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พระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม 

และประโยชนตอบแทนอ่ืนของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภา
เมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 
ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการ 

หรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา 
พ.ศ. 2543 

------------------- 
                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
               ใหไว ณ วันที ่7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 
                      เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ  
ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และ
ประโยชน 
ตอบแทนอื่น ของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการประธานเมืองพัทยา และกรรมการหรือ
อนุกรรมการ 
ของสภาเมืองพัทยา  และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรไทย และ 
มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 จึงทรงพระกรุณา 
โปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
  มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกากําหนดเงินประจํา
ตําแหนง  
เงินเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา  รองประธานสภาเมืองพั
ทยา  
สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพั
ทยา  
และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2543" 
  มาตรา 2  พระราชกฤาฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นุเบกษาเปนตนไป 
  มาตรา 3  ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมือง
พัทยา  
เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ใหไดรับเงิน 
ประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนเปนเงินเพิ่ม ตามบัญชีอัตราตําแหนง เงินประจําตําแหนง  
และเงินเพิ่มรายเดือน ทายพระราชกฤษฎีกานี ้ตั้งแตวันที่ไดรับแตงตั้งหรือวันเริ่มตนสมาชิกภาพ  
แลวแตกรณี 
  ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา เมื่อไดรับเงินประจํา
ตําแหนง 
และประโยชนตอบแทนเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงดังกลาว ไมมีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนง
และ 
ประโยชนตอบแทนเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงสมาชิกสภาเมืองพัทยาอีก 
  ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา หรือสมาชิกสภาเมืองพัทยา
ผูใด 
ขาดการประชุมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนวันที่มีการประชุมในสมัยประชุมนั้น ใหลดเงินประจํา
ตําแหนง 
ลงเฉพาะวันที่ขาดการประชุมเกิน วันละสองรอยบาท ถาขาดการประชุมตลอดสมัยประชุม ใหงด
เงิน 
ประจําตําแหนงและประโยชนตอบแทนเปนเงินเพิ่ม ในระหวางสมัยประชุมน้ันเสียงท้ังส้ิน 
  ประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา หรือสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
ผูใดตองคําพิพากษาของศาลถึงท่ีสุดใหลงโทษจําคุก ใหงดจายเงินประจําตําแหนงและประโยชน 
ตอบแทนเปนเงินเพ่ิมต้ังแตวันถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล 
  มาตรา 4   ในกรณีบุคคลตามมาตรา 3 ไดรับการแตงตั้งหรือเริ่มตนสมาชิกภาพ 
ในระหวางเดือนหรือพนจากตําแหนงหรือพนจากสมาชิกภาพในระหวางเดือน ใหจายเงินประจํา 
ตําแหนงหรือประโยชนตอบแทนเปนเงินเพิ่มของเพิ่มของเดือนนั้นตามสวนของจํานวนวันที่มีสิทธิ 
ไดรับเงินดังกลาว 
  มาตรา 5  กรรมการท่ีสภาเมืองพัทยาต้ังข้ึน ใหไดรับเงินคาเบี้ยประชุมเปนราย
ครั้ง 
เฉพาะครั้งที่มาประชุม คร้ังละสองรอยหาสิบบาท 
  อนุกรรมการที่คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตั้งขึ้น ใหไดรับเงินคาเบี้ยประชุมเปน 
รายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม คร้ังละสองรอยหาสิบบาท 
  ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและประธานอนุกรรมการ 
ในคณะอนุกรรกมารตามวรรคสอง ใหไดรับเงินคาเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งในสี่ของอัตราเงินคา
เบี้ย 
ประชุมกรรมการ หรืออนุกรรมการที่ผูนั้นมีสิทธิไดรับ แลวแตกรณี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา 6  เลขานุการและผูชวยเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ 
ตามมาตรา 5 ใหไดรับเงินคาเบี้ยประชุมเชนเดียวกับกรรมการหรืออนุกรรมการนั้น ๆ แลวแต
กรณี  
และถากรรมการหรืออนุกรรมการผูใดเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการดวยใหเบิกเงินคาเบี้ย
ประชุม 
ไดเพียงตําแหนงเดียว 
  เลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา 5 แตละคณะใหมี
สิทธิ 
ไดรับเงินคาเบี้ยประชุมไมเกินหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการในคณะกรรมการหรือคณะ
อนุกรรมการ 
ดังกลาวใหมีสิทธิไดรับเงินคาเบ้ียประชุมไมเกินหน่ึงคน 
  มาตรา 7  กรรมการในคณะกรรมการคณะหนึ่ง หรืออนุกรรกมารในคณะ
อนุกรรมการ 
คนหน่ึงใหไดรับเงินคาเบ้ียประชุมเพียงคร้ังเดียวในวันหน่ึง 
  มาตรา 8  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
นี ้
  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
            ชวน  หลีกภัย 
           นายกรัฐมนตร ี
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 
+---------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องดวยเปนการสมควร
กําหนด 
เงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา  
รองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผูชวยเลขา
นุการ 
ประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการและอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา และโดยท่ีมาตรา 40 
แหง 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บัญญัติใหการกําหนดเงินประจํา
ตําแหนง  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เงินคาเบี้ยประชุม และประโยชนตอบแทนอื่นสําหรับบุคคลผูดํารงตําแหนงดังกลาว เปนไปตาม 
พระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
 
  
 
 
 
 


