
สรุปสาระส าคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็น สาระส าคัญ 
๑ .  จ า น ว น ส ม า ชิ ก สภาเมื องพั ทยา 
/เขตเลือกตั้ง/การได้มาซึ่งสมาชิกสภา
เมืองพัทยา 

๑. เขตเลือกตั้ง 
ก าหนดให้เมืองพัทยามีจ านวน ๔ เขตเลือกตั้ง 
๒. จ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
จ านวนสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปตามกฎหมายเดิม กล่าวคือ มีจ านวน 
๒๔ คน 
๓. จ านวนสมาชิกกรณีจัดการเลือกตั้ง 
กรณีจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เพราะเหตุที่ไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้งไม่ครบจ านวน 
ถ้ายังไม่ครบจ านวนอีกให้ถือว่าสมาชิกนั้นประกอบด้วยจ านวนที่มีอยู่
จนกว่าจะครบอายุสภาฯ เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสองในสาม 

๒ .  คุณสมบั ติ และลั กษณะต้ อ งห้ า ม 
และการกระท าอันต้องห้ามของสมาชิก
สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา 

๑. คุณสมบัติของผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๑ อายุนายกเมืองพัทยา 
ก าหนดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๓๕ 
ปีนับถึงวันเลือกตั้ง (มาตรา ๔๒) 
๑.๒ วาระการด ารงต าแหน่ง (มาตรา ๔๕) 
นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะ
ด ารงต าแหน่งเกินสองวาระไม่ได้ 
   ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาด ารงต าแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือ
เป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ด ารงต าแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะด ารง
ต าแหน่งได้อีกเม่ือพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากต าแหน่ง 
๑.๓ คุณสมบัติของรองนายกเมืองพัทยา (มาตรา ๔๗) 
คุณสมบัติเช่นเดียวกับนายกเมืองพัทยา ยกเว้นการนับอายุและการนับ
เวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนให้นับถึงวันแต่งตั้ง 
๑.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืน  
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาและนายกเมืองพัทยา
นอกจากที่กล่าวมาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
๒. การกระท าอันต้องห้ามของผู้บริหารท้องถิ่น 
๒.๑ ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดในส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์ชองเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมืองพัทยา
ถือหุ้น หรือต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่
ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินหรือตามนโยบายของรัฐบาล 
๒.๒ รับเงินหรือประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือการพาณิชย์ของเมืองพัทยาหรือบริษัทซึ่งเมือง
พัทยาถือหุ้นนอกเหนือไปจากที่ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงานตามปกติ 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๒.๓ เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือให้แก่ 

เมืองพัทยานั้น หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระท าหรือจะกระท ากับหรือ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน โดยมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่าง
ตอบแทนหรือเอ้ือประโยชน์ส่วนตนระหว่างกันหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับเมืองพัทยาอันเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ในส่วนที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด 
อยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง 
๒.๔ ข้อ ๒.๒ และ ๒.๓ น ามาบังคับใช้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยโดยอนุโลม 
๒.๔ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๓.อ านาจหน้าที่และประเภทรายจ่ายของ
เมืองพัทยา 

๑. อ านาจหน้าที่ของเมืองพัทยา 
๑.๑ ด้านการจราจร (มาตรา ๖๒ (๖/๑)) 
ก าหนดให้เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนสถานีต ารวจ
และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ 
๒. ประเภทรายจ่ายของเมืองพัทยา 
๒.๑ รายจ่ายเพื่อการดูงานต่างประเทศ (มาตรา ๙๒) 
การจ่ายเงินของเมืองพัทยาตามวรรคหนึ่งหรือการน าเงินของกิจการที่
เมืองพัทยาเป็นเจ้าของหรือเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นในกิจการนั้น ไปใช้จ่าย
เพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของนายกเมืองพัทยา 
รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานายก 
เมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธานสภาเมืองพัทยา 
รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิก เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
หรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาจะกระท ามิได้ 

๔. การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและ
ลั ก ษ ณ ะ ต้ อ ง ห้ า ม ข อ ง ส ม า ชิ ก ส ภ า 
เ มือ งพั ทยา  นายก เ มืองพั ทยา  และ 
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ข อ ง เ มื อ ง พั ท ย า 
(การก ากับดูแล) 

๑.การสอบสวนและวินิจฉัยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของสมาชิก
สภาเมืองพัทยา (มาตรา ๑๙ วรรคสองและวรรคสาม) 
๑.๑ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (4) 
(5) หรือ (6) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิก
ภาพของสมาชิกผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและ
วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่า
มีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วแต่
กรณี แม้ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุใด 
เว้นแต่เพราะตายหรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๑.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้น
สิ้นสุดลงตาม (4) (5) หรือ (6) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัย
ให้ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ 
ก็ตาม โดยในค าวินิจฉัยนั้นให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ และให้
สมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 



ประเด็น สาระส าคัญ 
 ๑.๓ ถ้าในขณะที่ประกาศวินิจฉัย ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าว

ผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็น
ผลจากการเลือกตั้งต่างวาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน 
ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ 
ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศ
มีค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
๒. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลง 
(มาตรา ๕๐ วรรคสองและวรรคสาม) 
๒.๑ เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกเมืองพัทยาสิ้นสุดลงตาม (๕) 
หรือ (๖) หรือเมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็น
นายกเมืองพัทยาผู้ใดสิ้นสุดลงตาม (๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวน
และวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยหรือได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
แล้วแต่กรณี แม้ว่านายกเมืองพัทยาผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปแล้วไม่
ว่าด้วยเหตุใด เว้นแต่เพราะเหตุตายหรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้วเกินสองปี 
๒.๒ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยว่านายกเมืองพัทยาพ้นจาก
ต าแหน่งตาม (๕) หรือ (๖) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศค าวินิจฉัยให้
ทราบทั่วกัน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไปก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม 
โดยในค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ด้วย และ 
ให้นายกเมืองพัทยาดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งตั้งแต่วันที่มีเหตุตาม (๕) หรือ (๖) 
๒.๓ ถ้าในขณะที่ประกาศค าวินิจฉัยดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่าง
วาระหรือต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่
ก าลังด ารงอยู่ด้วย และในกรณีที่เป็นผลให้ถูกห้ามใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
หรือใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ถือว่าวันที่ประกาศค าวินิจฉัยเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามดังกล่าว ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด 
๓. การสอบสวน วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเมืองพทัยา 
๓.๑ การก ากับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา ๙๖ 
(๑) เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลตามมาตรา ๙๔ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาเป็นไปในทางที่อาจ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ เมืองพัทยา หรือเสียหายแก่ราชการ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการชี้แจงแนะน าตักเตือนผู้ด ารง
ต าแหน่งที่มีอ านาจหน้าที่ ในการด าเนินการดังกล่าว หรือในกรณี
เห็นสมควรจะสั่งเพิกถอนการกระท าหรือให้ระงับการปฏิบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวไว้ก็ได ้
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  (๒) ในกรณีที่สั่งเพิกถอนหรือระงับ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค าสั่งมีสิทธิ

อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งของผู้ว่า
ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด  แ ล ะ เ มื่ อ รั ฐ ม น ต รี วิ นิ จ ฉั ย เ ป็ น ป ร ะ ก า ร ใ ด 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามค าวินิจฉัยนั้น 
ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 
๓.๒ การก ากับดูแลตัวบุคคลและการกระท าของบุคคล (๔ คน ๔ เหตุ) 
ตามมาตรา ๙๖ 
(๑) เมื่อความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า 
๑นายกเมืองพัทยา ๒รองนายกเมืองพัทยา ๓ประธานสภาเมืองพัทยา 
หรือ ๔รองประธานสภาเมืองพัทยา ๑ผู้ใดจงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่
ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่าง
ร้ายแรงหรือ ๒ปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่ หรือ ๓ประพฤติตนฝุา
ฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือ ๔ฝุาฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่ง
การตามวรรคสอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวนด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
๓.๓ ผลการสอบสวน มาตรา ๙๖/๑ 
(๑) เมื่อผลการสอบสวนตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง ปรากฏว่าผู้ถูก
กล่าวหากระท าความผิดตามที่ถูกสอบสวน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงาน
ให้รัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและสั่งให้ผู้ถูกสอบสวนจากต าแหน่งภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ไม่ว่าผู้นั้นจะได้พ้นจากต าแหน่งไป
ก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เพราะเหตุตาย หรือพ้นจากต าแหน่งไปแล้ว
เกินสองปีโดยในค าสั่งดังกล่าวให้ระบุเหตุที่ท าให้พ้นจากต าแหน่งไว้ 
และให้มีผลตั้งแต่วันที่มีค าสั่ง 
(๒) ถ้าในขณะที่มีค าสั่งดังกล่าวผู้นั้นก าลังด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นอันเป็นผลจากการเลือกตั้งต่างวาระกันหรือ
ต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกัน ให้ผู้นั้นพ้นจากต าแหน่งที่ก าลังด ารง
อยู่ด้วยและให้ถือว่าวันที่สั่งให้พ้นจากต าแหน่งดังกล่าวเป็นวันเริ่มนับ
ระยะเวลาต้องห้ามการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ค าสั่งของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

๕.บทเฉพาะกาล บทบัญญัติมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
เมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มิให้ใช้บังคับกับนายกเมืองพัทยาซึ่งด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่ง 
อยู่ก่อนวันเลือกตั้งครั้งแรกภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

 
จัดท าโดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ๑ 

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น สถ. 


