด ำเนินกำร 

ในเขตเมืองพัทยำในเร่ืองดังต่อไปนี้  

 (๑)  กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

 (๒)  กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ 

 (๓)  กำรคุ้มครองและดูแลรักษำทรัพย์สนิอนัเป็นสำธำรณสมบัติของแผ่นดิน 

 (๔)  กำรวำงผังเมืองและกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง 

 (๕)  กำรจัดกำรเกี่ยวกบัที่อยู่อำศัยและกำรปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 

 (๖)  กำรจัดกำรจรำจร 

 (๗)  กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

 (๘)  กำรก ำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล และกำรบ ำบัดน ำ้เสยี 

 (๙)  กำรจัดให้มีน ำ้สะอำดหรือกำรประปำ 

 (๑๐) กำรจัดให้มีกำรควบคุมตลำด ท่ำเทยีบเรือ และที่จอดรถ 

 (๑๑) กำรควบคุมอนำมัยและควำมปลอดภัยในร้ำนจ ำหน่ำยอำหำร โรงมหรสพและสถำน

บริกำรอื่น 

 (๑๒) กำรควบคุมและส่งเสริมกจิกำรท่องเที่ยว 

 (๑๓) กำรบ ำรุงรักษำศิลปะ จำรีตประเพณ ีภมูิปัญญำท้องถิ่น และวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น 

 (๑๔) อ ำนำจหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้เป็นของเทศบำลนครหรือของเมืองพัทยำ 



๑๑๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๖๓ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่บัญญัติให้เป็นอ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำ

หรือข้อบัญญัติ ให้นำยกเมืองพัทยำ รองนำยกเมืองพัทยำ ปลัดเมืองพัทยำ รองปลัดเมืองพัทยำ 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ และพนักงำนเมืองพัทยำ ซึ่งนำยก

เมืองพัทยำแต่งตั้งเป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส  ำหรับปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว และให้มีฐำนะเป็นพนักงำนฝ่ำย

ปกครองหรือต ำรวจตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

 ในกำรปฏบิัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึงให้มีอ ำนำจดังต่อไปน้ี 

 (๑) เข้ำไปในอำคำรหรือบริเวณที่ตั้ งอำคำรที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือข้อบัญญัติ ในเวลำระหว่ำงพระอำทติย์ขึ้ นถึงพระอำทติย์ตกหรือในเวลำท ำกำร

ของสถำนที่น้ัน 

 (๒) มีหนังสอืสอบถำมหรือเรียกบุคคลใดมำช้ีแจงข้อเทจ็จริงหรือสั่งให้แสดงเอกสำรหรือ

หลักฐำนอื่นที่เกี่ยวข้องกบักำรกระท ำที่มีเหตุอนัควรสงสยัว่ำมีกำรฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏบิัติตำมกฎหมำยหรือ

ข้อบัญญัติ 

 (๓) ยึดหรืออำยัดเอกสำร หลักฐำน ยำนพำหนะหรือสิ่งใดๆ เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำร

ด ำเนินคดี 

 (๔) จับกุมผู้กระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย หรือข้อบัญญัติเพ่ือด ำเนินคดี 

 หลักเกณฑ์และวิธีกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมวรรคสอง ให้เป็นไปตำม

ระเบียบที่นำยกเมืองพัทยำก ำหนด โดยควำมเหน็ชอบของกระทรวงมหำดไทย 

 ในกรณทีี่มีกำรกระท ำควำมผิดตำมกฎหมำย หรือข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง นำยกเมืองพัทยำ 

ปลัดเมืองพัทยำ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรของเมืองพัทยำ หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ แล้วแต่กรณ ี

เห็นว่ำผู้ต้องหำไม่ควรได้รับโทษจ ำคุก ให้มีอ ำนำจเปรียบเทยีบ และเมื่อผู้กระท ำควำมผิดช ำระค่ำปรับ

ตำมที่เปรียบเทียบภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่มีกำรเปรียบเทียบ ให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวล

กฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

 ในกรณีที่ผู้กระท ำควำมผิดไม่ยอมเปรียบเทยีบ หรือเมื่อยอมแล้วแต่ไม่ช ำระค่ำปรับภำยใน

ก ำหนดเวลำ ให้พนักงำนเมืองพัทยำซึ่งนำยกเมืองพัทยำแต่งตั้งมีอ ำนำจในกำรสอบสวนและมีฐำนะเป็น

พนักงำนสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ เมื่อท ำกำรสอบสวนเสรจ็ให้ส่งรำยงำน

กำรสอบสวนไปยังพนักงำนอัยกำร เพ่ือด ำเนินคดีในศำลต่อไปโดยให้ถือว่ำรำยงำนกำรสอบสวนนั้นเป็น

ส ำนวนกำรสอบสวนตำมประมวลกฎหมำยวิธพิีจำรณำควำมอำญำ 

 เงินค่ำปรับให้เป็นรำยได้ของเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๖๔ เมืองพัทยำอำจให้บริกำรแก่บุคคล หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น โดยมีค่ำตอบแทนได้ เมื่อบริกำรน้ันโดยปกติเป็นบริกำรที่มี

ค่ำตอบแทน 

 กำรประกอบกำรพำณชิย์ของเมืองพัทยำให้ตรำเป็นข้อบัญญัติ 



๑๑๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กำรประกอบกิจกำรใดที่เมืองพัทยำมีรำยได้หรือผลพลอยได้อันเกิดจำกกำรกระท ำตำม

อ ำนำจหน้ำที่จะไม่ตรำเป็นข้อบัญญัติกไ็ด้ 

 มำตรำ ๖๕ เมืองพัทยำอำจด ำเนินกจิกำรนอกเขตเมืองพัทยำ เมื่อกำรนั้นจ ำเป็นต้องท ำและ

เป็นกำรที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจกำรที่ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่อยู่ภำยในเขตเมืองพัทยำ หรือเป็น

ประโยชน์แก่เมืองพัทยำ 

 กำรด ำเนินกจิกำรตำมวรรคหนึ่งต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกสภำเมืองพัทยำ และได้รับควำม

ยินยอมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้ำไปด ำเนินกำร 

 ในกรณีที่ไม่ได้รับควำมยินยอมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมวรรคสอง ให้นำยกเมือง

พัทยำรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือพิจำรณำ ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำกำรด ำเนินกิจกำรนั้นจะ

เป็นประโยชน์ต่อประชำชนเป็นส่วนรวม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด ำเนินกำรให้นำยกเมืองพัทยำและ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมำประชุม เพ่ือหำข้อยุติร่วมกนั 

 มำตรำ ๖๖ ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดด ำเนินกิจกำรใดที่อยู่นอกเขตเมือง

พัทยำอนัมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทอืนต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือควำมปลอดภัยของประชำชน

ในเขตเมืองพัทยำ ให้นำยกเมืองพัทยำเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพ่ือพิจำรณำ

ปัญหำดังกล่ำวร่วมกนั 

 เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้รับข้อเสนอของนำยกเมืองพัทยำตำมวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดด ำเนินกำรแต่งตั้ งคณะกรรมกำรขึ้ นชุดหนึ่ งภำยในสิบห้ำวันนับแต่ได้รับข้อเสนอและถ้ำ

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำและมีมติอย่ำงใดแล้ว ให้เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ือแจ้งให้เมืองพัทยำและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด ำเนินกำรตำมมติของคณะกรรมกำรต่อไปในกรณีที่หำข้อยุติ

ไม่ได้ ให้รัฐมนตรีเป็นผู้ช้ีขำด 

 คณะกรรมกำรตำมวรรคสอง ให้ประกอบด้วยผู้แทนเมืองพัทยำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และบุคคลอื่นตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็สมควร 

 มำตรำ ๖๗ ในกรณีที่หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนของรัฐ ด ำเนินกิจกำรใดที่

อยู่นอกเขตเมืองพัทยำอันมีลักษณะที่จะมีผลกระทบกระเทือนต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือควำม

ปลอดภัยของประชำชนในเขตเมืองพัทยำ ให้นำยกเมืองพัทยำรำยงำนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด เพ่ือแจ้ง

ให้หน่วยรำชกำร รัฐวิสำหกจิ หรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจำรณำและหำข้อยุติร่วมกนั  

 มำตรำ ๖๘ ในกรณีจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนอย่ำงมีประสทิธิภำพ

และลดภำระทำงกำรเงินของเมืองพัทยำ เมืองพัทยำอำจมอบให้บุคคลอื่นหรือเข้ำร่วมกับบุคคลอื่น

กระท ำกิจกำรที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำได้ ในกรณีเช่นนั้น ผู้กระท ำกิจกำรมีสิทธิเรียกเกบ็

ค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำร หรือค่ำตอบแทน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรน้ันแทนเมืองพัทยำตำมอัตรำที่ได้ท ำ

ควำมตกลงกบัเมืองพัทยำได้ 

 กำรกระท ำกิจกำรตำมวรรคหนึ่งต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำเมืองพัทยำ และรัฐมนตรี

ก่อน 



๑๑๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 หลักเกณฑ ์วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรกระท ำกจิกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้

ในข้อบัญญัติ ทั้งนี้  ข้อบัญญัติดังกล่ำวต้องไม่มีลักษณะที่อำจเป็นผลให้ประชำชนผู้ใช้หรือรับบริกำรต้อง

เสยีค่ำบริกำรหรือค่ำใช้จ่ำยอื่นสงูขึ้น 

 มำตรำ ๖๙ เมืองพัทยำอำจร่วมกับหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกจิ หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดตั้งองค์กำรขึ้นเรียกว่ำ สหกำร มีฐำนะเป็นนิติบุคคล เพ่ือท ำกิจกำรใดอันอยู่

ภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำได้ 

 กำรจัดตั้งสหกำรจะท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยระบุช่ือ อ ำนำจหน้ำที่ และวิธีกำร

บริกำรและกำรด ำเนินงำนไว้ และเมื่อจะยุบเลิกสหกำร ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ โดยระบุวิธจีัดกำร

ทรัพย์สนิไว้ด้วย 

 

หมวด ๕ 

ขอ้บญัญติัเมืองพทัยา 

 

 มำตรำ ๗๐ เมืองพัทยำมีอ ำนำจตรำข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยในกรณี

ดังต่อไปนี้  

 (๑) กำรปฏบิัติให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของเมืองพัทยำ 

 (๒) เมื่อมีกฎหมำยบัญญัติให้เมืองพัทยำมีอ ำนำจตรำข้อบัญญัติได้ 

 (๓) กำรให้บริกำรโดยมีค่ำตอบแทนตำมมำตรำ ๖๔ วรรคหนึ่ง 

 (๔) กำรพำณชิย์ตำมมำตรำ ๖๔ วรรคสอง 

 (๕) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สนิ กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ กำรจ้ำง 

และกำรพัสดุ 

 ในข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง จะก ำหนดโทษจ ำคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจ ำและปรับผู้ละเมิด

ข้อบัญญัติไว้ด้วยกไ็ด้ แต่จะก ำหนดโทษจ ำคุกเกนิหกเดือนและโทษปรับเกนิหนึ่งหมื่นบำทไม่ได้ 

 ข้อบัญญัติตำม (๕) ต้องมีมำตรฐำนไม่ต ่ำกว่ำมำตรฐำนกลำงที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 ข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่งจะตรำขึ้นได้ต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกสภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๗๑ ร่ำงข้อบัญญัติจะเสนอได้กแ็ต่โดยนำยกเมืองพัทยำ สมำชิก หรือรำษฎรผู้มีสทิธิ

เลือกตั้งในเขตเมืองพัทยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเข้ำช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 ในกรณทีี่สมำชิกเป็นผู้เสนอร่ำงข้อบัญญัติ ต้องมีสมำชิกลงนำมรับรองไม่น้อยกว่ำสองคน 

 ร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกบักำรเงิน สมำชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ำรับรองของนำยกเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๗๒ ร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกบักำรเงิน หมำยควำมถึงร่ำงข้อบัญญัติ ว่ำด้วยเร่ืองใดเร่ือง

หนึ่ง ดังต่อไปนี้  

 (๑) กำรจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปล่ียนแปลง แก้ไข ผ่อน หรือวำงระเบียบ กำรบังคับอัน

เกี่ยวกบัภำษีอำกร 
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 (๒) กำรเกบ็รักษำเงิน กำรจ่ำยเงิน หรือกำรโอนงบประมำณของเมืองพัทยำ 

 (๓) กำรกู้เงิน กำรค ำ้ประกนั หรือกำรใช้เงินกู้ 

 (๔) กำรคลัง กำรงบประมำณ กำรเงิน ทรัพย์สนิ กำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สนิ กำรจ้ำง 

และกำรพัสดุ 

 ในกรณีเป็นที่สงสัยว่ำร่ำงข้อบัญญัติใดเป็นร่ำงข้อบัญญัติเกี่ยวกับกำรเงิน ที่จะต้องมีค ำ

รับรองของนำยกเมืองพัทยำ ให้ประธำนสภำเมืองพัทยำเป็นผู้วินิจฉัย 

 มำตรำ ๗๓ ภำยใต้บังคับมำตรำ ๗๖ ร่ำงข้อบัญญัติที่สภำเมืองพัทยำไม่เห็นชอบด้วยให้

เป็นอนัตกไป 

 ร่ำงข้อบัญญัติที่ตกไปตำมวรรคหน่ึง จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่

ร่ำงข้อบัญญัตินั้นตกไป 

 มำตรำ ๗๔ งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของเมืองพัทยำ ต้องตรำเป็นข้อบัญญัติในกรณีที่

ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีออกไม่ทนัปีงบประมำณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีของปีงบประมำณก่อนนั้นไปพลำงก่อน 

 ในกรณีที่งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีที่ตั้งไว้ไม่พอส ำหรับกำรใช้จ่ำย หรือมีควำมจ ำเป็นที่

จะต้องตั้งรำยจ่ำยขึ้นใหม่ระหว่ำงปีงบประมำณ ให้ตรำเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

 มำตรำ ๗๕ ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีและร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ

รำยจ่ำยเพ่ิมเติม สภำเมืองพัทยำจะต้องพิจำรณำให้เสรจ็ภำยในสี่สบิห้ำวันนับแต่วันที่สภำเมืองพัทยำ

ได้รับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้น 

 ถ้ำสภำเมืองพัทยำพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยไม่เสรจ็ภำยในก ำหนดเวลำตำม

วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำสภำเมืองพัทยำได้ให้ควำมเหน็ชอบในร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้น และให้

นำยกเมืองพัทยำลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยต่อไป 

 ในกำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยของสภำเมืองพัทยำ กำรเสนอ กำรแปรญัตติ 

หรือกำรกระท ำด้วยประกำรใดๆ ที่มีผลให้สมำชิกมีส่วนไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรใช้งบประมำณ

รำยจ่ำย จะกระท ำมิได้ 

 มำตรำ ๗๖ ในกรณีที่สภำเมืองพัทยำไม่เห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย

ประจ ำปีหรือร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม ให้สภำเมืองพัทยำตั้งคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง

ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวนสบิห้ำคน เพ่ือพิจำรณำหำข้อยุติควำมขัดแย้งในสำระส ำคัญที่บัญญัติไว้ใน

ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้น 

 คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยสมำชิกซึ่งสภำเมืองพัทยำแต่งตั้งจ ำนวนเจด็คน

และบุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมำชิกซึ่งนำยกเมืองพัทยำเสนอจ ำนวนเจด็คน และให้กรรมกำรทั้งสบิสี่

คนร่วมกันปรึกษำและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นกรรมกำรและมิได้เป็นสมำชิกคนหนึ่งท ำหน้ำที่เป็น

ประธำนคณะกรรมกำรดังกล่ำวภำยในเจด็วันนับแต่วันที่กรรมกำรครบจ ำนวนสบิสี่คน 
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 ในกรณีที่ไม่สำมำรถเสนอบุคคลที่จะท ำหน้ำที่เป็นประธำนได้ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสอง 

ให้ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้ งบุคคลซ่ึงมิได้เป็นกรรมกำรและมิได้เป็นสมำชิกข้ึนท ำหน้ำที่ประธำน

คณะกรรมกำรดังกล่ำว 

 ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งพิจำรณำและรำยงำนผลกำรพิจำรณำต่อสภำเมืองพัทยำให้

แล้วเสรจ็ภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่แต่งตั้งประธำนคณะกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่สำมำรถ

พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้ประธำนคณะกรรมกำรรวบรวมผลกำรพิจำรณำ 

แล้ววินิจฉัยช้ีขำดและรำยงำนต่อสภำเมืองพัทยำโดยเรว็ 

 ถ้ำสภำเมืองพัทยำยังไม่เห็นชอบด้วยกับผลกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร หรือผลกำร

วินิจฉัยของประธำนคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี ให้ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยนั้นเป็นอันตกไป

และให้รัฐมนตรีสั่งยุบสภำเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๗๗ ภำยในเจด็วันนับแต่วันที่สภำเมืองพัทยำมีมติเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติใด

ให้ประธำนสภำเมืองพัทยำส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำ 

 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดต้องพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่งให้เสรจ็และส่งคืนประธำนสภำ

เมืองพัทยำภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับร่ำงข้อบัญญัติน้ัน ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่พิจำรณำให้แล้ว

เสรจ็ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนดให้ถือว่ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเหน็ชอบด้วยกบัร่ำงข้อบัญญัติดังกล่ำว 

 ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่ำงข้อบัญญัติตำมวรรคหน่ึง ให้ส่งให้นำยก

เมืองพัทยำลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป แต่ถ้ำผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่ำง

ข้อบัญญัติน้ันพร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วยคืนไปยังสภำเมืองพัทยำเพ่ือพิจำรณำใหม่ ถ้ำสภำ

เมืองพัทยำมีมติยืนยันตำมร่ำงข้อบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของสมำชิกเท่ำที่มีอยู่ 

ให้ประธำนสภำเมืองพัทยำแจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบและส่งร่ำงข้อบัญญัตินั้นให้นำยกเมืองพัทยำ

ลงนำมใช้บังคับเป็นข้อบัญญัติต่อไป 

 มำตรำ ๗๘ ข้อบัญญัตินั้นให้ประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำและให้มีผล

ใช้บังคับได้ ดังนี้ 

 (๑) ถ้ำเป็นข้อบัญญัติว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย ให้มีผลใช้บังคับตั้ งแต่วันถัดจำกวัน

ประกำศเป็นต้นไปหรือตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบัญญัติน้ัน 

 (๒) ถ้ำเป็นข้อบัญญัติอื่น ให้มีผลใช้บังคับเมื่ อพ้นเจ็ดวันนับแต่วันประกำศ เว้นแต่

ข้อบัญญัตินั้นจะก ำหนดไว้เป็นประกำรอื่น แต่ต้องไม่เรว็กว่ำวันถัดจำกวันประกำศ 

 ให้ปลัดเมืองพัทยำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรประกำศข้อบัญญัติตำมวรรคหนึ่ง และให้ระบุวันที่

ที่ประกำศไว้ด้วย 

 มำตรำ ๗๙ ให้เมืองพัทยำจัดให้มีส ำเนำข้อบัญญัติไว้ ณ ศำลำว่ำกำรเมืองพัทยำเพ่ือให้

ประชำชนตรวจดูได้ และหำกประชำชนประสงค์จะได้ส ำเนำข้อบัญญัติใดๆ ให้เมืองพัทยำจัดให้โดยคิด

ค่ำตอบแทนได้ไม่เกนิค่ำใช้จ่ำยตำมที่จ่ำยจริงในกำรด ำเนินกำรดังกล่ำว 
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หมวด ๖ 

รายไดแ้ละรายจ่าย 

 

 มำตรำ ๘๐ ภำษีบ ำรุงท้องที่ ภำษีโรงเรือนและที่ดิน ภำษีป้ำย และอำกรกำรฆ่ำสัตว์และ

ค่ำธรรมเนียมรวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจำกกำรฆ่ำสัตว์ ในเขตเมืองพัทยำ ให้เมืองพัทยำจัดเกบ็

เป็นรำยได้ของเมืองพัทยำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๘๑ กจิกำรใดที่มีกฎหมำยมอบหน้ำที่ให้เทศบำลหรือนำยกเทศมนตรีเป็นเจ้ำหน้ำที่

ด ำเนินกำรหรือก ำหนดให้แบ่งรำยได้ให้เทศบำล ถ้ำกิจกำรนั้นอยู่ในเขตเมืองพัทยำ ให้เมืองพัทยำหรือ

นำยกเมืองพัทยำเป็นเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรหรือให้เมืองพัทยำได้รับส่วนแบ่งรำยได้ตำมกฎหมำยน้ันและ

บรรดำค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต และค่ำปรับ เน่ืองในกจิกำรเช่นว่ำนั้น ให้เป็นรำยได้ของเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๘๒ เมืองพัทยำมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเกบ็ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไม่

เกนิร้อยละสบิของภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดังต่อไปนี้  

 (๑) ภำษีธุรกจิเฉพำะตำมประมวลรัษฎำกร ซึ่งสถำนประกอบกำรอยู่ในเขตเมืองพัทยำ 

 (๒) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตขำยสุรำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสุรำ ซึ่งร้ำนขำยสุรำอยู่ในเขต

เมืองพัทยำ 

 (๓) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตในกำรเล่นกำรพนันตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพนันซ่ึงสถำนที่

เล่นกำรพนันอยู่ในเขตเมืองพัทยำ 

 ในกำรเสยีภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้ เศษของหนึ่งบำทให้ปัดทิ้ง 

 ภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำมมำตรำนี้  ให้ถือเป็นภำษีอำกรและค่ำธรรมเนียมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๘๓ เมืองพัทยำมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมโดยให้ก ำหนดเป็นอัตรำ

ภำษีมูลค่ำเพ่ิมเพ่ิมข้ึนจำกอตัรำที่เรียกเกบ็ตำมประมวลรัษฎำกร ดังต่อไปนี้  

 (๑) ในกรณีที่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอตัรำร้อยละศูนย์ ให้เมืองพัทยำ

เกบ็อตัรำร้อยละศูนย์ 

 (๒) ในกรณทีี่ประมวลรัษฎำกรเรียกเกบ็ภำษีมูลค่ำเพ่ิมในอตัรำอื่น ให้เมืองพัทยำเกบ็หนึ่ง

ในเก้ำของอตัรำภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกร 

 ภำษีมูลค่ำเพ่ิมที่เกบ็เพ่ิมข้ึนตำมมำตรำน้ี ให้ถือเป็นภำษีมูลค่ำเพ่ิมตำมประมวลรัษฎำกร 

 มำตรำ ๘๔ เมื่อเมืองพัทยำออกข้อบัญญัติตำมมำตรำ ๘๒ (๑) หรือมำตรำ ๘๓ แล้วให้

เป็นหน้ำที่ของกรมสรรพำกรที่จะจัดเกบ็ภำษีดังกล่ำวให้เมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๘๕ เมืองพัทยำจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีหน้ำที่จัดเก็บภำษีอำกร 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต ค่ำตอบแทน หรือรำยได้อื่นใด เพ่ือเมืองพัทยำกไ็ด้ ในกรณีเช่นนี้  เมื่อได้

หักค่ำใช้จ่ำยไม่เกินร้อยละหน่ึงตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวงแล้วให้กระทรวง ทบวง กรม นั้นส่งมอบ

ให้แก่เมืองพัทยำ 



๑๑๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๘๖ ในกำรปฏบิัติตำมมำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๑ หรือข้อบัญญัติที่ออกตำมมำตรำ ๘๒ 

(๒) หรือ (๓) ให้เมืองพัทยำมีอ ำนำจแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพ่ือปฏิบัติกำร และให้เจ้ำหน้ำที่ซ่ึงได้รับแต่งตั้ง

มีอ ำนำจและหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรน้ัน 

 ในกำรบังคับเรียกเกบ็ภำษีค้ำงตำมมำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๑ มำตรำ ๘๒ (๒) หรือ (๓) หรือ

มำตรำ ๘๓ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยกเมืองพัทยำ ให้ปลัดเมืองพัทยำมีอ ำนำจสั่งยึดและสั่งขำย

ทอดตลำดทรัพย์สนิของผู้ต้องรับผิดเสียภำษีอำกรโดยมิต้องขอให้ศำลออกหมำยยึดหรือสั่ง  แต่ถ้ำจะ

ขำยทอดตลำดต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย 

 วิธีกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สินตำมวรรคสอง ให้ปฏิบัติตำมประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ

ควำมแพ่งโดยอนุโลม 

 เงินที่ได้จำกกำรขำยทอดตลำดทรัพย์สนินั้น ให้หักค่ำธรรมเนียมกับค่ำใช้จ่ำยในกำรยึดและ

ขำยและเงินภำษีอำกรค้ำง ถ้ำมีเงินเหลือให้คืนให้แก่เจ้ำของทรัพย์สนิ 

 มำตรำ ๘๗ ภำษีและค่ำธรรมเนียมรถยนต์และล้อเล่ือนที่จัดเก็บได้ในจังหวัดชลบุรี ให้

จัดสรรให้แก่เมืองพัทยำโดยให้ถือว่ำเมืองพัทยำเป็นเทศบำล ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่บัญญัติ

ไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 มำตรำ ๘๘ ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้จัดสรรหรือแบ่งรำยได้ อันเกิดจำกภำษีอำกร 

ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต หรือค่ำปรับใดๆ ให้แก่เทศบำล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้

เมืองพัทยำได้รับส่วนแบ่งรำยได้ดังกล่ำวด้วย เช่นเดียวกบัเทศบำลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

และเพ่ือประโยชน์ในกำรนี้  ให้ถือว่ำเมืองพัทยำเป็นเทศบำลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น แล้วแต่

กรณ ี

 มำตรำ ๘๙ เมืองพัทยำอำจมีรำยได้อื่นดังต่อไปนี้  

 (๑) ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม ค่ำใบอนุญำต หรือค่ำปรับใด ตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติไว้ 

 (๒) รำยได้จำกทรัพย์สนิของเมืองพัทยำ 

 (๓) รำยได้จำกสำธำรณปูโภคของเมืองพัทยำ 

 (๔) รำยได้จำกกำรพำณชิย์ของเมืองพัทยำ 

 (๕) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยพันธบัตรเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทยและ

กระทรวงกำรคลังร่วมกนั และตรำเป็นข้อบัญญัติแล้ว 

 (๖) เงินกู้ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกกระทรวงมหำดไทย และตรำเป็นข้อบัญญัติแล้ว ถ้ำ

เป็นเงินกู้จำกต่ำงประเทศต้องได้รับควำมเหน็ชอบจำกกระทรวงกำรคลังด้วย 

 (๗) เงินอุดหนุนหรือรำยได้อื่นตำมที่รัฐบำลหรือหน่วยงำนของรัฐจัดสรรให้ 

 (๘) เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ องค์กำรต่ำงประเทศ หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

ถ้ำเป็นกรณีที่ เงินช่วยเหลือดังกล่ำวมีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก

กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงกำรคลังร่วมกันก่อน ถ้ำกรณีไม่มีเงื่อนไขหรือข้อผูกพันใดๆ ให้

รำยงำนให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ 



๑๑๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๙) เงินช่วยเหลือและค่ำตอบแทน 

 (๑๐) เงินและทรัพย์สนิอย่ำงอื่นที่มีผู้อุทศิให้ 

 (๑๑) รำยได้อื่นตำมที่มีกฎหมำยบัญญัติให้เป็นของเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๙๐ กำรตั้งงบประมำณเป็นเงินอุดหนุนเมืองพัทยำ ให้รัฐบำลตั้งให้เมืองพัทยำ

โดยตรง ทั้งนี้  ให้ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมของปริมำณงำน และรำยได้ของรัฐที่ได้รับจำกเมืองพัทยำด้วย 

 ภำยใต้บังคับแห่งกฎหมำยอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบำลจัดให้แก่เมืองพัทยำ รัฐมนตรีจะออก

ระเบียบเพ่ือก ำหนดกำรใช้จ่ำยเงินดังกล่ำวกไ็ด้ 

 มำตรำ ๙๑ เมืองพัทยำอำจมีรำยจ่ำยดังต่อไปนี้  

 (๑) เงินเดือน 

 (๒) ค่ำจ้ำง 

 (๓) ค่ำตอบแทน 

 (๔) ค่ำใช้สอย 

 (๕) ค่ำวัสดุ 

 (๖) ค่ำครุภัณฑ ์

 (๗) ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

 (๘) เงินอุดหนุน 

 (๙) รำยจ่ำยตำมข้อผูกพัน 

 (๑๐) รำยจ่ำยอื่นตำมที่กฎหมำยบัญญัติ หรือข้อบัญญัติก ำหนด 

 มำตรำ ๙๒ กำรจ่ำยเงินของเมืองพัทยำ ให้เป็นไปตำมที่ ได้อนุญำตไว้ในข้อบัญญัติ

งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีหรือข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพ่ิมเติม 

 กำรจ่ำยเงินที่มิได้อนุญำตไว้ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยตำมวรรคหน่ึง ให้กระท ำได้

เฉพำะเมื่อเป็นกรณีฉุกเฉินและจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำประโยชน์ของเมืองพัทยำ หรือกำร

ป้องกันภัยพิบัติสำธำรณะ หรือกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย ในกรณีเช่นนั้น นำยกเมืองพัทยำจะ

สั่งจ่ำยเงินจำกเงินสะสมไปก่อนกไ็ด้ แต่ต้องรำยงำนให้สภำเมืองพัทยำทรำบในกำรประชุมคร้ังแรก

หลังจำกกำรสั่งจ่ำยเงินและให้ตั้งงบประมำณรำยจ่ำยชดใช้เงินสะสมต่อไป ทั้งนี้  กำรจ่ำยเงินสะสมและ

กำรตั้งงบประมำณรำยจ่ำยชดใช้เงินสะสมให้เป็นไปตำมระเบียบที่กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 งบประมำณรำยจ่ำยที่ตั้งไว้เพ่ือกำรใด จะโอนไปเพ่ือใช้จ่ำยส ำหรับกำรอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะมี

ข้อบัญญัติให้โอนได้ 

 มำตรำ ๙๓ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ ให้นำยกเมืองพัทยำประกำศรำยกำรรับจ่ำยเงินประจ ำปี

งบประมำณที่สิ้ นสุดลงพร้อมทั้งรำยกำรผูกพันที่เบิกตัดปีงบประมำณไว้เผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ

ภำยในสำมสบิวันนับแต่วันที่สิ้นสดุปีงบประมำณ 



๑๑๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบกำรรับเงิน กำรจ่ำยเงิน กำรบัญชีกำรเงินและ

ทรัพย์สินอื่นๆ ของเมืองพัทยำและท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบเสนอนำยกเมืองพัทยำเพ่ือเสนอสภำ

เมืองพัทยำต่อไป 

 

หมวด ๗ 

การก ากบัดูแล 

 
 มำตรำ ๙๔ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของเมือง

พัทยำ เพ่ือกำรนี้  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจสั่งสอบสวนข้อเทจ็จริงหรือสั่งให้นำยกเมืองพัทยำช้ีแจง

แสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกบักำรปฏบิัติรำชกำรของเมืองพัทยำได้ 

 มำตรำ ๙๕ บรรดำเร่ืองที่เมืองพัทยำต้องเสนอไปยังรัฐมนตรีหรือกระทรวง ทบวง กรม ให้

นำยกเมืองพัทยำรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบด้วย ในกำรนี้  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะท ำควำมเห็น

เสนอรัฐมนตรี หรือกระทรวง ทบวง กรม แล้วแต่กรณ ีเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำด้วยกไ็ด้ 

 มำตรำ ๙๖ ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำนำยกเมืองพัทยำปฏิบัติกำรในทำงที่อำจ

น ำมำซึ่งควำมเสียหำยแก่เมืองพัทยำ หรือกระท ำกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ข้อบัญญัติ และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ช้ีแจง แนะน ำ หรือตักเตือนแล้ว แต่นำยกเมืองพัทยำไม่ปฏิบัติ

ตำม ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรำยงำนให้รัฐมนตรีทรำบเพ่ือพิจำรณำสั่งกำรตำมที่เห็นสมควร ในกรณี

ฉุกเฉินหรือจ ำเป็นรีบด่วนที่จะรอช้ำมิได้ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจออกค ำสั่งระงับกำรปฏิบัติ

รำชกำรของนำยกเมืองพัทยำไว้ตำมที่เหน็สมควรได้ 

 กำรกระท ำของนำยกเมืองพัทยำที่ฝ่ำฝืนค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรัฐมนตรี แล้วแต่

กรณ ีตำมวรรคหนึ่ง ไม่มีผลผูกพันเมืองพัทยำ 

 มำตรำ ๙๗ ในกรณีที่เมืองพัทยำด ำเนินกำรนอกเขตเมืองพัทยำตำมมำตรำ ๖๕ และกิจกำรนั้น

มีลักษณะที่อำจน ำมำซ่ึงควำมเดือดร้อนร ำคำญแก่ประชำชนในเขตเมืองพัทยำ หรืออำจกระทบกระเทือน

ต่อควำมสงบเรียบร้อย หรือควำมปลอดภัยของประชำชนในเขตเมืองพัทยำหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอื่น ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจแนะน ำให้ปรับปรุงแก้ไขหรือกระท ำกำรใดๆ ได้ตำมสมควร 

ในกรณีที่เมืองพัทยำ ไม่ปฏิบัติตำมและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดจะออกค ำสั่งระงับกำรด ำเนินกจิกำรดังกล่ำวกไ็ด้ 

 มำตรำ ๙๘ เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชำชนในเขตเมืองพัทยำหรือประโยชน์ของ

ประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะรำยงำนเสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำสั่งยุบสภำ

เมืองพัทยำกไ็ด้ 

 เมื่อมีกรณีตำมวรรคหน่ึงหรือกรณีอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัติน้ีรัฐมนตรีมีอ ำนำจ

ยุบสภำเมืองพัทยำ และให้แสดงเหตุผลไว้ในค ำสั่งด้วย 



๑๑๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๙๙ บรรดำอ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมพระรำชบัญญัติ น้ี  ถ้ำ

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดพิจำรณำเห็นสมควร จะท ำหนังสอืมอบอ ำนำจให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิบัติแทน

กไ็ด้ แต่ต้องแจ้งให้เมืองพัทยำทรำบและให้รำยงำนกระทรวงมหำดไทยทรำบด้วย 

 

บทเฉพาะกาล 

 
 มำตรำ ๑๐๐ ให้สมำชิกสภำเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมือง

พัทยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับพ้นจำกต ำแหน่ง และ

ให้เลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัติน้ีภำยในเก้ำสบิวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ 

 มำตรำ ๑๐๑ ให้ปลัดเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ 

พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ พ้นจำกต ำแหน่ง และให้มี

กำรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำภำยในเก้ำสบิวันนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 ในระหว่ำงที่ไม่มีนำยกเมืองพัทยำตำมวรรคหน่ึง ให้ปลัดเมืองพัทยำซึ่งได้รับแต่งตั้งตำม

พระรำชบัญญัตินี้  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะนำยกเมืองพัทยำเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรช่ัวครำวจนกว่ำนำยก 

เมืองพัทยำซ่ึงได้รับเลือกตั้งจะเข้ำรับหน้ำที่ 

 ในกรณทีี่ไม่มีปลัดเมืองพัทยำตำมวรรคสอง ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดเมืองพัทยำ ตำมพระรำชบัญญตัิ

ระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ ซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ี 

ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในต ำแหน่งและปฏบิัติหน้ำที่ในฐำนะนำยกเมืองพัทยำเท่ำที่จ ำเป็นได้เป็นกำรช่ัวครำว 

จนกว่ำนำยกเมืองพัทยำที่ได้รับเลือกตั้งจะเข้ำรับหน้ำที่ 

 มำตรำ ๑๐๒ ในระหว่ำงที่ไม่มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่นให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลมำใช้บังคับกับกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ

เมืองพัทยำหรือนำยกเมืองพัทยำเท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี ทั้งนี้  

ให้ยกเว้นไม่ต้องเรียกเกบ็เงินประกนักำรสมัคร 

 ในกำรเลือกตั้งนำยกเมืองพัทยำ ให้ถือเขตเมืองพัทยำเป็นเขตเลือกตั้ง 

 ในกรณีที่มีกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำ และนำยกเมืองพัทยำในครำวเดียวกันให้ใช้

หน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เจ้ำพนักงำนผู้ด ำเนินกำรเลือกตั้ง คณะกรรมกำรตรวจคะแนน เจ้ำหน้ำที่

คะแนน และบัญชีรำยช่ือผู้มีสทิธเิลือกตั้งร่วมกนักไ็ด้ 

 ใบสมัครและบัตรเลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำ หรือนำยกเมืองพัทยำให้เป็นไปตำมที่

กระทรวงมหำดไทยก ำหนด 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยกระทรวงมหำดไทยอำจออก

ระเบียบก ำหนดวิธีปฏิบัติในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเมืองพัทยำ หรือนำยกเมืองพัทยำเท่ำที่ไม่ขัดหรือ

แย้งกบักฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำเทศบำลได้ 



๑๒๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๐๓ ให้โอนบรรดำกจิกำร ทรัพย์สนิ หนี้  สทิธ ิและเงินงบประมำณของเมืองพัทยำที่

มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ไปเป็นของเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 มำตรำ ๑๐๔ ให้บรรดำพนักงำนเมืองพัทยำและลูกจ้ำงเมืองพัทยำซ่ึงด ำรงต ำแหน่งอยู่ในวัน

ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับเป็นพนักงำนเมืองพัทยำหรือลูกจ้ำงเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัติน้ี 

 ในระหว่ำงที่ยังไม่มีกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเมืองพัทยำและ

ลูกจ้ำงเมืองพัทยำ ให้กำรบริหำรงำนบุคคลของพนักงำนเมืองพัทยำและลูกจ้ำงเมืองพัทยำเป็นไปตำม

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 มำตรำ ๑๐๕ ให้บรรดำข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศของเมืองพัทยำและมติของ

เมืองพัทยำซึ่งออกโดยสภำเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ.๒๕๒๑ 

และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ เป็นข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกำศ และมติของเมืองพัทยำตำมพระรำชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระรำชบัญญัติน้ี 

 มำตรำ ๑๐๖ บรรดำพระรำชกฤษฎีกำ กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศในเร่ืองใด 

ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรเมืองพัทยำ พ.ศ. ๒๕๒๑ หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติม หรือที่

ใช้บังคับกับเมืองพัทยำหรือกิจกำรของเมืองพัทยำ และใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่ขัด หรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้ จนกว่ำจะมีพระรำชกฤษฎีกำ 

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศในเร่ืองนั้น ตำมพระรำชบัญญัตินี้ ขึ้นใช้บังคับแทน 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลีกภยั 

นายกรฐัมนตรี 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทยก ำหนดให้สมำชิกสภำท้องถิ่นต้องมำจำกกำรเลือกตั้งและคณะผู้บริหำรท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหำรท้องถิ่นให้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงของประชำชนหรือมำจำกควำมเห็นชอบของสภำท้องถิ่น 

แต่เนื่องจำกกำรปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเมืองพัทยำในปัจจุบันซึ่งมีปลัดเมืองพัทยำท ำหน้ำที่บริหำร

กิจกำรเมืองพัทยำโดยสัญญำจ้ำงยังไม่สอดคล้องและเป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว 

ประกอบกับสมควรจัดระเบียบกำรปกครองเมืองพัทยำใหม่ให้เหมำะสมกับสภำวกำรณ์  และเพ่ือให้

เมืองพัทยำมีควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล 

กำรเงิน และกำรคลังสอดคล้องกบัหลักกำรที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย จึงจ ำเป็นต้อง

ตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 
--------------------------------------- 


