
ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด 
พ.ศ. ...



พ.ร.บ.บริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒
มาปรับใช้กบัร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการนครแม่สอด พ.ศ. ...

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา

พ.ศ. ๒๕๔๒

ปรับใช้



การปฏิรูปการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
หรือเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษ กรณีศึกษาเทศบาลนครแม่สอด



อกีหนึ่งก้าวแห่งความส าเร็จในการพฒันาเทศบาลนครแม่สอด 
ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพเิศษ "นครแม่สอด"

๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา๑๓.๓๐ น. ท่ีประชุมสภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ มี
การลงคะแนนเสียงรับรายงานของคณะกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ด้าน
การปกครองทอ้งถ่ิน สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ เร่ือง การปฏิรูปการบริหารงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ีหรือเมืองท่ีมีลกัษณะพิเศษ กรณีศึกษาเทศบาล
นครแม่สอด โดยมี นางนินนาท ชลิตานนท ์ประธานกรรมาธิการขบัเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศดา้นการปกครองทอ้งถ่ิน สภาขบัเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ (ท่ีปรึกษาคณะอนุ
กรรมาธิการฯ) และ นายธวชัชัย ฟักองักูร ประธานอนุกรรมาธิการฯ เป็นผูต้อบขอ้
ซกัถามในท่ีประชุม 
ในทีป่ระชุมมกีารลงคะแนนเสียงเห็นชอบ รายงานดังกล่าว ๑๔๖ เสียง จากผู้เข้าร่วม

ประชุม ๑๖๐ คน







แนวทางแกไ้ข  อปท.รูปแบบพิเศษจะแกปั้ญหาอยา่งไร 

นครแมส่อด มีลกัษณะเชน่เดียวกบัเมืองพทัยา 
ซึ่ ง เมื องพัทยามี จุ ด เด่ นความ เป็ น เมื อ งพิ เ ศษด้ านกา รท่ อง เที่ ย ว 
แต่นครแม่สอดมีจุดเด่นด้านการค้าขายชายแดนและมีแรงงานต่างด้าวอยู่
เป็นจ านวนมาก ท าให้นครแม่สอดเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้าขาย
ชายแดนที่เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้นแผนงาน
ในระยะยาว ๕–๑๐ ปี ข้างหน้า นครแม่สอดจะต้องมีอ านาจหน้าที่ รายได้ 
และศักยภาพเพียงพอต่อการจัดบริการสาธารณะและดูแลสังคมที่มีการ
พัฒนาไปตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รองรับการเจริญเติบโตของพื้นที่ รวมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการของ
ท้องถิ่นในระบบให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส



นครแม่สอด มีรายได้เพิม่ขึน้จากภารกจิหน้าทีพ่เิศษ จากทีม่าของแหล่งรายได้ ดังนี้

(๑) ภาษีจัดเก็บเพิ่มเติม (surcharge taxes) เปิดโอกาสให้ จัดเก็บภาษีซึ่งเป็นของรัฐบาลกลางเพิ่มเติมจาก  อัตราปกติได้ 
(๒) ภาษีที่จัดเก็บร่วม  (share taxes) ภาษีซึ่งแต่เป็นของรัฐบาลส่วนกลางบางชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการค้า  การส่งออก และการบริโภค 

เช่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ให้มีการจัดสรรรายได้จากภาษีส่วนนี้กลับคืนสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  ตามสัดส่วนก าหนด
(๓) ภาษีอื่นๆ เนื่องจากการจัดท าบริการในพื้นที่นั้นจะมีความเบ็ดเสร็จภายใต้ เขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้ว จึงควรจะปล่อยถ่ายโอนรายได้จากภาษีบาง

ชนิดซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกลับคืนให้นครแม่สอดได้โดยตรง เช่น ภาษีล้อเลื่อน ภาษีน้ ามัน เป็นต้น
(๔) ค่าธรรมเนียม ให้อ านาจในการจัดเก็บค่าธรรมเนียม อันเกิดจากการให้บริการหรือการท างานแทนรัฐ อาทิ ค่าธรรมเนียมด้านศุลกากร การออก

เอกสารและใบอนุญาตต่างๆการจัดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น
(๕) ค่าบริการ ให้อ านาจในการจัดเก็บ ค่าบริการ จากการบริการสาธารณะ สาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ตามหลักผู้ใช้เป็นผู้จ่าย โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง

จากกลุ่มอุตสาหกรรม และแรงงานต่างด้าว
(๖) เงินอุดหนุนโดยตรงจากรัฐบาล เช่นเดียวกับเมืองพัทยา ในการผลัดดันยุทธศาสตร์ เขตเศรษฐกิจพิเศษ      อันเป็นแนวนโยบายส าคัญอันหนึ่งข อง

รัฐบาล จ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนการลงทุนต่างๆ  เพื่อการพัฒนาพื้นที่  อาทิ โครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ จึงมีความจ าเป็นจะต้องจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติมเพื่อ
การผลักดันยุทธศาสตร์ดังกล่าว









ความพรอ้มของประชาชน 

ผูบ้ริหารทอ้งถิน่ ภาครฐัและเอกชนและประชาชนในพื้นท่ี อ าเภอแม่สอด ไดมี้การท าประชาคมรวม

ทัง้ประชาพจิารณ ์ท่ีจะสานต่อนโยบายของรฐับาลและเจตนารมยป์ระชาชนในอ าเภอแม่สอดโดยจงัหวดัตาก 











ภายใตบ้งัคบัแห่งกฎหมาย นครแม่สอดมีหนา้ท่ีจดัท าบรกิารสาธารณะพื้นฐานเพือ่ตอบสนอง

ความจ าเป็นของชมุชนในเขตนครแม่สอดในเรื่องดงัต่อไปนี้

การรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน  ท ัง้นี้ ตามขอ้บญัญตัินครแม่สอด และตาม 

กฎหมายอืน่ท่ีก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของนครแม่สอด

(2) การทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด

(3) การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

(4) การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง

(5) การจดัใหมี้และบ ารงุรกัษาทางบก ทางน า้ และทางระบายน า้

(6) การวิศวกรรมจราจร

(7) การขนส่ง

(8) การก าจดัมูลฝอยและสิง่ปฏกูิล และการบ าบดัน า้เสยี

อ านาจหนา้ท่ี

1

2

3

4

5

6

7
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(9) การจดัใหมี้น า้สะอาดหรอืการประปา

การจดัใหมี้และควบคุมตลาด ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ

การดแูลรกัษาท่ีสาธารณะ

การคุม้ครองและดแูลรกัษาทรพัยส์นิอนัเป็นสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิร่วมกบันายอ าเภอ

การควบคุมอาคาร

การปรบัปรงุแหล่งชมุชนแออดัและจดัการเกีย่วกบัท่ีอยู่อาศยั

การจดัใหมี้และบ ารงุรกัษาสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ

การบ ารงุรกัษาศลิปะ จารีตประเพณ ีภมิูปัญญาทอ้งถิ่นและวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่

การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล

9
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การจดัใหมี้และควบคมุการเลี้ยงสตัว์

การจดัใหมี้และควบคมุการฆ่าสตัว์

การควบคุมความปลอดภยั ความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย และการอนามยัในโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอืน่ๆ 

การผงัเมืองและการจดัระเบยีบการใชพ้ื้นท่ี

การสาธารณูปโภค

การจดัการศกึษา และส่งเสริมการศกึษาของเดก็ เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และประชาชนทัว่ไป

การสงัคมสงเคราะห์

การส่งเสริมการประกอบอาชพี

หนา้ท่ีอืน่ ๆ ท่ีคณะรฐัมนตรี นายกรฐัมนตร ีหรือรฐัมนตรมีอบหมาย หรือท่ีกฎหมายระบุใหเ้ป็น

หนา้ท่ีของนครแม่สอด
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การจดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2555

การจดัสรรเงนิอดุหนุนใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ปีงบประมาณ 61

เงนิอดุหนุน
264,685.98

หน่วย : ลา้นบาท

กทม.

21,259.27

อบจ. เทศบาล อบต.

241,654.31

เมืองพทัยา

1,772.40

นครแม่สอด

?



นครแม่สอดมีรายไดด้งัต่อไปนี้

(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ

(2) ภาษีบ ารงุทอ้งท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีบ ารงุทอ้งท่ี

(3)ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ ยวก ับอสงัหาริมทร ัพย์ตามประมวล

กฎหมายท่ีดินและกฎหมายว่าดว้ยอาคารชดุ หรือภาษีการโอนอสงัหาริมทรพัยต์ามกฎหมายว่า 

ดว้ยภาษีการโอนอสงัหาริมทรพัย ์แลว้แต่กรณี

(4) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าดว้ยภาษีป้าย

(5) ภาษีการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั

(6) อากรฆ่าสตัว์ตามกฎหมายว่าดว้ยการฆ่าสตัว์และการจ าหน่ายเนื้อสตัว์

(7) อากรรงันกอแีอ่นตามกฎหมายว่าดว้ยอากรรงันกอแีอ่น

1
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7

รายได ้



(8) ภาษีสิง่แวดลอ้มตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ

(9) ภาษีเพือ่การศึกษาตามกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เลือ่นท่ีจดัเก็บไดใ้นจงัหวดัตาก เฉพาะจ านวนหรืออตัราส่วนท่ีคณะกรรมการ

การกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด

ภาษีอืน่ตามท่ีกฎหมายก าหนด

นอกจากภาษีตามวรรคหนึ่งแลว้ ใหน้ครแม่สอดมีอ านาจจดัเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารงุทอ้งถิน่บรรดาท่ีเป็นอ านาจ

ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัเฉพาะท่ีเกิดขึ้นในเขตนครแม่สอดดว้ย โดยใหถ้ือว่านครแม่สอดมีฐานะเป็นองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัในเขตพื้นท่ีดงักล่าว ในกรณท่ีีไม่อาจแยกการจดัเก็บตามพื้นท่ีขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตากกบั

พื้นท่ีของนครแม่สอดได ้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตากหรือส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นผูด้ าเนินการจดัเก็บ และ

แบ่งรายไดท่ี้จดัเก็บไดใ้หอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตากและนครแม่สอดตามสดัส่วนท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ก าหนด

นอกจากนี้ ยงัมีรายไดจ้ากการจดัสรรเงินอุดหนุนจากรฐับาลเหมือนกรุงเทพมหานครและเมืองพทัยารวมถึ ง

ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างดา้วอกีดว้ย
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รายได ้



กิจการใดท่ีมีกฎหมายมอบหนา้ท่ีใหเ้ทศบาลหรือนายกเทศมนตรีเป็นเจา้หนา้ท่ีด าเนินการหรือก าหนดใหแ้บ่ง

รายไดใ้หเ้ทศบาล ถา้กิจการน ัน้อยู่ในเขตนครแม่สอด ใหน้ครแม่สอดหรือนายกเทศมนตรีเป็นเจา้หนา้ท่ี

ด าเนินการหรือใหน้ครแม่สอดไดร้บัส่วนแบ่งรายไดต้ามกฎหมายน ัน้ และบรรดาค่าธรรมเนียม ค่า

ใบอนุญาต และค่าปรบั เนื่องในกิจการท่ีว่าน ัน้ใหเ้ป็นรายไดข้องนครแม่สอด

12

รายได ้

นครแม่สอดมีอ านาจออกเทศบญัญติัเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกินรอ้ยละสิบของของภาษี

อากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท ดงันี้

- ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรษัฎากร ซึง่สถานประกอบการอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสรุาตามกฎหมายว่าดว้ยสรุา ซึง่รา้นขายสรุาอยู่ในเขตนครแม่สอด

- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนนัตามกฎหมายว่าดว้ยการพนนั ซึง่สถานท่ีเล่นการพนนัอยู่ใน

เขตนครแม่สอด

ในการเสยีภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้เศษของหนึ่งบาทใหปั้ดท้ิง

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถ้อืว่าเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าดว้ย

การน ัน้
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นครแม่สอดมีอ านาจออกขอ้บญัญติัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใหก้ าหนดเป็นอตัราภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นจาก

อตัราท่ีเรียกเก็บตามประมวลรษัฎากร ดงัต่อไปนี้

- ในกรณท่ีีประมวลรษัฎากรเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัรารอ้ยละศนูยใ์หน้ครแม่สอดเก็บอตัรารอ้ยละศนูย์

- ในกรณท่ีีประมวลรษัฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ในอตัราอืน่ ใหน้ครแม่สอดเก็บหนึ่งในเกา้ของ

อตัราภาษีมูลค่าเพิม่ตามประมวลรษัฎากร

ภาษีมูลค่าเพิม่ท่ีเก็บเพิม่ขึ้นตามมาตรานี้ ใหถ้อืเป็นภาษีมูลค่าเพิม่ตามประมวลรษัฎากร

14

รายได ้

นครแม่สอดอาจมีรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมท่ีจดัเก็บตามอ านาจหนา้ท่ีของนครแม่สอดในการจดัท าบริการ

สาธารณะ(ม.๗๖) หรืออาจจดัท าบริการสาธารณะ (ม.๗๗) 

ค่าธรรมเนียม เม่ือไดต้ราเป็นขอ้บญัญติัแลว้ใหส้ามารถบงัคบัได ้
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ในกรณีคนต่างดา้วซึ่งมีภูมิล าเนาและเป็นคนสญัชาติของประเทศท่ีมีชายแดนติดกบันครแม่สอดไดร้บั

อนุญาตใหท้ างานในเขตนครแม่สอดเป็นการช ัว่คราวในช่วงระยะเวลาหรือฤดูกาลตามกฎหมายว่าดว้ยการ

ท างานของคนต่างดา้ว ใหค่้าธรรมเนียมใบอนุญาตการท างานช ัว่คราวท่ีกรมการจดัหางานเรียกเก็บตกเป็น

ของนครแม่สอดไม่เกินกึ่งหนึ่ง ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด

16

รายได ้

เม่ือนครแม่สอดออกขอ้บญัญติัตามมาตรา ๑๓๒(๑) หรือมาตรา ๑๓๓ แลว้ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของสรรพากรท่ีจะ

จดัเก็บภาษีดงักล่าวใหน้ครแม่สอด

17

ในการจดัเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมท่ีอยู่ในอ านาจหนา้ท่ีของนครแม่สอดนครแม่สอดจะมอบอ านาจให ้

ส่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือรฐัวิสาหกิจ ท่ีเกี่ยวขอ้งจดัเก็บแทนนครแม่สอดก็ได ้ในกรณเีช่นนี้ เม่ือได ้

หกัค่าใชจ้่ายไม่เกินรอ้ยละหนึ่งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงแลว้ใหส่้วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือ

รฐัวิสาหกิจดงักล่าว ส่งมอบเงนิท่ีจดัเก็บไดแ้ก่นครแม่สอด
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ในการจดัเก็บรายไดต้ามมาตรา ๑๓๐ (๑) (๒) (๔) ถึง (๗) และ (๑๐) หรือรายไดต้ามท่ีขอ้บญัญติัท่ี

ออกตามมาตรา ๑๓๒ (๒) ใหน้ครแม่สอดมีอ านาจแต่งต ัง้เจา้หนา้ท่ีเพือ่ปฏบิติัการ และใหเ้จา้ท่ีท่ีไดร้บัการ

แต่งต ัง้มีอ านาจและหนา้ท่ีตามกฎหมายว่าดว้ยการน ัน้ 

ในการบงัคบัเรียกเก็บภาษีตามมาตรา ๑๓๐ (๑) (๒) และ (๔) ท่ีคา้งช าระ เม่ือไดร้บัความ

เห็นชอบจากนายกนครแม่สอด ใหป้ลดันครแม่สอดมีอ านาจส ัง่ยดึและส ัง่ขายทอดตลาดทรพัยส์นิของผูร้บัผิด

เสียภาษีอากรโดยมิตอ้งขอใหศ้าลออกหมายยึดหรือส ัง่ แต่ถา้จะขายทอดตลาดตอ้งไดร้บัอนุญาตจากผูว่้า

ราชการจงัหวดัดว้ย

วิธีการขายทอดตลาดทรพัยส์นิตามวรรคสอง ใหป้ฏิบตัิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่งโดยอนุโลม

เงนิท่ีไดจ้ากการขาดทอดตลาดทรพัยส์นิน ัน้ ใหห้กัค่าธรรมเนียมกบัค่าใชจ้่ายในการยึดและขาย

และเงนิภาษีอากรคา้ง ถา้มีเงนิเหลอืใหค้ืนใหค้ืนใหแ้ก่เจา้ของทรพัยส์นิ
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รายได ้



ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหจ้ดัสรรหรือแบ่งรายได ้อนัเกิดจากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต 

หรือค่าปรบัใดๆ ใหแ้ก่เทศบาล ใหน้ครแม่สอดไดร้บัส่วนแบ่งรายไดด้งักล่าวดว้ย

20

รายได ้

นครแม่สอดมีรายไดอ้ืน่ดงัต่อไปนี้

- รายไดจ้ากเงนิอุดหนุนจากรฐั ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ องคก์รมหาชนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

- ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต เบี้ยปรบั และค่าปรบั

- รายไดจ้ากทรพัยส์นิของนครแม่สอด

- รายไดจ้ากการพาณชิย ์หรือรฐัวิสาหกิจของนครแม่สอด

- ค่าตอบแทนหรือค่าบริการ

- เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศ หรือองคก์ารระหว่างประเทศ

- รายไดอ้ืน่ตามท่ีกฎหมายก าหนด
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พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา

พ.ศ. ๒๕๔๒



โครงสร้างการบริหารเมืองพทัยา ตาม พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพทัยา พ.ศ. 2542



อ านาจหน้าทีข่องเมืองพทัยา

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย
(2) การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
(3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(4) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
(5) การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งทรุดโทรม
(6) การจัดการจราจร
(7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(8) การก้าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ้าบัดน ้าเสีย
(9) การจัดให้มีน ้าสะอาดหรือการประปา
(10) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ
(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ้าหน่ายอาหาร โรงมหรศพ และสถานบริการอ่ืน
(12) การควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(13) การบ้ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(14) อ้านาจหน้าที่อื่นตามกฎหมายก้าหนดให้เป็นของเทศบาลนครหรือเมืองพัทยา


