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(ร่าง ) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ปัตตานีมหานคร พ.ศ. ....
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกว่า “ พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ. ...”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
มาตรา 3 ปัตตานีมหานคร หมายความถึง จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และอำ�เภอ
จะนะ อำ�เภอสะบ้าย้อย อำ�เภอเทพา อำ�เภอนาทวี ในจังหวัดสงขลา
มาตรา 4   บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำ�สั่งอื่นใดอ้างถึง จังหวัดปัตตานี
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และอำ�เภอจะนะ อำ�เภอสะบ้าย้อย อำ�เภอเทพา อำ�เภอนาทวี ในจังหวัดสงขลา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำ�บล ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบหรือคำ�สั่งนั้น อ้างถึงปัตตานีมหานคร เขต หรือแขวงตามพระราชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณี เท่าที่ไม่ขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด 1
การจัดระเบียบบริหารราชการปัตตานีมหานคร
มาตรา 6 ให้ปัตตานีมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีระเบียบ
การบริหาร ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอาณาเขตพื้นที่ตามที่ปัตตานีมหานครมีอยู่ ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่ปัตตานีมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
มาตรา 7 ให้แบ่งพืน้ ทีก่ ารบริหารปัตตานีมหานครเป็นเขต และแขวง ทีม่ อี ยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้
ใช้บังคับ การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง พื้นที่เขต หรือแขวง ให้กระทำ�โดยประกาศของสำ�นักนายกรัฐมนตรี และ
ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 8 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายถึงปัตตานีมหานคร อ้างถึงเขต
ท้องที่อำ�เภอให้หมายถึงเขตอ้างถึงเขตท้องที่ต�ำ บลให้หมายถึงแขวง
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หมวด 2
การบริหารปัตตานีมหานคร
มาตรา 9 การบริหารปัตตานีมหานคร ประกอบด้วย
(1) สภาปัตตานีมหานคร
(2) ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 1
สภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 10 สภาปัตตานีมหานครประกอบด้วย สมาชิกซึง่ ราษฎรเลือกตัง้ มีจ�ำ นวนตามเกณฑ์ทกี่ �ำ หนด
ไว้ในมาตรา 11
มาตรา 11 การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร จะกระทำ�ได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำ�หนด
ให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง การกำ�หนด
เขตเลือกตั้ง ให้ถือเกณฑ์ราษฎรห้าหมื่นคนเป็นประมาณ โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจ�ำ นวนราษฎร
ใกล้เคียงกันเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ แต่ตอ้ งไม่เป็นการนำ�เอาพืน้ ทีข่ องเขตหนึง่ ไปรวมกับเขตอืน่ หรือนำ�เอาพืน้ ทีเ่ พียง
บางส่วนของแขวงหนึง่ ไปรวมกับแขวงอืน่ ในเขตเลือกตัง้ หนึง่ ให้มสี มาชิกสภาปัตตานีมหานครได้หนึง่ คน ถ้าเขตใด
มีจำ�นวนราษฎรไม่พอที่จะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครในเขตนั้น
หนึง่ คน และให้ถอื เป็นเขตเลือกตัง้ หนึง่ การกำ�หนดเขตเลือกตัง้ ให้ค�ำ นวณตามเกณฑ์จ�ำ นวนราษฎรตามหลักฐาน
การทะเบียนราษฎรทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศครัง้ สุดท้ายก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร และให้ทำ�เป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย หลักเกณฑ์และวิธีการของการกำ�หนด
เขตเลือกตั้ง จำ�นวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
มาตรา 12 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
(3) มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นบ้ า นในเขตเลื อ กตั้ ง เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น จนถึ ง วั น เลื อ กตั้ ง
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน
มาตรา 13 บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ
เลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร คือ
(1) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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(2) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล หรือคำ�สั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(4) อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
มาตรา 14 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) อายุไม่ตํ่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตปัตตานีมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัคร
ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและได้เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หรือตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ�ำ รุงท้องทีใ่ ห้ปตั ตานีมหานครในปีทสี่ มัคร
หรือปีก่อนที่สมัครหนึ่งปี
มาตรา 15 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก
ปัตตานีมหานคร คือ
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ
(2) เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี
(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 13(1) (3) หรือ (4)
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้จำ�คุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
(5) เคยต้องคำ�พิพากษาให้จำ�คุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
ในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาท
(6) เป็นบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้
(7) เป็นสมาชิกซึง่ มีหน้าทีใ่ นทางนิตบิ ญ
ั ญัติ สมาชิกสภาท้องถิน่ คณะผูบ้ ริหารท้องถิน่
หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(8) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภา
ท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(9) เป็นข้าราชการซึ่งมีตำ�แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�
(10) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(11) เป็นบุคคลซึง่ ทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไล่ออก ปลดออก ให้ออก เลิกจ้างเพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่ากระทำ�การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
(12) เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตำ �แหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ถึงวันสมัคร
รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี
(13) เคยต้องคำ�พิพากษา หรือคำ�สั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน เพราะ
รํ่ารวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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มาตรา 16 อายุของสภาปัตตานีมหานครมีกำ�หนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานี
มหานคร เมื่ออายุของสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครขึ้นใหม่
เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำ�หนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่อายุของสภาปัตตานีมหานคร
สิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำ�หนดวันเดียวกันทั่วปัตตานีมหานคร
มาตรา 17 ในกรณีทกี่ ารดำ�เนินงานของผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร และสภาปัตตานีมหานครขัดแย้งกัน
จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัตตานีมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม ผู้ว่าการปัตตานีมหานครอาจ
ยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อนายกรัฐมนตรี ให้ยุบสภาปัตตานีมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ปัตตานีมหานครใหม่ได้
ถ้านายกรัฐมนตรี ไม่ประกาศยุบสภาปัตตานีมหานครภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับ
ข้อเสนอให้ยุบสภาปัตตานีมหานคร ผู้ว่าการปัตตานีมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้
อีกครั้งหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
จะเห็นสมควรให้ยุบสภาปัตตานีมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรี
สั่ ง ยุ บ สภาปั ต ตานี ม หานครในเหตุ ก ารณ์ เ ดี ย วกั น อี ก ให้ ก ระทำ � ได้ เ มื่ อ พ้ น กำ � หนดเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ครบกำ�หนดสามสิบวัน ที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง
มาตรา 18 ถ้าปรากฏว่าการดำ�เนินงานของผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร และสภาปัตตานีมหานครขัดแย้ง
กัน หรือการดำ�เนินงานของผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร หรือสภาปัตตานีมหานครเป็นไปในทางทีไ่ ม่ถกู ต้อง จนอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัตตานีมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม และการแก้ไขสภาพเช่นนั้นไม่อาจ
กระทำ�ได้โดยเหมาะสมด้วยวิธกี ารอืน่ นอกจากการยุบสภาปัตตานีมหานคร นายกรัฐมนตรีอาจให้ยบุ สภาปัตตานี
มหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครใหม่ได้
มาตรา 19 การยุบสภาปัตตานีมหานครตามมาตรา 17 หรือมาตรา 18 และการทีน่ ายกรัฐมนตรีไม่เห็น
ชอบด้วยกับข้อเสนอทบทวนของผูว้ า่ การปัตตานีมหานครตามมาตรา 17 ให้ท�ำ เป็นประกาศสำ�นักนายกรัฐมนตรี
พร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 20 สภาปัตตานีมหานครมีสมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสภาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จากประชาชนโดยตรงในเขตพืน้ ทีป่ ตั ตานีมหานคร
37 เขต จำ�นวน 37 คน
(2) สมาชิกสภาทีไ่ ด้รบั การเลือกตัง้ จากประชาชนในกลุม่ ชนส่วนน้อยและผูข้ าดโอกาส
ในสังคมจำ�นวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธ จำ�นวน 3 คน ผู้แทนกลุ่มผู้นับถือศาสนา
อื่นที่มิใช่ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ จำ�นวน 1 คน ผู้แทนกลุ่มสตรี จำ�นวน 1 คน และผู้แทนกลุ่มคนพิการ
จำ�นวน 1 คน
มาตรา 21 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ในตำ�แหน่งตาม
อายุของสภาปัตตานีมหานคร เมื่อตำ�แหน่งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามอายุของสภาปัตตานีมหานคร หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานี
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มหานครภายในกำ�หนดเวลาเก้าสิบวัน เว้นแต่อายุของสภาปัตตานีมหานคร จะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
สมาชิกสภาปัตตานีมหานครผูเ้ ข้ามาแทนนัน้ ให้อยูใ่ นตำ�แหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาปัตตานีมหานครทีเ่ หลืออยู่
มาตรา 22 สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร หรือบริษัท ซึ่งปัตตานีมหานคร
ถือหุ้น หรือตำ�แหน่งผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
มาตรา 23 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาปัตตานีมหานคร หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร
(2)  ตาย
(3) ลาออกโดยยืน่ หนังสือลาออกต่อประธานสภาปัตตานีมหานคร และให้มผี ลนับแต่วนั
ถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15 เว้นแต่กรณี
ตามมาตรา 15 (4)
(5) กระทำ�การอันต้องห้ามตามมาตรา 22
(6) ถูกจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำ�โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(7) ขาดการประชุมสภาปัตตานีมหานครตลอดสมัยประชุมทีม่ กี �ำ หนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า
สามสิบวัน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาปัตตานีมหานคร
(8) สภาปัตตานีมหานครวินจิ ฉัยให้ออกเพราะเห็นว่า ได้กระทำ�การอันเป็นการเสือ่ มเสีย
แก่เกียรติศักดิ์ของตำ�แหน่ง มติของสภาปัตตานีมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จำ�นวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปัตตานีมหานคร ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาปัตตานีมหานครลงมติ
(9) ราษฎรผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตปัตตานีมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พน้ จากตำ�แหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และถ้าสมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด เพราะเหตุดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา
ปัตตานีมหานคร ในกรณีตาม (8) ให้กระทำ�เมื่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวน
สมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาปัตตานีมหานครพิจารณา
มาตรา 24 ในกรณีทมี่ ขี อ้ กล่าวหาว่า สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิน้ สุดลง เพราะเหตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 23 (4) (5) (7) ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครดำ�เนินการสอบสวน ถ้าประธาน
สภาปัตตานีมหานครรายงานว่า สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหานั้น และนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบด้วย  ให้นายกรัฐมนตรีมีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง การพ้นจากตำ�แหน่งตามมาตรานี้ ให้นำ�มาตรา 53
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 ให้สภาปัตตานีมหานครเลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเป็นประธานสภาปัตตานีมหานคร
คนหนึ่ง และรองประธานสภาปัตตานีมหานครสองคน โดยให้ดำ�รงตำ�แหน่งทันทีที่ได้รับเลือก ให้นายกรัฐมนตรี
ประกาศชื่อ ประธานสภาและรองประธานสภาปัตตานีมหานครผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา ประธานสภา
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และรองประธานสภาปัตตานีมหานครดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระคราวละสี่ปี
มาตรา 26 ประธานสภา หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานคร พ้นจากตำ�แหน่งก่อนถึงวาระด้วยเหตุใด
เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร
(2) ลาออกจากตำ � แหน่ ง โดยยื่ น หนั ง สื อ ลาออกต่ อ นายกรั ฐ มนตรี และให้ มี ผ ล
นับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(3) เมือ่ สมาชิกสภาปัตตานีมหานครไม่นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสามของจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมด
เข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาปัตตานีมหานคร มีการเลือกตั้งประธานสภา หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานคร
ใหม่ และสภาปัตตานีมหานครมีมติตามนั้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด
โดยให้พ้นจากตำ�แหน่ง เมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภา หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานครแล้วแต่กรณี
ในกรณีตามวรรคหนึง่ ให้สภาปัตตานีมหานคร เลือกประธานสภา หรือรองประธาน
สภาปัตตานีมหานครคนใหม่ขนึ้ แทนแล้วแต่กรณี และให้ผทู้ ไี่ ด้รบั เลือกนัน้ อยูใ่ นตำ�แหน่งตามวาระของผูซ้ งึ่ ตนแทน
มาตรา 27 ประธานสภาปัตตานีมหานครมีอำ�นาจหน้าที่ ดำ�เนินกิจการของสภาปัตตานีมหานครให้
เป็นไปตามข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร รองประธานสภาปัตตานีมหานครมีอำ�นาจหน้าที่กระทำ�กิจการ
แทนประธานสภาปัตตานีมหานคร เมื่อประธานสภาปัตตานีมหานครไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือ
ตามที่ประธานสภาปัตตานีมหานครมอบหมาย เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาปัตตานีมหานครไม่อยู่ใน
ที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร เลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานครคนหนึ่ง
ทำ�หน้าที่ประธาน เฉพาะในการประชุมคราวนั้น
มาตรา 28 ให้มเี ลขานุการประธานสภาปัตตานีมหานครหนึง่ คน และเลขานุการรองประธานสภาปัตตานี
มหานครหนึ่งคน โดยประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง
มาตรา 29 สภาปัตตานีมหานครมีอำ�นาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภาปัตตานี
มหานคร ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาปัตตานีมหานคร รอง
ประธานสภาปัตตานีมหานคร และคณะกรรมการสามัญ หรือวิสามัญของสภาปัตตานีมหานคร วิธีการประชุม
การเสนอและพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา การอภิปราย การลงมติ การตัง้ กระทูถ้ าม การ
เปิดอภิปรายทัว่ ไป การรักษาระเบียบ และความเรียบร้อยของกิจการอืน่ อันเป็นหน้าทีข่ องสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 30 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาปัตตานีมหานคร เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญของสภาปัตตานีมหานครไม่นอ้ ยกว่าสองสมัย แต่ตอ้ งไม่เกินสีส่ มัย จำ�นวนสมัยประชุมสามัญ และ
วันเริม่ สมัยประชุมสามัญประจำ�ปีแต่ละสมัย ให้สภาปัตตานีมหานครกำ�หนด สมัยประชุมสามัญของสภาปัตตานี
มหานครสมัยหนึง่ ๆ ให้มกี �ำ หนดเวลาสามสิบวัน แต่ถา้ มีกรณีจ�ำ เป็น ให้ประธารสภาปัตตานีมหานคร สัง่ ขยายเวลา
สมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำ�เป็น ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบ
กำ�หนดเวลาสามสิบวัน จะกระทำ�ได้โดยความเห็นชอบของสภาปัตตานีมหานคร ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร
เป็นผู้เรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิด หรือปิดการประชุม
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มาตรา 31 นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อมีกรณีจำ�เป็น เพื่อประโยชน์ของปัตตานีมหานคร
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร มีจำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำ�นวนสมาชิก
ทัง้ หมด อาจทำ�คำ�ร้องยืน่ ต่อประธานสภาปัตตานีมหานคร ขอให้เรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครเป็นการประชุม
สมัยวิสามัญได้ ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครเรียกประชุม โดยกำ�หนดวันประชุมภายในสิบห้าวัน นับแต่วนั ที่
ได้รบั คำ�ร้อง สมัยประชุมวิสามัญ สมัยประชุมวิสามัญให้มกี �ำ หนดเวลาสามสิบวัน แต่ถา้ มีกรณีจ�ำ เป็น ให้ประธาน
สภาปัตตานีมหานคร สัง่ ขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญออกไปอีกได้ตามความจำ�เป็น ครัง้ ละไม่เกินสิบห้าวัน การ
ปิดประชุมสมัยวิสามัญ ก่อนครบกำ�หนดเวลาสามสิบวัน จะกระทำ�ได้โดยความเห็นชอบของสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 32 การประชุมสภาปัตตานีมหานครทุกคราว ต้องมีสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำ�นวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร และหรือ
ผู้ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาปัตตานีมหานคร และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง หรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา 33 การลงมติวนิ จิ ฉัยข้อปรึกษา ให้ถอื เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ทมี่ บี ญ
ั ญัตไิ ว้เป็นอย่างอืน่
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือในข้อบังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร สมาชิกสภาปัตตานีมหานครคนหนึ่งให้
มีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
มาตรา 34 ห้ามมิให้สภาปัตตานีมหานคร ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออำ�นาจหน้าที่
มาตรา 35 การประชุมสภาปัตตานีมหานครย่อมเป็นการเปิดเผย ตามลักษณะที่กำ�หนดไว้ในข้อ
บังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร แต่ถ้าหากผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปัตตานีมหานครมี
จำ�นวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ
มาตรา 36 ในทีป่ ระชุมสภาปัตตานีมหานคร สมาชิกย่อมมีสทิ ธิตงั้ กระทูถ้ าม ผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร
ในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของปัตตานีมหานคร แต่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ
เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำ�คัญของปัตตานีมหานคร
มาตรา 37 สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร จำ�นวนไม่นอ้ ยกว่าสองในห้าของจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมด มีสทิ ธิ
เข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป เพื่อให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร แถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็น ในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารของปัตตานีมหานคร ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภา
ปัตตานีมหานคร และให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร แจ้งไปยังผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เพื่อกำ�หนดวัน เวลา
สำ�หรับการเปิดอภิปรายทั่วไป ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครได้รับแจ้ง การเปิดอภิปราย
ทั่วไปตามมาตรานี้ สภาปัตตานีมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้
มาตรา 38 สภาปัตตานีมหานครมีอำ�นาจเลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร ตั้งเป็นคณะกรรมการ
สามัญของสภาปัตตานีมหานคร และมีอ�ำ นาจเลือกบุคคลผูเ้ ป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร หรือมิได้เป็นสมาชิก
สภาปัตตานีมหานคร ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาปัตตานีมหานคร เพื่อกระทำ�กิจการ หรือพิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ อันอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร แล้วรายงานต่อสภาปัตตานีมหานคร
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร หรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานี
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มหานคร ให้สภาปัตตานีมหานคร ตัง้ เป็นกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได้ จำ�นวนกรรมการทีผ่ วู้ า่ การปัตตานี
มหานครมีสิทธิเสนอนั้น ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 39 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ ให้มีกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปัตตานีมหานคร และผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีสิทธิเสนอชื่อ
บุคคลผู้ที่เป็นสมาชิก หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครให้สภาปัตตานีมหานครตั้งเป็นกรรมการได้
ไม่เกินหนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา 40 การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 38 และมาตรา 39 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร
โดยอนุโลม
มาตรา 41 คณะกรรมการของสภาปัตตานีมหานครมีอำ�นาจเรียกเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของปัตตานี
มหานครมาแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ�  หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาอยู่นั้นได้ ทั้งนี้ จะกระทำ�นอกสมัยประชุมของปัตตานีมหานครก็ได้ และถ้ามีความจำ�เป็นคณะกรรมการ
แต่ละคณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ แล้วเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการก็ได้
มาตรา 42 คณะกรรมการสามัญของสภาปัตตานีมหานคร ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสองปี
คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา 38 และมาตรา 39 ให้สิ้นสภาพไป หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
และเสนอรายงานต่อสภาปัตตานีมหานครเรียบร้อยแล้ว
มาตรา 43 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร รองประธานสภาปัตตานีมหานคร และสมาชิกสภาปัตตานี
มหานคร รวมทัง้ คณะกรรมการทีส่ ภาปัตตานีมหานครตัง้ ขึน้ หรือคณะอนุกรรมการทีค่ ณะกรรมการตัง้ ขึน้ ได้รบั
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินค่าเบีย้ ประชุม และเงินตอบแทนอืน่ ตามทีก่ �ำ หนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณ
ของปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 2
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
มาตรา 44 ให้ปัตตานีมหานครมีผู้ว่าการปัตตานีมหานครคนหนึ่ง   ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ การเลือกตัง้ ผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร จะกระทำ�ได้เมือ่ ได้มพี ระราชกฤษฎีกา
กำ�หนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว ในพระราชกฤษฎีกานั้น ให้ระบุวันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ปัตตานีมหานคร และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ผลของการเลือกตั้งผู้ว่าการปัตตานีมหานครให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 45 ถ้าหากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง
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ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำ�นวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันเลือกตั้ง
โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด กับผู้สมัครที่ได้คะแนนลำ�ดับรองลงมา ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง
คะแนนเลือกตั้งใหม่ ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง  
มาตรา 46 ผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ตามมาตรา 13 และไม่มลี กั ษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 14
มาตรา 47 ผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร ต้องเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตติ ามมรตรา 14
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 15
มาตรา 48 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร มีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง เมื่อผู้ว่าการ
ปัตตานีมหานครพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ แต่
ถ้าตำ�แหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน และให้ผู้ได้
รับการเลือกตั้งอยู่ในตำ�แหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่
มาตรา 49 ให้ผวู้ า่ การปัตตานีมหานคร ดำ�รงตำ�แหน่งนับแต่วนั เลือกตัง้ ให้มกี ารมอบหมายงานในหน้าที่
ผู้ว่าการปัตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน นับแต่วันเลือกตั้ง
มาตรา 50 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กำ�หนดนโยบายและบริหารราชการของปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย
                             (2) สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของปัตตานีมหานคร
                             (3)  แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เลขานุการรองผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร แต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
                             (4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
                             (5) วางระเบียบเพื่อให้งานของปัตตานีมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย
                             (6) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร
                             (7) อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา 51 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และพนักงานปัตตานีมหานคร
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร และให้มีอำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นได้กำ�หนด
ให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรีโดยอนุโลม ทั้งนี้ เว้นแต่พระ
ราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
มาตรา 52 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
(1) ต้องไม่ดำ�รงตำ�แหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ หรือหน่วยงานของ
รัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น หรือตำ�แหน่ง
ผู้บริหารท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เว้นแต่ตำ�แหน่งที่ต้องดำ�รงตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย
                             (2) ต้องไม่รับเงิน หรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษ จากส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น นอกเหนือ
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ไปจากที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย์ หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่น
ในธุรกิจการงานตามปกติ
(3) ต้องไม่เป็นคู่สัญญา หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำ�กับปัตตานีมหานคร หรือการ
พาณิชย์ของปัตตานีมหานคร หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ได้
เป็นคู่สัญญา หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิให้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร รับเบี้ยหวัด บำ�เหน็จบำ�นาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน และมิให้ใช้บงั คับในกรณีทผี่ วู้ า่ การปัตตานีมหานครรับเงินตอบแทน เงินค่าเบีย้ ประชุม หรือเงิน
อื่นใด เนื่องจากการดำ�รงตำ�แหน่ง กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภา หรือสภาผู้แทนราษฎร หรือสภาปัตตานี
มหานคร หรือสภาท้องถิ่น หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือ
กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำ�แหน่ง
มาตรา 53 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครพ้นจากตำ�แหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3)  ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีผลนับแต่วันถัดจากวัน
ที่ยื่นหนังสือลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 46 ยกเว้นลักษณะ
ต้องห้ามตามมาตรา 15 (4)
(5) กระทำ�การอันต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52
(6) ถู ก จำ � คุ ก โดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จำ � คุ ก เว้ น แต่ ใ นความผิ ด อั น ได้ ก ระทำ �
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7)  มีการยุบสภาปัตตานีมหานคร
(8)  นายกรัฐมนตรี โดยมติคณะรัฐมนตรี สั่งให้ออกจากตำ�แหน่ง เมื่อมีกรณีแสดงให้
เห็นว่า ได้กระทำ�การอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำ�แหน่ง หรือปฏิบัติการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ อันควร
ปฏิบตั ใิ นลักษณะทีเ่ ห็นได้วา่ จะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรง แก่ปตั ตานีมหานคร หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม
หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(9) ราษฎรผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ในเขตปัตตานีมหานครได้ลงคะแนนเสียงให้พน้ จากตำ�แหน่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น ในกรณีที่มี
พฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม (8) สภาปัตตานีมหานคร จะมีมติขอให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ก็ได้ มติของปัตตานีมหานครในข้อนี้ ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาปัตตานีมหานครในการนี้ นายกรัฐมนตรีต้องนำ�เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตนได้
รับแจ้งมติของสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 54 เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา 53 (4) หรือ (5) ให้นายกรัฐมนตรี สั่งให้มีการสอบสวน ก่อน
มีคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล เพื่อขอให้เพิกถอนคำ�สั่งภายใน
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สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง ในระหว่างรอคำ�พิพากษาของศาล ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจาก
ตำ�แหน่งพักการปฏิบัติหน้าที่ นับแต่วันที่ได้รับคำ�สั่ง จนกว่าศาลจะพิพากษา ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตำ�แหน่ง
ไปยืน่ ฟ้องต่อศาล หรือศาลพิพากษาให้เป็นไปตามคำ�สัง่ ให้ผถู้ กู สัง่ นัน้ พ้นจากตำ�แหน่ง นับแต่วนั ทีน่ ายกรัฐมนตรี
ออกคำ�สั่ง วันที่ได้รับคำ�สั่งให้ออกจากตำ�แหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ได้รับคำ�สั่งดังกล่าว
มาตรา 55 ให้ผวู้ า่ การปัตตานีมหานคร ซึง่ พ้นจากตำ�แหน่ง ตามมาตรา 53 (1) คงอยูใ่ นตำ�แหน่งต่อไป
จนกว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ในกรณีพ้นจากตำ�แหน่งด้วยเหตุอื่น
ใด นอกจากการออกตามวาระ ให้ปลัดปัตตานีมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
ถ้าไม่มปี ลัดปัตตานีมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ ให้นายกรัฐมนตรี แต่งตัง้ รองปลัดปัตตานีมหานคร
หรือข้าราชการปัตตานีมหานคร ผูม้ อี าวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นตำ�แหน่ง
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
มาตรา 56 ให้มีรองผู้ว่าการปัตตานีมหานครจำ�นวนไม่เกินสี่คน หนึ่งในสี่ เป็นรองผู้ว่าการปัตตานี
มหานครทีม่ ไิ ด้นบั ถือศาสนาอิสลาม ตามลำ�ดับทีผ่ วู้ า่ การปัตตานีมหานครจัดไว้ ช่วยผูว้ า่ ราชการปัตตานีมหานคร
ในการบริหารราชการของปัตตานีมหานคร ตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีค�ำ สั่งมอบหมาย คำ�สั่งแต่งตั้งรอง
ผู้ว่าการปัตตานีมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 57 ให้มีเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานครหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ไม่เกินจำ�นวนรองผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร
มาตรา 58 ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษา ของผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ตามมาตรา 50 (3) ตำ�แหน่งดังกล่าวจะมีจำ�นวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้
มาตรา 59 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เลขานุการผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เลขานุการ ประธานสภาปัตตานีมหานคร เลขานุการรอง
ประธานสภาปัตตานีมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา เป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการการเมือง
ให้นำ�กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งตาม
วรรคหนึ่ง เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือ
ประธานสภาปัตตานีมหานครแล้วแต่กรณี มีอำ�นาจแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำ�แหน่งรองผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร เลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เลขานุการประธาน
สภาปัตตานีมหานคร เลขานุการรองประธานสภาปัตตานีมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่ง
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร แล้วแต่กรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะต้องเป็น
ผูม้ คี ณ
ุ สมบัตทิ จี่ ะเป็นข้าราชการการเมือง ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และให้น�ำ บทบัญญัติ
มาตรา 52 มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย
เมื่อผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร ผู้แต่งตั้งข้าราชการ
การเมือง แล้วแต่กรณี พ้นจากตำ�แหน่ง ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นข้าราชการการเมืองตามวรรคสองพ้นจากตำ�แหน่งด้วย
นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งดังกล่าว บุคคลดังกล่าวต้องพ้นจากตำ�แหน่งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
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การเมือง หรือเมือ่ กระทำ�การต้องห้ามตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 52 หรือถูกสัง่ ให้ออกตามคำ�สัง่ ของผูว้ า่ ราชการ
ปัตตานีมหานคร หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร ไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิด หรือไม่มีความผิดก็ตาม
มาตรา 60 ให้ขา้ ราชการการเมืองตามมาตรา 59  และคณะกรรมการทีผ่ วู้ า่ การปัตตานีมหานครแต่งตัง้
ได้รบั เงินเดือน เงินเพิม่ เงินค่าเบีย้ ประชุม และเงินตอบแทนอืน่ สำ�หรับตำ�แหน่งตามทีก่ �ำ หนดในพระราชกฤษฎีกา
จากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 3
สภาประชาชน
มาตรา 61 ให้ปัตตานีมหานครมีสภาประชาชน ประกอบด้วย สมาชิก ซึ่งมาจากการเสนอชื่อจากกลุ่ม
อาชีพ กลุม่ วัฒนธรรม และองค์กรภาคประชาสังคม ทีล่ งทะเบียนจดแจ้งกับปัตตานีมหานคร ให้แต่ละกลุม่ เลือกตัง้
ผูแ้ ทนหนึง่ คน ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกจำ�นวนห้าสิบคน เสนอให้สภาปัตตานีมหานครพิจารณา
แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาประชาชน คำ�สั่งแต่งตั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 62 ให้สภาปัตตานีมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา 39 จำ�นวนเจ็ดคน
ทำ�หน้าที่สรรหา สมาชิกสภาประชาชน หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และเสนอรายงานต่อสภา
ปัตตานีมหานครแล้ว ให้สิ้นสภาพไป
มาตรา 63 บุคคลผูม้ สี ทิ ธิสมัครรับเลือกตัง้ เป็นสมาชิกสภาประชาชน จะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ไม่เป็นบุคคล
ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ ตามมาตรา 13 มาตรา 15  และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 14  
มาตรา 64 อายุของสภาประชาชนมีกำ�หนดคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน
เมื่ออายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง ให้จัดการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนใหม่ภายใน สามสิบวัน นับแต่วันที่
อายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง
มาตรา 65 ให้สภาประชาชนเลือกสมาชิกสภาประชาชนคนหนึ่งเป็นประธาน และรองประธานสภา
ประชาชนสองคน โดยให้ดำ�รงตำ�แหน่งทันทีที่ได้รับเลือก ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครประกาศชื่อประธาน
สภาประชาชนและรองประธานสภาประชาชนในราชกิจจานุเบกษา ประธานสภาประชาชนและรองประธาน
สภาประชาชนดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระคราวละสี่ปี
มาตรา 66 เมื่อมีสมาชิกสภาประชาชนว่างลงถึงกึ่งจำ�นวนของสมาชิกสภาประชาชนทั้งหมด สมาชิก
ภาพของสมาชิกสภาประชาชนเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนขึ้นใหม่ ภายใน
เก้าสิบวัน นับแต่มีกรณีดังกล่าว
มาตรา 67 ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน ให้ประธานสภาประชาชน
นัดประชุมสมาชิกสภาประชาชนให้มาประชุมเป็นครั้งแรก และให้สภาประชาชนกำ�หนดให้มีการประชุมสภา
ประชาชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวัน เวลาใด ให้เป็นไปตามมติของสภาประชาชน
มาตรา 68 ให้สภาประชาชนมีอำ�นาจหน้า ดังนี้
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(1) เสนอแนะ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำ�เนินงานของผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร
และสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร พร้อมจัดทำ�รายงานประจำ�ปี
(2) เสนอชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒติ อ่ สภาปัตตานีมหานคร เพือ่ เป็นกรรมการด้านต่างๆ ในการ
พิจารณาดำ�เนินงานของสภาปัตตานีมหานคร
  
(3) แนะนำ�รายชื่อผู้ที่สภาประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง
เป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ
(4) ให้คำ�ปรึกษาตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครร้องขอ
(5) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กำ�หนดในกฎหมาย หรือที่สภาปัตตานีมหานครมอบหมาย
มาตรา 69 ให้ประธานสภาประชาชน รองประธานสภาประชาชน และสมาชิกสภาประชาชน รวมทั้ง
คณะกรรมการ อนุกรรมการ ทีส่ ภาประชาชนตัง้ ขึน้ ได้รบั เงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินค่าเบีย้ ประชุม และเงินตอบแทนอืน่
ตามที่กำ�หนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

หมวด 3
การจัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร
ส่วนที่ 1
ส่วนราชการของปัตตานีมหานคร
มาตรา 70 ให้จัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร ดังนี้
(1) สำ�นักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร
                             (2)  สำ�นักงานเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
                             (3)  สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร
                             (4)  สำ�นักงานปลัดปัตตานีมหานคร
                             (5)  สำ�นักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำ�นัก
                             (6)  สำ�นักงานเขต
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสำ�นัก หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรค
หนึง่ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร โดยทำ�เป็นประกาศของปัตตานี
มหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 71 สำ�นักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำ�ของสภา
ปัตตานีมหานคร มีเลขานุการสภาปัตตานีมหานครซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้างปัตตานีมหานคร ขึ้นต่อปลัดปัตตานีมหานคร และรับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติราชการของสำ�นักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร ขึ้นต่อประธานสภาปัตตานีมหานคร และมีผู้ช่วย
เลขานุการสภาปัตตานีมหานคร ซึง่ เป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ เป็นผูช้ ว่ ยสัง่ หรือปฏิบตั ริ าชการแทน
เลขานุการสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 72 สำ�นักงานเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงาน
ของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร มีเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้บังคับ
บัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้างปัตตานีมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำ�นักงาน
เลขานุการผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร ขึ้นต่อผู้ว่าการปัตตานีมหานคร และมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง เป็นผู้ช่วยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
และมีหวั หน้าสำ�นักงานเลขานุการผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร ซึง่ เป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ เป็นผูช้ ว่ ย
ของเลขานุการผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร ในการปฏิบตั ริ าชการของสำ�นักงานเลขานุการผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร
และในการบังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้างปัตตานีมหานคร ขึน้ ต่อเลขานุการผูว้ า่ การปัตตานี
มหานคร ปลัดปัตตานีมหานคร และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ตามลำ�ดับ
มาตรา 73 สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร มีอ�ำ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชการประจำ�
ของคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร มีหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร
ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้างปัตตานี
มหานคร ขึ้นต่อปลัดปัตตานีมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำ �นักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการปัตตานีมหานคร ขึน้ ต่อประธานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร และจะให้มผี ชู้ ว่ ยหัวหน้า
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญคนหนึ่ง หรือ
หลายคน เป็นผูช้ ว่ ยสัง่ หรือปฏิบตั ริ าชการแทน หัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานาครก็ได้
มาตรา 74 สำ�นักปลัดปัตตานีมหานคร มีอำ�นาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำ�ทั่วไปของปัตตานี
มหานคร และราชการที่มิได้กำ�หนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัดปัตตานีมหานคร ซึ่งเป็น
ข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้างปัตตานีมหานคร
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของสำ�นักปลัดปัตตานีมหานคร และจะให้มีรองปลัดปัตตานีมหานคร
ซึง่ เป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ คนหนึง่ หรือหลายคนเป็นผูช้ ว่ ยสัง่ หรือปฏิบตั ริ าชการแทนปลัดปัตตานี
มหานครก็ได้
มาตรา 75 นอกจากอำ�นาจหน้าทีต่ ามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในมาตรา 72 ให้ปลัดปัตตานีมหานครมีอ�ำ นาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำ�หนด และตามคำ�สั่งของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ�
ของปัตตานีมหานคร ให้เป็นไปตามนโยบายของปัตตานีมหานคร กำ�กับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในปัตตานีมหานคร รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้างปัตตานี
มหานคร รองจากผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
มาตรา 76 สำ�นักตามมาตรา 68 (5) มีอ�ำ นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชการตามทีก่ �ำ หนดไว้ในประกาศปัตตานี
มหานคร โดยผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก ซึง่ เป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ เป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการปัตตานี
มหานคร และลูกจ้างปัตตานีมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำ�นัก และจะให้มีรองผู้อำ�นวยการ
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สำ�นัก ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ คนหนึ่งหรือหลายคน เป็นผู้ช่วยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำ�นวยการสำ�นักก็ได้
มาตรา 77 นอกจากอำ�นาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 76 ให้ผู้อำ�นวยการสำ�นัก มีอำ�นาจหน้าที่
ตามที่กฎหมายกำ�หนด และตามคำ�สั่งของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร และปลัดปัตตานีมหานคร และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจำ�ของสำ�นักที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายของปัตตานีมหานคร กำ�กับ เร่งรัด
ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำ�นักที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 2
เขตและสภาเขต
มาตรา 78 สำ�นักงานเขต มีผอู้ �ำ นวยการเขตเป็นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร และลูกจ้าง
ปัตตานีมหานคร รับผิดชอบการปฏิบตั ิราชการภายในเขต และจะให้มีผชู้ ่วยผูอ้ ำ�นวยการเขตคนหนึ่ง หรือหลาย
คน เป็นผู้ช่วยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนผู้อำ�นวยการเขตก็ได้
มาตรา 79 ให้ผู้อำ�นวยการเขตมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
                             (1) อำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของนายอำ�เภอ เว้นแต่
พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
                             (2) อำ�นาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของผู้อำ�นวยการเขต
                             (3) อำ�นาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือปลัดปัตตานีมหานครมอบหมาย
มาตรา 80 ในกรณีทเี่ ป็นการสมควร ผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร อาจสัง่ ให้ส�ำ นักงานเขตใดปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ด
แทนสำ�นักงานเขตอืน่ ทัง้ หมด หรือบางส่วนได้ และจะให้ผอู้ ำ�นวยการเขตใดเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
นั้นก็ได้ แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 81 ในเขตหนึ่งๆ ให้มีสภาเขต ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง มีจำ�นวนอย่างน้อย
เขตละเจ็ดคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
ต่อจำ�นวนราษฎรทุกหนึ่งหมื่นคน เศษของหนึ่งหมื่น ถ้าถึงห้าพันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งหมื่น
จำ�นวนสมาชิกสภาเขต ที่แต่ละเขตจะพึงมี ให้คำ�นวณตามเกณฑ์จำ�นวนราษฎรแต่ละเขต
ตามหลักฐานตามทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้าย ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเขต และให้นายกรัฐมนตรีประกาศจำ�นวนสมาชิกสภาเขต ทีจ่ ะทำ�การเลือกตัง้ ในแต่ละเขต คุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา 12
มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใช้บังคับโดยอนุโลม หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
ให้กระทำ�เป็นประกาศปัตตานีมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 82 อายุของสภาเขตมีกำ�หนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต เมื่ออายุของ
สภาเขตสิ้นสุดลง ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกำ�หนดวันเลือกตั้ง
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ภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง
มาตรา 83 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกตั้ง และอยู่ในตำ�แหน่งตามอายุของสภา
เขต เมื่อตำ�แหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจำ�นวนของสมาชิกสภาเขต ที่เขตนั้นจะมีได้ตามประกาศ
ในมาตรา 79 วรรคห้า สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต
ขึ้นใหม่ ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว
มาตรา 84 ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่ง และรองประธานสภาเขต
คนหนึ่ง โดยให้ดำ�รงตำ�แหน่งทันทีที่ได้รับเลือก ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต และ
รองประธานสภาเขตผูไ้ ด้รบั เลือก ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขต ดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระคราวละหนึง่ ปี
มาตรา 85 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ให้ผู้อำ�นวยการเขต นัดประชุมสมาชิก
สภาเขต เพื่อให้สมาชิกได้มาประขุมเป็นครั้งแรก ให้สภาเขตกำ�หนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละ
หนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด เวลาใด ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต
มาตรา 86 ผู้อำ�นวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขต และหรือผู้ที่ผู้อำ�นวยการเขตมอบหมาย มีหน้าที่
เข้าประชุมสภาเขต และมีสทิ ธิแถลงข้อเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น เกีย่ วกับงานในหน้าทีต่ อ่ ทีป่ ระชุมสภาเขต
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา 87 ให้ประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขต ได้รับเงินประจำ�ตำ�แหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และ
เงินตอบแทนอื่นตามที่กำ�หนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปัตตานีมหานคร
มาตรา 88 ให้ผู้อำ�นวยการเขต อำ�นวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม และกิจการอื่นที่อยู่ในอำ�นาจ
ของสภาเขต
มาตรา 89 ให้สภาเขตมีอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกต เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อำ�นวยการเขต และสภา
ปัตตานีมหานคร
(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในข้อบัญญัติปัตตานี
มหานคร ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรืองบประมาณรายจ่าย
(3) สอดส่อง และติดตามดูแล การดำ�เนินการของสำ�นักงานเขต เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
แก่ราษฎร
(4) ให้คำ�แนะนำ� หรือข้อสังเกตต่อผู้อำ�นวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุง หรือแก้ไข
การบริการประชาชนภายในเขต หากผู้อำ�นวยการเขตไม่ดำ�เนินการใดๆ โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ให้สภาเขต
แจ้งให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร พิจารณาดำ�เนินการต่อไป
(5) ให้คำ�ปรึกษาตามที่ผู้อำ�นวยการเขตร้องขอ
(6) แต่งตัง้ คณะกรรมการ เพือ่ กระทำ�กิจการ หรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใดๆ
อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กำ�หนดในข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร ว่าด้วยการนั้น
(7) หน้าที่อื่นๆ ตามที่กำ�หนดในกฎหมาย หรือที่สภาปัตตานีมหานครมอบหมายให้
ปัตตานีมหานคร จัดให้มีงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว
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จะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม (2)
มาตรา 90 ให้นำ�ความในมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25 (1) และ (2) โดยขอลาออก
ต่อสภาเขต มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34
มาใช้บังคับแก่สภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขตโดยอนุโลม

หมวด 4
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 91 อำ�นาจหน้าที่ในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ให้เป็นไป
ตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีคำ�สั่งมอบหมาย
ในกรณีทผี่ วู้ า่ การปัตตานีมหานคร ไม่อาจปฏิบตั ริ าชการได้ ให้รองผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร
ตามลำ�ดังที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครจัดไว้ตามมาตรา 56 เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา 92 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
อำ�นาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิบตั ริ าชการทีผ่ วู้ า่ การปัตตานีมหานคร
จะพึงปฏิบัติ หรือดำ�เนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งใด หรือมติของคณะ
รัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องนั้น มิได้กำ�หนดในเรื่องการมอบอำ�นาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร จะมอบอำ�นาจโดย
ทำ�เป็นหนังสือให้รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ แต่ถ้าจะมอบให้ปลัดปัตตานี
มหานคร รองปลัดปัตตานีมหานคร ผู้อำ�นวยการสำ�นัก หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็น
สำ�นัก หรือผู้อำ�นวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ให้ทำ�เป็นคำ�สั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 92 ในกรณีที่มีรองปลัดปัตตานีมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัดปัตตานี
มหานคร ให้เป็นไปตามที่ปลัดปัตตานีมหานครมีคำ�สั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดปัตตานีมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
ให้รองปลัดปัตตานีมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดปัตตานีมหานครหลายคน ให้รองปลัด
ปัตตานีมหานครผูม้ อี าวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้าไม่มผี ดู้ �ำ รงตำ�แหน่ง
รองปลัดปัตตานีมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งผู้อำ�นวยการ
สำ�นัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำ�นักคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน
อำ�นาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิบตั ริ าชการทีป่ ลัดปัตตานีมหานครจะ
พึงปฏิบัติ หรือดำ�เนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอำ�นาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดปัตตานีมหานครจะมอบอำ�นาจ โดยทำ�เป็นหนังสือให้
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รองปลัดปัตตานีมหานครเป็นผูป้ ฏิบตั ริ าชการแทนปลัดปัตตานีมหานครก็ได้ แต่ถา้ จะมอบให้ผอู้ �ำ นวยการสำ�นัก
หรือหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ รียกชือ่ อย่างอืน่ ซึง่ มีฐานะเป็นสำ�นัก ผูอ้ �ำ นวยการเขต ผูอ้ �ำ นวยการกอง หัวหน้ากอง
หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่า ปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดปัตตานีมหานคร ให้ทำ�เป็นคำ�สั่ง และประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 93 ในกรณีทมี่ รี องผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก การสัง่ หรือการปฏิบตั ริ าชการของรองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นัก
ให้เป็นไปตามที่ผู้อำ�นวยการสำ�นักมีคำ�สั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้
ให้รองผู้อำ�นวยการสำ�นักเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองผู้อำ�นวยการสำ�นักหลายคน ให้รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นัก ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองผู้อำ�นวยการ
สำ�นัก หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดปัตตานีมหานครแต่งตั้ง ผู้อำ�นวยการกอง หัวหน้ากอง หรือ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งเทียบเท่าของสำ�นักนั้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน
อำ�นาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
จะพึงมี หรือดำ�เนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กำ�หนดในเรื่องการมอบอำ�นาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อำ�นวยสำ�นัก จะมอบอำ�นาจโดยทำ�เป็นหนังสือ ให้รอง
ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ร าชการแทนผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ก็ ไ ด้ แต่ ถ้ า จะมอบให้ ผู้ อำ � นวยการเขต
ผู้ อำ � นวยการกอง หั ว หน้ า กอง หรื อ ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง เที ย บเท่ า ของสำ � นั ก นั้ น ปฏิ บั ติ ร าชการแทนในนาม
ผู้อำ�นวยการสำ�นัก ให้ทำ�เป็นคำ�สั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 94 ในกรณีทมี่ ผี ชู้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการกอง การสัง่ หรือการปฏิบตั ริ าชการของผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการเขต
ให้เป็นไปตามที่ผู้อำ�นวยการเขตมีคำ�สั่งมอบหมาย
ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการเขต หรื อ มี แ ต่ ไ ม่ อ าจปฏิ บั ติ ร าชการได้
ให้ผชู้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการเขตเป็นผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้ามีผชู้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการเขตหลายคน ให้ผชู้ ว่ ยผูอ้ �ำ นวยการเขต
ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขต หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดปัตตานีมหานครแต่งตั้งผู้อำ�นวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
เทียบเท่าคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทน
อำ�นาจในการสัง่ การอนุญาต การอนุมตั ิ หรือการปฏิบตั ริ าชการทีผ่ อู้ �ำ นวยการเขตจะพึงปฏิบตั ิ
หรือดำ�เนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ หรือคำ�สั่งนั้น หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น
มิได้กำ�หนดในเรื่องการมอบอำ�นาจไว้เป็นอย่างอื่น ผู้อำ�นวยการเขตจะมอบอำ�นาจโดยทำ�เป็นหนังสือให้ผู้ช่วย
ผู้อำ�นวยเขต หรือหัวหน้าส่วนราชการของสำ�นักงานเขตปฏิบัติราชการแทนก็ได้
มาตรา 95 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร ให้เป็นไปตามที่
เลขานุการสภาปัตตานีมหานครมีคำ�สัง่ มอบหมาย ในกรณีทไี่ ม่มผี ดู้ ำ�รงตำ�แหน่งเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วย
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เลขานุการสภาปัตตานีมหานครหลายคน ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครมีคำ�สัง่ มอบหมายให้ผชู้ ว่ ยเลขานุการ
สภาปัตตานีมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร แต่งตั้งข้าราชการในสำ�นักงานเลขานุการสภา
ปัตตานีมหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา 96 ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร การสั่ง หรือ
การปฏิบตั ริ าชการของผูช้ ว่ ยหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร ให้เป็นไปตามที่ หัวหน้า
สำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครมีคำ�สั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครเป็น
ผูร้ กั ษาราชการแทน ถ้ามีผชู้ ว่ ยหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครหลายคน ให้ประธาน
คณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานี
มหานคร คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ปัตตานีมหานคร หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร
แต่งตั้งข้าราชการในสำ�นักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทน
มาตรา 97 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ มีอำ�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
ผูซ้ งึ่ ตนแทน ในกรณีทผี่ ดู้ �ำ รงตำ�แหน่งใด หรือผูร้ กั ษาราชการแทนผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งนัน้ มอบหมาย หรือมอบอำ�นาจ
ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำ�นาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย
หรือมอบอำ�นาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดเป็นกรรมการ หรือให้มีอำ�นาจหน้าที่
อย่างใด ให้ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน ทำ�หน้าที่กรรมการ หรือมีอำ�นาจหน้าที่ เช่นเดียวกับ
ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น ในระหว่างที่รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี

หมวด 5
อำ�นาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร
มาตรา 98 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น ให้ปัตตานีมหานครมีอำ�นาจหน้าที่ ดำ�เนินกิจการในเขต
ปัตตานีมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้
(1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร
และตามกฎหมายอื่นที่กำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร
                              (2)  การทะเบียนตามที่กฎหมายกำ�หนด
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                              (3)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                              (4)  การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                              (5)  การผังเมือง
                              (6)  การจัดให้มีและบำ�รุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
                              (7)  การวิศวกรรมจราจร
                              (8)  การขนส่ง
                              (9) การให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
                             (10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(11) การควบคุมอาคาร
                             (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                             (13) การจัดให้มีและบำ�รุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                            (14) การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                             (15) บำ�รุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิน่
                              (16) การสาธารณูปโภค
                              (17) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                              (18) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                              (19) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                              (20) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                              (21) การควบคุมความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
                              (22) การจัดการศึกษา
                              (23) การสาธารณูปการ
                              (24) การสังคมสงเคราะห์
                              (25) การส่งเสริมการกีฬา
                              (26) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
                              (27) การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร
                              (28) หน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีก่ ฎหมายระบุให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องผูว้ า่ การจังหวัดนายอำ�เภอ
เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีหรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของปัตตานีมหานคร
บรรดาอำ�นาจหน้าที่ใด ซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วนภูมิภาค
จะมอบให้ปัตตานีมหานครปฏิบัติก็ได้โดยให้ทำ�เป็นพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบังคับ หรือประกาศ
แล้วแต่กรณี ในกรณีที่ทำ�เป็นข้อบังคับ หรือประกาศ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักนายกรัฐมนตรี
               
(29) การจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ
มาตรา 99 ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา 98 ให้ผวู้ า่ การปัตตานีมหานคร รองผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร
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ปลัดปัตตานีมหานคร รองปลัดปัตตานีมหานคร หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ ป็นสำ�นัก หรือเทียบเท่าสำ�นัก ผูอ้ �ำ นวยการ
เขต ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการเขต และข้าราชการปัตตานีมหานคร ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่สำ�หรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และให้มีฐานะเป็นพนักงานผ่ายปกครอง หรือตำ�รวจ ตามความหมาย
ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง มีอำ�นาจเข้าไปในอาคาร หรือบริเวณที่ตั้งอาคาร
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการผ่าผืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบัญญัติดังกล่าว ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาทำ�การของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ ให้มีอำ�นาจสอบถาม
ข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง จากบุคคลที่อยู่ หรือทำ�งานในสถานที่
นั้น และให้มีอำ�นาจยึด หรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิด
รวมทั้งให้มีอำ�นาจจับกุมผู้กระทำ�ความผิดได้ด้วย
ในกรณีที่มีการจับกุม ผู้กระทำ�ความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร
ปลัดปัตตานีมหานคร ผู้อำ�นวยการสำ�นัก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำ�นัก
ผู้ อำ � นวยการเขต แล้ ว แต่ ก รณี เห็ น ว่ า ผู้ ต้ อ งหาไม่ ค วรได้ รั บ โทษจำ� คุ ก ให้ มี อำ � นาจเปรี ย บเที ย บกำ� หนด
ค่าปรับได้ เมื่อผู้ต้องหาชำ�ระค่าปรับ ตามจำ�นวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกำ�หนดภายในสามสิบวัน นับแต่
วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับ หรือยอมแล้วไม่ชำ�ระค่าปรับภายใน
กำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้ข้าราชการปัตตานีมหานครที่ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครแต่งตั้ง มีอำ�นาจในการ
สอบสวน และมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เงินค่าปรับตาม
มาตรานี้ให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร
มาตรา 100 ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เลขานุการ
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร เลขานุการประธานสภาปัตตานีมหานคร
เลขานุการรองประธานสภาปัตตานีมหานคร ประธานทีป่ รึกษา และข้าราชการปัตตานีมหานคร เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 101 ปัตตานีมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น โดยเรียกค่าบริการได้โดยตรง เป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร
มาตรา 102 ปัตตานีมหานครอาจดำ�เนินกิจการนอกเขตปัตตานีมหานครได้เมื่อ
(1) การนั้นจำ�เป็นต้องกระทำ�  และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำ�เนินการ ตาม
อำ�นาจหน้าที่ ที่อยู่ในเขตปัตตานีมหานคร หรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในปัตตานีมหานคร และ
(2) ได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร และ
(3) ได้รบั ความยินยอมจากผูว้ า่ การ  ราชการส่วนท้องถิน่ หรือส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
แล้วแต่กรณี
มาตรา 103 ปัตตานีมหานครทำ�กิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัท หรือถือหุ้นในบริษัทได้เมื่อ
(1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ
กระเทือนถึงกิจการที่ปัตตานีมหานครได้กระทำ�อยู่แล้ว ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และ
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(2) ปัตตานีมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบ ของทุนที่บริษัทนั้น
จดทะเบียนไว้ ในกรณีที่ปัตตานีมหานคร ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกัน ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน และ
(3) สภาปัตตานีมหานครมีมติให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึง่ หนึง่ ของจำ�นวน
สมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด และ
(4) ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนแปลงจำ�นวนหุ้นที่ปัตตานี
มหานครมีอยู่ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 104 ถ้ากิจการใดอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจหน้าทีข่ องปัตตานีมหานคร ปัตตานีมหานครอาจดำ�เนินการนัน้
ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิน่ อืน่ ได้ โดยจัดตัง้ เป็นองค์การ เรียกว่า
สหการ มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วยผูแ้ ทนของปัตตานีมหานคร ส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี การจัดตั้งสหการจะกระทำ�ได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกานั้น ให้กำ�หนดชื่อ อำ�นาจหน้าที่ และวิธีดำ�เนินงาน เมื่อจะ
ยุบเลิกสหการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย
มาตรา 105 ในกรณีจำ�เป็นปัตตานีมหานคร อาจมอบให้เอกชนกระทำ�กิจการ ซึ่งอยู่ในอำ�นาจหน้าที่
ของปั ต ตานี ม หานคร และเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม ค่ า บริ ก าร หรื อ ค่ า ตอบแทนที่ เ กี่ ย วข้ อ งแทนปั ต ตานี
มหานครได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร และนายกรัฐมนตรี สิทธิในการกระทำ�
กิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไปมิได้

หมวด 6
ข้อบัญญัติ
มาตรา 106 ข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร จะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภาปัตตานีมหานคร
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำ�นาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร
                              (2) เมือ่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ปตั ตานีมหานคร มีอ�ำ นาจตราเป็นข้อบัญญัตปิ ตั ตานีมหานคร
(3) การดำ�เนินการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สนิ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
การจ้าง และการพัสดุ
(5) ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม  และมิให้กำ�หนดโทษจำ�คุกเกินหกเดือน
และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
ในข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร จะกำ�หนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้
แต่มิให้กำ�หนดโทษจำ�คุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
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มาตรา 107 ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร จะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร สมาชิก
สภาปัตตานีมหานคร หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตปัตตานีมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้เสนอ ต้องมีสมาชิกสภาปัตตานีมหานครลงนาม
รับรอง ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำ�นวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่
เกีย่ วด้วยการเงิน สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร จะเสนอได้กต็ อ่ เมือ่ มีค�ำ รับรองของผูว้ า่ ราชการปัตตานีมหานคร
มาตรา 108 ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน หมายความถึง ร่างข้อบัญญัติปัตตานี
มหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมด หรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง
(1) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือผ่อน หรือวางระเบียบ
การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจ่ายเงินของปัตตานีมหานคร หรือการโอนงบประมาณ
รายจ่ายของปัตตานีมหานคร
(3) การกู้เงิน การคํ้าประกัน หรือการใช้เงินกู้
(4)  การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพย์สนิ การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ
การจ้าง และการพัสดุ
(5)  การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร
(6)  การออกพันธบัตรของปัตตานีมหานคร ในกรณีเป็นทีส่ งสัยว่าร่างข้อบัญญัตใิ ดเป็น
ร่างข้อบัญญัติใด เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะมีคำ�รับรองของผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครหรือไม่
ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้วินิจฉัย
มาตรา 109 เมื่อสภาปัตตานีมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร และลงมติเห็นชอบ
แล้ว ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร ส่งให้ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่สภาปัตตานี
มหานครมีมติเห็นชอบ และให้ผวู้ า่ ราชการปัตตานีมหานครลงนามในร่างข้อบัญญัตปิ ตั ตานีมหานคร ทีผ่ า่ นความ
เห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพือ่ ใช้บงั คับเป็นกฎหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานคร
มาตรา 110 ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภาปัตตานีมหานคร ให้ผู้ว่าการ
ปัตตานีมหานคร ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วย ให้สภาปัตตานีมหานครภายใน
สามสิ บ วั น นั บแต่วั น ที่ผู้ ว่า การปัต ตานี มหานคร ได้ รั บ ร่ า งข้ อ บั ญ ญั ติ จ ากประธานสภาปั ต ตานี มหานคร
เพือ่ ให้สภาปัตตานีมหานครพิจารณาใหม่ ถ้าผูว้ า่ การปัตตานีมหานคร ไม่สง่ ให้สภาปัตตานีมหานครภายในเวลา
ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานครเห็นชอบด้วย และให้ประธานสภาปัตตานีมหานครลงนามในร่าง
ข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าการปัตตานีมหานคร แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ในกรณี ที่ ผู้ ว่ า การปั ต ตานี ม หานครไม่ เ ห็ น ชอบด้ ว ย และส่ ง ให้ ส ภาปั ต ตานี ม หานคร
พิจารณาใหม่ สภาปัตตานีมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่
ผู้ว่าการปัตตานีมหานครส่งกลับให้สภาปัตตานีมหานคร นอกจากร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่เกี่ยวด้วย
การเงิน สภาปัตตานีมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที
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ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำ�นวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้
ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครต้องดำ�เนินการต่อไปตามมาตรา 104 ถ้าผู้ว่าการปัตตานี
มหานคร ไม่ดำ�เนินการตามกำ�หนด ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร ลงนามในร่างข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าการ
ปัตตานีมหานคร แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย
มาตรา 111 ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร ที่สภาปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วย ให้เป็นอันตกไป
ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปัตตานี
มหานคร จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่สภาปัตตานีมหานคร ไม่เห็นชอบด้วยกับ
ร่างข้อบัญญัตินั้น
มาตรา 112 งบประมาณรายจ่ า ยของปั ต ตานี ม หานคร ให้ ทำ � เป็ น ข้ อ บั ญ ญั ติ ปั ต ตานี ม หานคร
ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครเป็นผู้เสนอ ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ ออกไม่ทัน
ปีงบประมาณใหม่ ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน
ถ้าปีใดจำ�นวนเงิน ซึง่ ได้ก�ำ หนดไว้ตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำ�ปี งบประมาณ
ไม่พอ สำ�หรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำ�ปีก็ดี หรือมีความจำ�เป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่
ในระหว่างปีก็ดี ให้ทำ�เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
มาตรา 113 ภายใต้บังคับมาตรา 113 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้สภาปัตตานีมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา 38 เมื่อพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น ตามข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครลง
นาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา 114 ภายใต้บังคับมาตรา 113 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครไม่เห็นด้วย กับร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้สภาปัตตานีมหานครตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร จำ�นวนแปดคน และผู้ว่าการ
ปัตตานีมหานคร ตัง้ บุคคลซึง่ มิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครจำ�นวนเจ็ดคน ประกอบเป็นคณะกรรมการร่วม
เพือ่ พิจารณาหาข้อยุตคิ วามขัดแย้งในสาระสำ�คัญทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย แล้วรายงาน
ผลการพิจารณาต่อสภาปัตตานีมหานคร ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีส่ ภาปัตตานีมหานครตัง้ คณะกรรมการร่วม
ถ้าสภาปัตตานีมหานคร ยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า
สามในสี่ของจำ�นวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป
และให้ ใช้ ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย ในปี ง บประมาณปี ที่ แ ล้ ว นั้ น ไปพลางก่ อ น ในกรณี เช่ น ว่ า นี้
ให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุบสภาปัตตานีมหานคร ถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
มาตรา 115 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิม่ เติม สภาปัตตานีมหานครจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสีส่ บิ ห้าวัน นับแต่วนั ทีส่ ภาปัตตานีมหานคร
ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก
24

ถ้าสภาปัตตานีมหานครพิจารณาร่างข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายนัน้ ไม่เสร็จ ภายในเวลา
ที่กำ�หนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสภาปัตตานีมหานคร ได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายนั้น และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ
มาตรา 116 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร บรรดาร่าง
ข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่สภาปัตตานีมหานคร ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ หรือที่สภาปัตตานีมหานคร ให้
ความเห็นชอบแล้ว แต่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครยังมิได้ลงนาม และประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในสามสิบวัน
นับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานครให้เป็นอันตกไป
มาตรา 117 ในระหว่างทีไ่ ม่มสี ภาปัตตานีมหานคร หรือในกรณีฉกุ เฉิน ทีม่ คี วามจำ�เป็นรีบด่วน ในอันจะ
รักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครให้
ทันท่วงทีมิได้ ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะออกข้อกำ�หนดปัตตานีมหานครให้ใช้บังคับ
ดังเช่นข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
ในการประชุมสภาปัตตานีมหานครคราวต่อไป ให้นำ�ข้อกำ�หนดปัตตานีมหานครนั้น
เสนอต่อสภาปัตตานีมหานครเพื่ออนุมัติ ถ้าสภาปัตตานีมหานครอนุมัติแล้ว ให้ข้อกำ�หนดปัตตานีมหานครนั้น
ใช้บงั คับเป็นข้อบัญญัตปิ ตั ตานีมหานครต่อไป ถ้าสภาปัตตานีมหานครไม่อนุมตั ิ ให้ขอ้ กำ�หนดปัตตานีมหานครนัน้
เป็นอันตกไป แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทำ�ไประหว่างที่ใช้ข้อกำ�หนดปัตตานีมหานคนั้น
การอนุมตั หิ รือไม่อนุมตั ขิ อ้ กำ�หนดปัตตานีมหานครให้ผวู้ า่ การปัตตานีมหานครประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 7
การคลังและทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร
มาตรา 118 ภาษีบำ�รุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรกรฆ่าสัตว์ และผลประโยชน์อื่น
อันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตปัตตานีมหานคร ให้ปัตตานีมหานครจัดเก็บ เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา 119 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถ หรือรถยนต์ หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขตปัตตานีมหานคร
ให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา 120 ให้ปัตตานีมหานครมีอำ�นาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำ�รุงปัตตานีมหานคร สำ�หรับนํ้ามัน
เบนซิน และนํ้ามันที่คล้ายกัน นํ้ามันดีเซล และนํ้ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียม ซึ่งสถานการค้าปลีกในเขต
ปัตตานีมหานครเป็นผู้จำ�หน่าย ได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์ ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไม่เกินจำ�นวนภาษีที่เรียก
เก็บตามมาตรานี้ ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกำ�หนดราคาสินค้า และป้องกันการผูกขาด
มาตรา 121 ปัตตานีมหานครมีอ�ำ นาจออกข้อบัญญัตเิ พือ่ เก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมเพิม่ ขึน้ ได้ไม่
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เกินร้อยละสิบของภาษี และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภทดังต่อไปนี้
        
(1)  ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
                           (2)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา
                            (3)   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน
ในการเสียภาษีอากร และค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา 122 ปัตตานีมหานครมีอำ�นาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยให้กำ�หนดเป็นอัตราภาษี
มูลค่าเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
                   
(1)  ในกรณีทปี่ ระมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราร้อยละศูนย์ ให้ปตั ตานี
มหานคร เก็บในอัตราร้อยละศูนย์
(2)  ในกรณีทปี่ ระมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ในอัตราอืน่ ให้ปตั ตานีมหานคร
เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้ ให้ถือเป็น
ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 123 กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำ�บลเป็นเจ้าหน้าที่
ดำ�เนินการ ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตปัตตานีมหานคร เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำ�เนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดา
ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับในกิจการเช่นว่านั้น ให้ถือเป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร
มาตรา 124 ปัตตานีมหานครอาจออกข้อบัญญัตเิ รียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ จากผูซ้ งึ่ ใช้ หรือได้ประโยชน์
จากบริการสาธารณะที่ปัตตานีมหานครจัดให้มีขึ้นได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำ�นักนายกรัฐมนตรี
มาตรา 125 ในการจัดเก็บภาษีอากร และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ผวู้ า่ การปัตตานีมหานคร
รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ปลัดปัตตานีมหานคร รองปลัดปัตตานีมหานคร ผู้อำ�นวยการสำ�นัก หัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ซึ่งมีฐานะเป็นสำ�นัก ผู้อำ�นวยการเขต ผู้อำ�นวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งเทียบเท่า ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำ�นาจ และหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้น จะได้กำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชำ�ระ
ให้ปลัดปัตตานีมหานคร หรือ ผู้อำ�นวยการเขต โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร มีอำ�นาจสั่งยึด
และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้ โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึด หรือ
สัง่ วิธยี ดึ และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ดังกล่าวในวรรคสอง ให้ปฏิบตั ติ ามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
โดยอนุโลม เงินทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาด เมือ่ หักค่าธรรมเนียม และค่าใช้จา่ ยในการยึด และขาย และเงินภาษี
อากรค้างชำ�ระออกแล้ว ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน
มาตรา 126 ปัตตานีมหานครจะมอบให้กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร หรือ
ค่าธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียม เพือ่ ปัตตานีมหานครก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ เมือ่ ได้หกั ค่าใช้จา่ ย
ตามที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว ให้กระทรวง ทบวง กรม ส่งมอบให้แก่ปัตตานีมหานคร
มาตรา 127 ปัตตานีมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
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(1) รายได้จากทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร
                
(2)  รายได้จากการสาธารณูปโภคของปัตตานีมหานคร
               
(3)   รายได้จากการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร การทำ�กิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น
หรือจากสหการ
    
(4)  ภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมตามทีจ่ ะมีกฎหมายบัญญัตไิ ว้ให้เป็นของเทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานครโดยเฉพาะ
    
(5)  ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้
      
(6)  ค่าบริการตามมาตรา 98
      
(7)   รายได้จากการจำ�หน่ายพันธบัตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และตราเป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร
   
(8)  เงินกูจ้ ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิตบิ คุ คลต่างๆ ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบ
จากสภาปัตตานีมหานคร
             
(9)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น และเงินสมทบ
จากรัฐบาล
(10) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
                 
(11) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร
         
(12) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้
              
(13) เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน
                    
(14) รายได้จากทรัพย์สนิ ของแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจทีด่ �ำ เนินการเพือ่ มุง่ แสวงหากำ�ไร
ในปัตตานีมหานครตามที่จะมีกฎหมายกำ�หนด
         
(15) รายได้จากการจัดเก็บภาษีทรัพย์สนิ หรือค่าธรรมเนียมพิเศษ ตามทีจ่ ะมีกฎหมาย
กำ�หนด
          
(16) รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานคร
มาตรา 128 ปัตตานีมหานครอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนี้
              
(1) เงินเดือน
                
(2)  ค่าจ้างประจำ�
                    
(3)  ค่าจ้างชั่วคราว
               
(4)  ค่าตอบแทน
                      
(5)  ค่าใช้สอย
                
(6)  ค่าสาธารณูปโภค
                    
(7)  ค่าวัสดุ
                 
(8)  ค่าครุภัณฑ์
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                         (9) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
             
(10) เงินอุดหนุน
                         (11) รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของปัตตานีมหานครกำ�หนดไว้
                        (12) รายจ่ายตามข้อผูกพัน
มาตรา 129 การจ่ายเงินของปัตตานีมหานคร ให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายเงินซึ่งมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำ�หนดไว้ในกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น
มาตรา 130 ให้สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน การจ่ายเงิน การบัญชี การเงิน
และทรัพย์สินอื่น ๆ ของปัตตานีมหานคร เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครประกาศรายงาน
การรับจ่าย เงินประจำ�ปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า รายงานการรับจ่ายเงิน
ประจำ�ปีตามวรรคสอง เมื่อสำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว ให้ทำ�รายงานผลการตรวจสอบ
เสนอผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

หมวด 8
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับปัตตานีมหานคร
มาตรา 131 เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการอืน่ นอกเหนือจากทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ และกฎหมาย
อื่นกำ�หนดให้เป็นอำ�นาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร ถ้ากระทรวง ทบวง กรม ใด เห็นสมควรส่งข้าราชการ
มาประจำ�ปัตตานีมหานคร เพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ ก็ย่อมกระทำ�ได้โดย
ทำ�ความตกลงกับปัตตานีมหานคร
มาตรา 132 การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในปัตตานีมหานคร ให้รัฐบาลตั้งให้ปัตตานีมหานคร
โดยตรง ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้แก่ปัตตานีมหานครนั้น สำ�นักนายกรัฐมนตรี
จะออกระเบียบกำ�หนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้
มาตรา 133 ให้นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจและหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร
เพื่อการนี้ นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจ สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง หรือสั่งให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร ชี้แจงแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่า การปฏิบัติใดๆ ของ
ผูว้ า่ การปัตตานีมหานครขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือเป็นไปในทางทีอ่ าจทำ�ให้เสียประโยชน์ของปัตตานี
มหานคร สำ�นักนายกรัฐมนตรีจะยับยั้ง หรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้
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บทเฉพาะกาล
มาตรา 134 ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ
ประกาศ หรือคำ�สั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นำ�พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ
ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำ�สัง่ ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ี้ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 135 ให้ด�ำ เนินการให้มกี ฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร และผูว้ า่ ราชการ
ปัตตานีมหานคร ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 136 ให้ปัตตานีมหานคร จัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา 68 ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 137 ให้ดำ�เนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร และสมาชิก
สภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา 138 ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร และผู้ว่าการ
ปัตตานีมหานคร ให้นำ�บทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้
อำ�นาจหน้าทีข่ องผูว้ า่ ราชการจังหวัดตามกฎหมายนัน้ เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องปลัดปัตตานีมหานครในการเลือกตัง้
ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง และให้สำ�นักนายกรัฐมนตรี ประกาศจำ�นวนสมาชิกสภา
ปัตตานีมหานคร ที่จะทำ�การเลือกตั้งในแต่ละเขตนั้น จำ�นวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี
ให้ค�ำ นวณตามเกณฑ์จ�ำ นวนราษฎรแต่ละเขต ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ทีก่ ระทรวงมหาดไทยประกาศเป็น
ครัง้ สุดท้าย ก่อนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ สมาชิกสภาปัตตานีมหานครในราชกิจจานุเบกษา
โดยถือเกณฑ์หนึง่ แสนคนต่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานครหนึง่ คน เขตใดมีราษฎรไม่ถงึ หนึง่ แสนคน ให้มกี ารเลือกตัง้
สมาชิกสภาปัตตานีมหานครในเขตนั้นได้หนึ่งคน ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาปัตตานีมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ต่อจำ�นวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน เศษของหนึ่งแสนถ้าถึง
ห้าหมืน่ หรือเกินกว่านัน้ ให้นบั เป็นหนึง่ แสน การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตัง้ สมาชิกสภาปัตตานี
มหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 139 นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับ จนถึงวันเลือกตัง้ สมาชิกสภาปัตตานีมหานครตาม
มาตรา 135 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำ�เภอนาทวี
อำ�เภอสะบ้าย้อย อำ�เภอเทพา และอำ�เภอจะนะจังหวัดสงขลา ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งต่อไป
มาตรา 140 ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนราธิวาส รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยู่ในตำ�แหน่งต่อไป จนกว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้ง
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ตามมาตรา 132 จะเข้ารับหน้าที่
มาตรา 141 ให้ตำ�แหน่งกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำ�ตำ�บล และสารวัตรกำ�นัน
ในเขตปัตตานีมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ
ผู้อำ�นวยการเขต และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
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