
 

 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) แก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา (เพ่ิมมาตรา ๙ วรรคสาม) 
(๒) แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก 

สภาเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐ 
และยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔) 

(๓) แก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา (แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) วรรคสองและวรรคสาม และเพ่ิมมาตรา ๑๙ วรรคสี่) 

(๔) แก้ไขเพ่ิมเติมการก าหนดให้มีการเลือกตั้งเมื่อครบอายุสภาเมืองพัทยา  
และมีการยุบสภาเมืองพัทยา รวมทั้งการเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสั่งยุบสภา
เมืองพัทยา (ยกเลิกมาตรา ๒๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๒๑) 

(๕) แก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมือง
พัทยา ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๔๒ ยกเลิกมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๗) 

(๖) แก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดเวลาการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา (ยกเลิก
มาตรา ๔๕ วรรคสอง) 

(๗) แก้ไขเพ่ิมเติมการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเมืองพัทยา รองนายก
เมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา  
ที่ปรึกษา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ยกเลิกมาตรา ๑๘ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙) 

(๘) แก้ไขเพ่ิมเติมการพ้นจากต าแหน่งนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๐  
วรรคหนึ่ง (๕) และ (๗) วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๕๒ วรรคสอง) 

(๙) แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา (เพ่ิมมาตรา ๖๒ (๖/๑)) 
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมการจ่ายเงินของเมืองพัทยา หรือการน าเงินของกิจการที่เมือง

พัทยาเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้นไปใช้จ่าย (เพ่ิมมาตรา ๙๒ วรรคสี่) 
(๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมการก ากับดูแลเมืองพัทยา (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙๖  

และเพ่ิมมาตรา ๙๖/๑) 
 

เหตุผล 
 



๒ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของของผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นนายกเมืองพัทยาให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติมการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเมืองพัทยา การพ้นจากต าแหน่ง
นายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา 
และที่ปรึกษา รวมทั้งการกระท าอันเป็นการต้องห้ามของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา 
เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา  
และสมาชิกเมืองพัทยา ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยาและการก ากับดูแลเมืองพัทยา เพ่ือให้
ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา และผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือในการบริหารราชการ 
ของเมืองพัทยาที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้



 

 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

.......................................... 
........................................... 
........................................... 

 
.................................................................................................................................... 

.......................................... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยา 
 
  .................................................................................................................................... 
.......................................... 

 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

เมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“ความในวรรคหนึ่งมิให้น าใช้บังคับแก่กรณีที่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุที่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ไม่ครบจ านวน  ถ้าในการจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่นั้นยังได้ไม่ครบจ านวนอีก ให้ถือว่าสภาเมืองพัทยานั้น
ประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเมืองพัทยา เว้นแต่จะมีจ านวน
สมาชิกไม่ถึงสองในสามของจ านวนตามวรรคหนึ่ง” 

 
มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๐  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก  

ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น” 



๒ 
 

 

มาตรา ๕  ให้ยกเลิกมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๔  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
มาตรา ๖  ให้ยกเลิกมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความใน (๔) และ (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๑๙  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“(๔) กระท าการอันต้องห้ามตามมาตรา ๔๙ วรรคสาม 
  (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๐” 
 
มาตรา ๘  ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๑๙  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๕)  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้ว
ไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดลงตาม (๔) 
(๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่ง
ไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้  และให้สมาชิกภาพ
ของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงาน 
และการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศ 
ค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก 
การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลัง 
ด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่
ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด” 

 
มาตรา ๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“ในกรณีที่สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงตาม (๘) พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือว่าเป็น

การยุบสภาเมืองพัทยา” 
 
มาตรา ๑๐  ให้ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 

เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 



๓ 
 

 

มาตรา ๑๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑  ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิก 
ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานเสนอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งยุบ 
สภาเมืองพัทยาก็ได้” 

 
มาตรา ๑๒  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๒  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นนายกเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  

ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา นอกจากต้องมีคุณสมบัติและ 
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย  

(๑) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(๒) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า”  
 
มาตรา ๑๓  ให้ยกเลิกมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
มาตรา ๑๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
มาตรา ๑๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๗  รองนายกเมืองพัทยานอกจากต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับอายุให้นับถึงวันแต่งตั้ง” 
 

  มาตรา ๑๖  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

  “มาตรา ๔๙  นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ต้องไม่กระท าการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ด ารงต าแหน่งหรือหน้าที่ใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น 
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ต าแหน่งที่ต้องด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 

(๒) รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยาถือหุ้น นอกเหนือไปจากที่ 



๔ 
 

 

ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์หรือบริษัท ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจ 
การงานตามปกติ 

(๓) เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่
เมืองพัทยา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่างตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่าง
กัน  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยา 
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน  ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้น
ในบริษัทมหาชนอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง 

บทบัญญัติมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งได้รับเบี้ยหวัด 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บังคับแก่
กรณีท่ีบุคคลตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอ่ืนใดเนื่องจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมาธิการของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือสภาเมืองพัทยาหรือสภาท้องถิ่นอ่ืน  
หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยต าแหน่ง 

ให้น าความใน (๓) มาใช้บังคับแก่สมาชิกด้วยโดยอนุโลม” 
 

มาตรา ๑๗  ให้ยกเลิกความใน (๕) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๔๒”  
 
มาตรา ๑๘  ให้ยกเลิกความใน (๗) ของวรรคหนึ่งในมาตรา ๕๐  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“(๗) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่งตามมาตรา ๙๖/๑” 
 
มาตรา ๑๙  ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของมาตรา ๕๐  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยาผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๕) หรือ (๖)  

หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกเมืองพัทยาผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๕) 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่มีข้อสงสัยหรือ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี แม้ว่านายกเมืองพัทยาผู้นั้นจะได้พ้นจาก
ต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่งตาม (๕) 
หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่ง 
ไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม  โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย  และให้นายก
เมืองพัทยาผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๕) หรือ (๖) แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงาน 
และการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีการประกาศค าวินิจฉัย  ถ้าในขณะที่ประกาศ 
ค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก 
การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลัง 
ด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่



๕ 
 

 

ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว  ทัง้นี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 

ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่ของนายก 
เมืองพัทยาเทา่ที่จ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา” 

 
มาตรา ๒๐  ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายก 

เมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา ต้องมิใช่สมาชิก และให้น ามาตรา ๕๑ (๑) (๒) (๓) (๔) 
และ (๖) มาใช้บังคับแก่การพ้นจากต าแหน่งของบุคคลดังกล่าวด้วยโดยอนุโลม” 

 
มาตรา ๒๑  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (๖/๑) ของมาตรา ๖๒ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
“(๖/๑) ส่งเสริมสนับสนุนสถานีต ารวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 

ตาม (๑) และ (๖)” 
 
มาตรา ๒๒  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒  
“การจ่ายเงินของเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่ง หรือการน าเงินของกิจการที่เมืองพัทยา

เป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมหรือดูงาน 
ในต่างประเทศของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ผู้ช่วยเลขานุการเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภา
เมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา หรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
จะกระท ามิได้” 

 
มาตรา ๒๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๙๖  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเห็นว่า การปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็นไปในทางท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
เมืองพัทยา หรือเสียหายแก่ราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจงแนะน าตักเตือน
ผู้ด ารงต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณีเห็นสมควรจะสั่งเพิกถอน 
การกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได้ และในกรณีท่ีสั่งเพิกถอนหรือ
ระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับ
ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด และเมื่อรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็นประการใดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า นายก 
เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา หรือรองประธานสภาเมืองพัทยาผู้ใด จงใจ
ทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือฝ่าฝืน



๖ 
 

 

ค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

 
มาตรา ๒๔  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๙๖/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ 
“มาตรา ๙๖/๑  เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง ปรากฏว่า 

ผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดตามท่ีถูกสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้รัฐมนตรีพิจารณา
และสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนพ้นจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้ 
พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
โดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้มีผลตั้งแต่วันที่รัฐมนตรีมีค าสั่ง  
แต่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานและการรับค่าตอบแทนที่ได้กระท าไปก่อนวันที่มีค าสั่งนั้น  ถ้าในขณะที่ 
มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจาก 
การเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย 
และให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัคร 
รับเลือกตั้ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด” 

 
มาตรา ๒๕  ให้นายกเมืองพัทยา ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภา 

เมืองพัทยา และสมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ยังคงด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายก
เมืองพัทยา หรือสมาชิกสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี โดยให้พ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้ง หรือจนกว่าจะพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอื่นตามประกาศ 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว 

เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
หรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาแล้ว ให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง เฉพาะในส่วนที่เก่ียวกับเมืองพัทยาเป็นอันยกเลิก 

 
มาตรา ๒๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
  ................................... 
      นายกรัฐมนตรี 


