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(ร่าง ) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

ปัตตานีมหานคร พ.ศ. ....

 มาตรา 1	 พระราชบญัญตันิีเ้รยีกวา่	“	พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการปตัตานมีหานคร	พ.ศ.	...”

 มาตรา 2		 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เป็นต้นไป

 มาตรา 3		 ปตัตานมีหานคร	หมายความถงึ	จงัหวดัปตัตาน	ีจงัหวดันราธวิาส	จงัหวดัยะลา	และอำาเภอ

จะนะ	อำาเภอสะบ้าย้อย	อำาเภอเทพา	อำาเภอนาทวี	ในจังหวัดสงขลา	

 มาตรา 4			 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หรือคำาสั่งอื่นใดอ้างถึง	 จังหวัดปัตตานี	

จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดยะลา	และอำาเภอจะนะ	อำาเภอสะบ้าย้อย	อำาเภอเทพา	อำาเภอนาทวี	ในจังหวัดสงขลา	

องค์การบริหารส่วนจังหวัด	เทศบาล	องค์การบริหารส่วนตำาบล	ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	

ระเบียบหรือคำาสั่งนั้น	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		 ใหแ้บง่พืน้ทีก่ารบรหิารปตัตานมีหานครเปน็เขต	และแขวง	ทีม่อียูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี้

ใช้บังคับ	การตั้ง	ยุบ	หรือเปลี่ยนแปลง	พื้นที่เขต	หรือแขวง	ให้กระทำาโดยประกาศของสำานักนายกรัฐมนตรี	และ

ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 8		 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดอ้างถึงเขตท้องที่จังหวัดให้หมายถึงปัตตานีมหานคร	อ้างถึงเขต

ท้องที่อำาเภอให้หมายถึงเขตอ้างถึงเขตท้องที่ตำาบลให้หมายถึงแขวง
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หมวด 2

การบริหารปัตตานีมหานคร

 มาตรา 9		 การบริหารปัตตานีมหานคร	ประกอบด้วย

	 	 	 (1)		สภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (2)		ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 1

สภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 10	 สภาปตัตานมีหานครประกอบดว้ย	สมาชกิซึง่ราษฎรเลอืกตัง้	มจีำานวนตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

ไว้ในมาตรา	11

 มาตรา 11	 การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 จะกระทำาได้เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากำาหนด

ให้มีการเลือกตั้งแล้ว	 ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุวันเลือกตั้ง	 และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง	 การกำาหนด

เขตเลือกตั้ง	 ให้ถือเกณฑ์ราษฎรห้าหมื่นคนเป็นประมาณ	 โดยพยายามจัดให้แต่ละเขตเลือกตั้งมีจำานวนราษฎร 

ใกลเ้คยีงกนัเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได	้แตต่อ้งไมเ่ปน็การนำาเอาพืน้ทีข่องเขตหนึง่ไปรวมกบัเขตอืน่	หรอืนำาเอาพืน้ทีเ่พยีง

บางสว่นของแขวงหนึง่	ไปรวมกบัแขวงอืน่	ในเขตเลอืกตัง้หนึง่ใหม้สีมาชกิสภาปตัตานมีหานครไดห้นึง่คน	ถา้เขตใด 

มีจำานวนราษฎรไม่พอที่จะจัดให้เป็นหนึ่งเขตเลือกตั้ง	 ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครในเขตนั้น

หนึง่คน	และใหถ้อืเปน็เขตเลอืกตัง้หนึง่	การกำาหนดเขตเลอืกตัง้ใหค้ำานวณตามเกณฑจ์ำานวนราษฎรตามหลกัฐาน

การทะเบยีนราษฎรทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศครัง้สดุทา้ยกอ่นวนัประกาศพระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้

สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	และให้ทำาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย	หลักเกณฑ์และวิธีการของการกำาหนด

เขตเลือกตั้ง	จำานวนแตกต่างของราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง	และวิธีการเลือกตั้ง	ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 12	 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้	เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

	 	 	 (1)	 มีสัญชาติไทย	แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ	ต้องได้สัญชาติไทย 

มาแล้วไม่น้อยกว่า	5	ปี

	 	 	 (2)	 มีอายุไม่ตำ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่	1	มกราคม	ของปีที่มีการเลือกตั้ง

	 	 	 (3)	 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง	 

ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน

 มาตรา 13	 บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง	 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ

เลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	คือ

	 	 	 (1)	 วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
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	 	 	 (2)	 ภิกษุ	สามเณร	นักพรต	หรือนักบวช

	 	 	 (3)	 ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล	หรือคำาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

	 	 	 (4)	 อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง

 มาตรา 14	 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

	 	 	 (2)	 อายุไม่ตำ่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

	 	 	 (3)	 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตปัตตานีมหานครเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันสมัคร	

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน	 หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและได้เสียภาษีตาม

กฎหมายวา่ดว้ยภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ	หรอืตามกฎหมายวา่ดว้ยภาษบีำารงุทอ้งทีใ่หป้ตัตานมีหานครในปทีีส่มคัร	

หรือปีก่อนที่สมัครหนึ่งปี

 มาตรา 15	 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้	 เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิก

ปัตตานีมหานคร	คือ

	 	 	 (1)	 ติดยาเสพติดให้โทษ

	 	 	 (2)	 เป็นบุคคลล้มละลายซึ่งศาลยังไม่สั่งให้พ้นจากคดี

	 	 	 (3)	 เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา	13(1)	(3)	หรือ	(4)

	 	 	 (4)	 ต้องคำาพิพากษาให้จำาคุก	และถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

	 	 	 (5)	 เคยต้องคำาพิพากษาให้จำาคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี 

ในวันเลือกตั้ง	เว้นแต่ความผิดอันได้กระทำาโดยประมาท

	 	 	 (6)	 เป็นบุคคลหูหนวกและเป็นใบ้

	 	 	 (7)	 เปน็สมาชกิซึง่มหีนา้ทีใ่นทางนติบิญัญตั	ิสมาชกิสภาทอ้งถิน่	คณะผูบ้รหิารทอ้งถิน่	

หรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 	 (8)	 เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาซึ่งมีหน้าที่ในทางนิติบัญญัติ	 สมาชิกสภา 

ท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่น	หรือผู้บริหารท้องถิ่น

	 	 	 (9)	 เป็นข้าราชการซึ่งมีตำาแหน่งหรือเงินเดือนประจำา

	 	 	 (10)	เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือของราชการ

ส่วนท้องถิ่น

	 	 	 (11)	เปน็บคุคลซึง่ทางราชการหรอืรฐัวสิาหกจิไลอ่อก	ปลดออก	ใหอ้อก	เลกิจา้งเพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่	หรือถือว่ากระทำาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

	 	 	 (12)	เป็นผู้ถูกถอดถอนให้ออกจากตำาแหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ถึงวันสมัคร 

รับเลือกตั้งยังไม่ครบสี่ปี

	 	 	 (13)	เคยต้องคำาพิพากษา	 หรือคำาสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน	 เพราะ 

รำ่ารวยผิดปกติ	หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
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  มาตรา 16 อายุของสภาปัตตานีมหานครมีกำาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานี

มหานคร	 เมื่ออายุของสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลง	 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครขึ้นใหม่

เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 ซึ่งต้องกำาหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน	 นับแต่วันที่อายุของสภาปัตตานีมหานคร 

สิ้นสุดลง	และวันเลือกตั้งนั้นต้องกำาหนดวันเดียวกันทั่วปัตตานีมหานคร

 มาตรา 17	 ในกรณทีีก่ารดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	และสภาปตัตานมีหานครขดัแยง้กนั

จนอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัตตานีมหานคร	 หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครอาจ 

ยื่นข้อเสนอพร้อมด้วยเหตุผลต่อนายกรัฐมนตรี	 ให้ยุบสภาปัตตานีมหานคร	 เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ปัตตานีมหานครใหม่ได้

	 	 ถ้านายกรัฐมนตรี	 ไม่ประกาศยุบสภาปัตตานีมหานครภายในสิบห้าวัน	 นับแต่วันที่ได้รับ 

ข้อเสนอให้ยุบสภาปัตตานีมหานคร	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครอาจยื่นข้อเสนอทบทวนให้พิจารณาใหม่ได้ 

อีกครั้งหนึ่ง	 ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง	 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี 

จะเห็นสมควรให้ยุบสภาปัตตานีมหานครตามข้อเสนอทบทวนหรือไม่ก็ได้	 แต่ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ 

ภายในสามสิบวัน	 นับแต่วันที่ได้รับข้อเสนอดังกล่าว	 ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครจะเสนอนายกรัฐมนตรี 

สั่งยุบสภาปัตตานีมหานครในเหตุการณ์เดียวกันอีก	 ให้กระทำาได้เมื่อพ้นกำาหนดเก้าสิบวัน	 นับแต่วันที่ 

ครบกำาหนดสามสิบวัน	ที่นายกรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอทบทวนตามวรรคสอง

 มาตรา 18	 ถา้ปรากฏวา่การดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	และสภาปตัตานมีหานครขดัแยง้

กนั	หรอืการดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	หรอืสภาปตัตานมีหานครเปน็ไปในทางทีไ่มถ่กูตอ้ง	จนอาจ 

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปัตตานีมหานคร	 หรือแก่ราชการโดยส่วนรวม	 และการแก้ไขสภาพเช่นนั้นไม่อาจ

กระทำาไดโ้ดยเหมาะสมดว้ยวธิกีารอืน่	นอกจากการยบุสภาปตัตานมีหานคร	นายกรฐัมนตรอีาจใหย้บุสภาปตัตานี

มหานคร	เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครใหม่ได้

 มาตรา 19	 การยบุสภาปตัตานมีหานครตามมาตรา	17	หรอืมาตรา	18	และการทีน่ายกรฐัมนตรไีมเ่หน็

ชอบดว้ยกบัขอ้เสนอทบทวนของผูว้า่การปตัตานมีหานครตามมาตรา	17	ใหท้ำาเปน็ประกาศสำานกันายกรฐัมนตร	ี

พร้อมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

          มาตรา 20	 สภาปัตตานีมหานครมีสมาชิก	2	ประเภท	คือ

	 	 	 (1)	 สมาชกิสภาทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากประชาชนโดยตรงในเขตพืน้ทีป่ตัตานมีหานคร 

37	เขต	จำานวน	37	คน

	 	 	 (2)	 สมาชกิสภาทีไ่ดร้บัการเลอืกตัง้จากประชาชนในกลุม่ชนสว่นนอ้ยและผูข้าดโอกาส 

ในสังคมจำานวน	6	คน	ประกอบด้วย	ผู้แทนกลุ่มผู้นับถือศาสนาพุทธ	จำานวน	3	คน	ผู้แทนกลุ่มผู้นับถือศาสนา

อื่นที่มิใช่ศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ	จำานวน	1	คน	ผู้แทนกลุ่มสตรี	จำานวน	1	คน	และผู้แทนกลุ่มคนพิการ

จำานวน	1	คน	

 มาตรา 21	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง	 และอยู่ในตำาแหน่งตาม

อายุของสภาปัตตานีมหานคร	 เมื่อตำาแหน่งสมาชิกสภาปัตตานีมหานครว่างลงเพราะเหตุอื่น	 นอกจากถึงคราว

ออกตามอายุของสภาปัตตานีมหานคร	หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร	ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานี
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มหานครภายในกำาหนดเวลาเก้าสิบวัน	 เว้นแต่อายุของสภาปัตตานีมหานคร	 จะเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	

สมาชกิสภาปตัตานมีหานครผูเ้ขา้มาแทนนัน้	ใหอ้ยูใ่นตำาแหนง่ไดเ้พยีงเทา่อายขุองสภาปตัตานมีหานครทีเ่หลอือยู ่

 มาตรา 22	 สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	ต้องไม่ดำารงตำาแหน่ง	หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ	

หรือหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	 หรือบริษัท	 ซึ่งปัตตานีมหานคร 

ถือหุ้น	หรือตำาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น	หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

          มาตรา 23	 	สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ถงึคราวออกตามอายขุองสภาปตัตานมีหานคร	หรอืมกีารยบุสภาปตัตานมีหานคร

	 	 	 (2)		ตาย

	 	 	 (3)		ลาออกโดยยืน่หนงัสอืลาออกตอ่ประธานสภาปตัตานมีหานคร	และใหม้ผีลนบัแตว่นั 

ถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก

	 	 	 (4)	 ขาดคุณสมบัติตามมาตรา	14	หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	15	เว้นแต่กรณี

ตามมาตรา	15	(4)

	 	 	 (5)	 กระทำาการอันต้องห้ามตามมาตรา	22

	 	 	 (6)	 ถกูจำาคกุโดยคำาพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำาคกุ	เวน้แตค่วามผดิอนัไดก้ระทำาโดยประมาท	

หรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 (7)	 ขาดการประชมุสภาปตัตานมีหานครตลอดสมยัประชมุทีม่กีำาหนดเวลาไมน่อ้ยกวา่ 

สามสิบวัน	โดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (8)	 สภาปตัตานมีหานครวนิจิฉยัใหอ้อกเพราะเหน็วา่	ไดก้ระทำาการอนัเปน็การเสือ่มเสยี 

แก่เกียรติศักดิ์ของตำาแหน่ง	 มติของสภาปัตตานีมหานครในข้อนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปัตตานีมหานคร	ทั้งนี้	ให้มีผลตั้งแต่วันที่สภาปัตตานีมหานครลงมติ

	 	 	 (9)	 ราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตปตัตานมีหานครไดล้งคะแนนเสยีงใหพ้น้จากตำาแหนง่

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 และถ้าสมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานครสิ้นสุดลงพร้อมกันทั้งหมด	 เพราะเหตุดังกล่าว	 ให้ถือว่าเป็นการยุบสภา

ปัตตานีมหานคร	ในกรณีตาม	(8)	ให้กระทำาเมื่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานครไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวน

สมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาปัตตานีมหานครพิจารณา

          มาตรา 24	 ในกรณทีีม่ขีอ้กลา่วหาวา่	สมาชกิภาพของสมาชกิสภาปตัตานมีหานครสิน้สดุลง	เพราะเหตุ

อย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา	23	(4)	(5)	(7)	ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครดำาเนินการสอบสวน	ถ้าประธาน

สภาปัตตานีมหานครรายงานว่า	สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามข้อกล่าวหานั้น	และนายกรัฐมนตรี

เห็นชอบด้วย		ให้นายกรัฐมนตรีมีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	การพ้นจากตำาแหน่งตามมาตรานี้	ให้นำามาตรา	53	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

          มาตรา 25	 ใหส้ภาปตัตานมีหานครเลอืกสมาชกิสภาปตัตานมีหานครเปน็ประธานสภาปตัตานมีหานคร

คนหนึ่ง	และรองประธานสภาปัตตานีมหานครสองคน	โดยให้ดำารงตำาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก	ให้นายกรัฐมนตรี

ประกาศชื่อ	ประธานสภาและรองประธานสภาปัตตานีมหานครผู้ได้รับเลือกในราชกิจจานุเบกษา	ประธานสภา
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และรองประธานสภาปัตตานีมหานครดำารงตำาแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี

 มาตรา 26	 ประธานสภา	หรอืรองประธานสภาปตัตานมีหานคร	พน้จากตำาแหนง่กอ่นถงึวาระดว้ยเหตใุด

เหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (2)	 ลาออกจากตำาแหน่งโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี	 และให้มีผล 

นับแต่วันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก

	 	 	 (3)	 เมือ่สมาชกิสภาปตัตานมีหานครไมน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจำานวนสมาชกิทัง้หมด

เข้าชื่อเสนอญัตติให้สภาปัตตานีมหานคร	 มีการเลือกตั้งประธานสภา	 หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานคร

ใหม่	 และสภาปัตตานีมหานครมีมติตามนั้น	 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด	

โดยให้พ้นจากตำาแหน่ง	 เมื่อได้มีการเลือกตั้งประธานสภา	 หรือรองประธานสภาปัตตานีมหานครแล้วแต่กรณ	ี 

	 	 	 	 ในกรณตีามวรรคหนึง่	ใหส้ภาปตัตานมีหานคร	เลอืกประธานสภา	หรอืรองประธาน

สภาปตัตานมีหานครคนใหมข่ึน้แทนแลว้แตก่รณ	ีและใหผู้ท้ีไ่ดร้บัเลอืกนัน้อยูใ่นตำาแหนง่ตามวาระของผูซ้ึง่ตนแทน 

 มาตรา 27	 ประธานสภาปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่	 ดำาเนินกิจการของสภาปัตตานีมหานครให้

เป็นไปตามข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร	 รองประธานสภาปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่กระทำากิจการ

แทนประธานสภาปัตตานีมหานคร	 เมื่อประธานสภาปัตตานีมหานครไม่อยู่	 หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	 หรือ

ตามที่ประธานสภาปัตตานีมหานครมอบหมาย	เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาปัตตานีมหานครไม่อยู่ใน

ที่ประชุม	หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้สมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	เลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานครคนหนึ่ง

ทำาหน้าที่ประธาน	เฉพาะในการประชุมคราวนั้น

          มาตรา 28	 ใหม้เีลขานกุารประธานสภาปตัตานมีหานครหนึง่คน	และเลขานกุารรองประธานสภาปตัตานี

มหานครหนึ่งคน	โดยประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้แต่งตั้ง

 มาตรา 29	 สภาปัตตานีมหานครมีอำานาจตราข้อบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภาปัตตานี

มหานคร	 ข้อบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาปัตตานีมหานคร	 รอง

ประธานสภาปัตตานีมหานคร	และคณะกรรมการสามัญ	หรือวิสามัญของสภาปัตตานีมหานคร	วิธีการประชุม	

การเสนอและพจิารณารา่งขอ้บญัญตั	ิการเสนอญตัต	ิการปรกึษา	การอภปิราย	การลงมต	ิการตัง้กระทูถ้าม	การ

เปดิอภปิรายทัว่ไป	การรกัษาระเบยีบ	และความเรยีบรอ้ยของกจิการอืน่	อนัเปน็หนา้ทีข่องสภาปตัตานมีหานคร

 มาตรา 30	 ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	อันเป็นการเลือกตั้งทั่วไป	

ให้นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมสภาปัตตานีมหานคร	 เพื่อให้สมาชิกมาประชุมเป็นครั้งแรก	 ในปีหนึ่งให้มีสมัย

ประชมุสามญัของสภาปตัตานมีหานครไมน่อ้ยกวา่สองสมยั	แตต่อ้งไมเ่กนิสีส่มยั	จำานวนสมยัประชมุสามญั	และ

วนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจำาปแีตล่ะสมยั	ใหส้ภาปตัตานมีหานครกำาหนด	สมยัประชมุสามญัของสภาปตัตานี

มหานครสมยัหนึง่ๆ	ใหม้กีำาหนดเวลาสามสบิวนั	แตถ่า้มกีรณจีำาเปน็	ใหป้ระธารสภาปตัตานมีหานคร	สัง่ขยายเวลา 

สมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความจำาเป็น	 ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน	 การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบ

กำาหนดเวลาสามสบิวนั	จะกระทำาไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาปตัตานมีหานคร	ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานคร	

เป็นผู้เรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครตามสมัยประชุม	และเป็นผู้เปิด	หรือปิดการประชุม
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 มาตรา 31	 นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว	 เมื่อมีกรณีจำาเป็น	 เพื่อประโยชน์ของปัตตานีมหานคร

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	มีจำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวนสมาชิก

ทัง้หมด	อาจทำาคำารอ้งยืน่ตอ่ประธานสภาปตัตานมีหานคร	ขอใหเ้รยีกประชมุสภาปตัตานมีหานครเปน็การประชมุ

สมยัวสิามญัได้	ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานครเรยีกประชมุ	โดยกำาหนดวนัประชมุภายในสบิหา้วนั	นบัแตว่นัที่

ไดร้บัคำารอ้ง	สมยัประชมุวสิามญั	สมยัประชมุวสิามญัใหม้กีำาหนดเวลาสามสบิวนั	แตถ่า้มกีรณจีำาเปน็	ใหป้ระธาน

สภาปตัตานมีหานคร	สัง่ขยายเวลาสมยัประชมุวสิามญัออกไปอกีไดต้ามความจำาเปน็	ครัง้ละไมเ่กนิสบิหา้วนั	การ

ปดิประชมุสมยัวสิามญั	กอ่นครบกำาหนดเวลาสามสบิวนั	จะกระทำาไดโ้ดยความเหน็ชอบของสภาปตัตานมีหานคร

 มาตรา 32	 การประชุมสภาปัตตานีมหานครทุกคราว	ต้องมีสมาชิกมาประชุม	ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิกทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และหรือ

ผู้ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมอบหมาย	มีสิทธิเข้าประชุมสภาปัตตานีมหานคร	และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง	หรือ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ต่อที่ประชุม	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มาตรา 33	 การลงมตวินิจิฉยัขอ้ปรกึษา	ใหถ้อืเสยีงขา้งมากเปน็เกณฑ	์เวน้แตท่ีม่บีญัญตัไิวเ้ปน็อยา่งอืน่

ในพระราชบัญญัตินี้	 หรือในข้อบังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร	 สมาชิกสภาปัตตานีมหานครคนหนึ่งให้

มีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน	ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง

เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 มาตรา 34	 ห้ามมิให้สภาปัตตานีมหานคร	ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออำานาจหน้าที่

 มาตรา 35	 การประชุมสภาปัตตานีมหานครย่อมเป็นการเปิดเผย	 ตามลักษณะที่กำาหนดไว้ในข้อ

บังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร	แต่ถ้าหากผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือสมาชิกสภาปัตตานีมหานครมี 

จำานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจำานวนสมาชิกทั้งหมดร้องขอให้ประชุมลับ	ก็ให้ประชุมลับ

 มาตรา 36	 ในทีป่ระชมุสภาปตัตานมีหานคร	สมาชกิยอ่มมสีทิธติัง้กระทูถ้าม	ผูว้า่การปตัตานมีหานคร

ในเรื่องใดๆ	อันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	แต่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบ	

เมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ	ยังไม่ควรเปิดเผย	เพราะเกี่ยวกับประโยชน์สำาคัญของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 37	 สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	จำานวนไมน่อ้ยกวา่สองในหา้ของจำานวนสมาชกิทัง้หมด	มสีทิธิ

เข้าชื่อเสนอญัตติขอให้เปิดอภิปรายทั่วไป	 เพื่อให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 แถลงข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความ

คิดเห็น	 ในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารของปัตตานีมหานคร	ญัตติดังกล่าวในวรรคหนึ่งให้ยื่นต่อประธานสภา

ปัตตานีมหานคร	และให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	แจ้งไปยังผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	เพื่อกำาหนดวัน	เวลา	

สำาหรับการเปิดอภิปรายทั่วไป	ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครได้รับแจ้ง	การเปิดอภิปราย

ทั่วไปตามมาตรานี้	สภาปัตตานีมหานครจะลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้

 มาตรา 38	 สภาปัตตานีมหานครมีอำานาจเลือกสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 ตั้งเป็นคณะกรรมการ

สามญัของสภาปตัตานมีหานคร	และมอีำานาจเลอืกบคุคลผูเ้ปน็สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	หรอืมไิดเ้ปน็สมาชกิ

สภาปัตตานีมหานคร	ตั้งเป็นคณะกรรมการวิสามัญของสภาปัตตานีมหานคร	เพื่อกระทำากิจการ	หรือพิจารณา

สอบสวน	หรือศึกษาเรื่องใดๆ	อันอยู่ในอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	แล้วรายงานต่อสภาปัตตานีมหานคร	

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 หรือบุคคลผู้มิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานี
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มหานคร	ใหส้ภาปตัตานมีหานคร	ตัง้เปน็กรรมการในคณะกรรมการวสิามญัได	้จำานวนกรรมการทีผู่ว้า่การปตัตานี

มหานครมีสิทธิเสนอนั้น	ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 39	 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณ	 ให้มีกรรมการจำานวนไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปัตตานีมหานคร	 และผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีสิทธิเสนอชื่อ

บุคคลผู้ที่เป็นสมาชิก	 หรือมิได้เป็นสมาชิกสภาปัตตานีมหานครให้สภาปัตตานีมหานครตั้งเป็นกรรมการได้ 

ไม่เกินหนึ่งในสามของจำานวนกรรมการทั้งคณะ

 มาตรา 40	 การประชมุคณะกรรมการตามมาตรา	38	และมาตรา	39	ตอ้งมกีรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่

กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม	 และให้ใช้ข้อบังคับการประชุมสภาปัตตานีมหานคร

โดยอนุโลม

 มาตรา 41	 คณะกรรมการของสภาปัตตานีมหานครมีอำานาจเรียกเจ้าหน้าที่	หรือพนักงานของปัตตานี

มหานครมาแถลงข้อเท็จจริง	 หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำา	 หรือในเรื่องที่พิจารณาสอบสวน	 หรือ

ศึกษาอยู่นั้นได้	ทั้งนี้	จะกระทำานอกสมัยประชุมของปัตตานีมหานครก็ได้	และถ้ามีความจำาเป็นคณะกรรมการ

แต่ละคณะ	อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดในเรื่องที่เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ	แล้วเสนอ

รายงานต่อคณะกรรมการก็ได้

 มาตรา 42	 คณะกรรมการสามัญของสภาปัตตานีมหานคร	 ให้มีวาระการปฏิบัติหน้าที่คราวละสองปี	

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา	38	และมาตรา	39	ให้สิ้นสภาพไป	หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	

และเสนอรายงานต่อสภาปัตตานีมหานครเรียบร้อยแล้ว

 มาตรา 43	 ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานคร	รองประธานสภาปตัตานมีหานคร	และสมาชกิสภาปตัตานี

มหานคร	รวมทัง้คณะกรรมการทีส่ภาปตัตานมีหานครตัง้ขึน้	หรอืคณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการตัง้ขึน้	ไดร้บั

เงนิประจำาตำาแหนง่	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	และเงนิตอบแทนอืน่	ตามทีก่ำาหนดโดยพระราชกฤษฎกีาจากงบประมาณ

ของปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 2

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 44	 ให้ปัตตานีมหานครมีผู้ว่าการปัตตานีมหานครคนหนึ่ง	 	 ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดยวิธีการ

ออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั	การเลอืกตัง้ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	จะกระทำาไดเ้มือ่ไดม้พีระราชกฤษฎกีา

กำาหนดให้มีการเลือกตั้งแล้ว	 ในพระราชกฤษฎีกานั้น	 ให้ระบุวันเลือกตั้ง	 และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ปัตตานีมหานคร	 และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ผลของการเลือกตั้งผู้ว่าการปัตตานีมหานครให้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 45	 ถ้าหากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง
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ไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ภายในสิบห้าวัน	นับแต่วันเลือกตั้ง	

โดยให้ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด	 กับผู้สมัครที่ได้คะแนนลำาดับรองลงมา	 ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลง

คะแนนเลือกตั้งใหม่	ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุด	เป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง		

 มาตรา 46	 ผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ตอ้งมคีณุสมบตั	ิตามมาตรา	13	และไมม่ลีกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	14

 มาตรา 47	 ผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ตอ้งเปน็ผูม้คีณุสมบตัติามมรตรา	14	

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา	15

 มาตรา 48	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	มีวาระอยู่ในตำาแหน่งคราวละสี่ปี	นับแต่วันเลือกตั้ง	เมื่อผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานครพ้นจากตำาแหน่งตามวาระ	 ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดวาระ	แต่

ถ้าตำาแหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครว่างลงโดยเหตุอื่น	 ให้จัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในเก้าสิบวัน	 และให้ผู้ได้

รับการเลือกตั้งอยู่ในตำาแหน่งโดยเริ่มนับวาระใหม่

 มาตรา 49	 ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	ดำารงตำาแหนง่นบัแตว่นัเลอืกตัง้	ใหม้กีารมอบหมายงานในหนา้ที่

ผู้ว่าการปัตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน	นับแต่วันเลือกตั้ง

 มาตรา 50	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 กำาหนดนโยบายและบริหารราชการของปัตตานีมหานครให้เป็นไปตามกฎหมาย

																													 (2)	 สั่ง	อนุญาต	อนุมัติ	เกี่ยวกับราชการของปัตตานีมหานคร

																													 (3)		แต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	เลขานุการรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ	 เป็นประธานที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา	หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือเป็นคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ

																													 (4)	 บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี	มอบหมาย

																													 (5)	 วางระเบียบเพื่อให้งานของปัตตานีมหานครเป็นไปโดยเรียบร้อย

																													 (6)	 รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

																													 (7)	 อำานาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้	และกฎหมายอื่น

 มาตรา 51	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 และพนักงานปัตตานีมหานคร	

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร	 และให้มีอำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายอื่นได้กำาหนด

ให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด	นายกเทศมนตรี	หรือคณะเทศมนตรีโดยอนุโลม	ทั้งนี้	 เว้นแต่พระ

ราชบัญญัตินี้จะได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

 มาตรา 52	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

	 	 	 (1)	 ต้องไม่ดำารงตำาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดในส่วนราชการ	 หรือหน่วยงานของ

รัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น	หรือตำาแหน่ง 

ผู้บริหารท้องถิ่น	หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	เว้นแต่ตำาแหน่งที่ต้องดำารงตามบทบัญญัติแห่งกฏหมาย

																													 (2)	 ต้องไม่รับเงิน	 หรือประโยชน์ใดๆ	 เป็นพิเศษ	 จากส่วนราชการ	 หรือหน่วยงาน

ของรัฐ	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น	นอกเหนือ
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ไปจากที่ส่วนราชการ	 หรือหน่วยงานของรัฐ	 หรือรัฐวิสาหกิจ	 หรือการพาณิชย์	 หรือบริษัทปฏิบัติกับบุคคลอื่น 

ในธุรกิจการงานตามปกติ

	 	 	 (3)	 ต้องไม่เป็นคู่สัญญา	หรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำากับปัตตานีมหานคร	หรือการ

พาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	 หรือบริษัทซึ่งปัตตานีมหานครถือหุ้น	 เว้นแต่กรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ได้

เป็นคู่สัญญา	 หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาอยู่ก่อนได้รับการเลือกตั้ง	 บทบัญญัติตามมาตรานี้	 มิให้ใช้บังคับ

ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	รับเบี้ยหวัด	บำาเหน็จบำานาญหรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์	หรือเงินอื่นใดใน

ลกัษณะเดยีวกนั	และมใิหใ้ชบ้งัคบัในกรณทีีผู่ว้า่การปตัตานมีหานครรบัเงนิตอบแทน	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	หรอืเงนิ

อื่นใด	เนื่องจากการดำารงตำาแหน่ง	กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภา	หรือสภาผู้แทนราษฎร	หรือสภาปัตตานี

มหานคร	หรือสภาท้องถิ่น	หรือกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ	ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	หรือ

กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นโดยตำาแหน่ง

 มาตรา 53	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานครพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ถึงคราวออกตามวาระ

	 	 	 (2)	 ตาย

	 	 	 (3)		ลาออก	โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายกรัฐมนตรี	และให้มีผลนับแต่วันถัดจากวัน

ที่ยื่นหนังสือลาออก

	 	 	 (4)	 ขาดคณุสมบตั	ิหรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	46	ยกเวน้ลกัษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา	15	(4)

	 	 	 (5)	 กระทำาการอันต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	52

	 	 	 (6)	 ถูกจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำา 

โดยประมาท	หรือความผิดลหุโทษ

	 	 	 (7)		มีการยุบสภาปัตตานีมหานคร

	 	 	 (8)		นายกรัฐมนตรี	โดยมติคณะรัฐมนตรี	สั่งให้ออกจากตำาแหน่ง	เมื่อมีกรณีแสดงให้

เห็นว่า	ได้กระทำาการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตำาแหน่ง	หรือปฏิบัติการ	หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ	อันควร

ปฏบิตัใินลกัษณะทีเ่หน็ไดว้า่	จะเปน็เหตใุหเ้สยีหายอยา่งรา้ยแรง	แกป่ตัตานมีหานคร	หรอืแกร่าชการโดยสว่นรวม 

หรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย	หรือสวัสดิภาพของประชาชน

	 	 	 (9)	 ราษฎรผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ในเขตปตัตานมีหานครไดล้งคะแนนเสยีงใหพ้น้จากตำาแหนง่

ตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียง	 เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น	 หรือผู้บริหารท้องถิ่น	 ในกรณีที่มี

พฤติการณ์ดังที่ระบุไว้ตาม	 (8)	 สภาปัตตานีมหานคร	 จะมีมติขอให้นายกรัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ก็ได้	มติของปัตตานีมหานครในข้อนี้	 ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	สองในสามของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของ

สภาปัตตานีมหานครในการนี้	 นายกรัฐมนตรีต้องนำาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสิบห้าวัน	 นับแต่วันที่ตนได้

รับแจ้งมติของสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 54	 เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา	53	(4)	หรือ	(5)	ให้นายกรัฐมนตรี	สั่งให้มีการสอบสวน	ก่อน

มีคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	 แต่ผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่งมีสิทธิยื่นฟ้องต่อศาล	 เพื่อขอให้เพิกถอนคำาสั่งภายใน 
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สิบห้าวัน	 นับแต่วันที่ได้รับคำาสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง	 ในระหว่างรอคำาพิพากษาของศาล	 ให้ผู้ถูกสั่งให้พ้นจาก

ตำาแหน่งพักการปฏิบัติหน้าที่	นับแต่วันที่ได้รับคำาสั่ง	จนกว่าศาลจะพิพากษา	ในกรณีผู้ถูกสั่งให้พ้นจากตำาแหน่ง

ไปยืน่ฟอ้งตอ่ศาล	หรอืศาลพพิากษาใหเ้ปน็ไปตามคำาสัง่	ใหผู้ถ้กูสัง่นัน้พน้จากตำาแหนง่	นบัแตว่นัทีน่ายกรฐัมนตรี

ออกคำาสั่ง	วันที่ได้รับคำาสั่งให้ออกจากตำาแหน่งให้หมายถึงวันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ได้รับคำาสั่งดังกล่าว

 มาตรา 55	 ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	ซึง่พน้จากตำาแหนง่	ตามมาตรา	53	(1)	คงอยูใ่นตำาแหนง่ตอ่ไป	

จนกว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที	่ แต่ในกรณีพ้นจากตำาแหน่งด้วยเหตุอื่น

ใด	นอกจากการออกตามวาระ	ให้ปลัดปัตตานีมหานคร	เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร 

ถา้ไมม่ปีลดัปตัตานมีหานคร	หรอืมแีตไ่มอ่าจปฏบิตัริาชการได	้ใหน้ายกรฐัมนตร	ีแตง่ตัง้รองปลดัปตัตานมีหานคร	

หรอืขา้ราชการปตัตานมีหานคร	ผูม้อีาวโุสตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการเปน็ผูป้ฏบิตัหินา้ทีใ่นตำาแหนง่

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 56	 ให้มีรองผู้ว่าการปัตตานีมหานครจำานวนไม่เกินสี่คน	 หนึ่งในสี่	 เป็นรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานครทีม่ไิดน้บัถอืศาสนาอสิลาม	ตามลำาดบัทีผู่ว้า่การปตัตานมีหานครจดัไว	้ชว่ยผูว้า่ราชการปตัตานมีหานคร

ในการบริหารราชการของปัตตานีมหานคร	 ตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	 คำาสั่งแต่งตั้งรอง 

ผู้ว่าการปัตตานีมหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 57	 ให้มีเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานครหนึ่งคน	 และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	ไม่เกินจำานวนรองผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 58	 ในกรณีมีการแต่งตั้งประธานที่ปรึกษา	 ที่ปรึกษา	 และคณะที่ปรึกษา	 ของผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	ตามมาตรา	50	(3)	ตำาแหน่งดังกล่าวจะมีจำานวนรวมกันทั้งหมดเกินเก้าคนไม่ได้

 มาตรา 59	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการ	 ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 เลขานุการรอง

ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 ประธานที่ปรึกษา	 และที่ปรึกษา	 เป็นข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วย	

ระเบียบข้าราชการการเมือง	

	 	 ให้นำากฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อราชการการเมืองมาใช้บังคับแก่ผู้ดำารงตำาแหน่งตาม

วรรคหนึ่ง	 เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 หรือ

ประธานสภาปัตตานีมหานครแล้วแต่กรณี	 มีอำานาจแต่งตั้งข้าราชการการเมือง	 ตำาแหน่งรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 เลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการ	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการประธาน

สภาปัตตานีมหานคร	 เลขานุการรองประธานสภาปัตตานีมหานคร	ประธานที่ปรึกษา	ที่ปรึกษา	จากบุคคลซึ่ง 

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร	แล้วแต่กรณี	พิจารณาเห็นสมควร	และจะต้องเป็น 

ผูม้คีณุสมบตัทิีจ่ะเปน็ขา้ราชการการเมอืง	ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการการเมอืง	และใหน้ำาบทบญัญตั	ิ

มาตรา	52	มาใช้บังคับแก่บุคคลดังกล่าวด้วย	

	 	 เมื่อผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร	 หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร	 ผู้แต่งตั้งข้าราชการ

การเมอืง	แลว้แตก่รณ	ีพน้จากตำาแหนง่	ใหผู้ไ้ดร้บัแตง่ตัง้เปน็ขา้ราชการการเมอืงตามวรรคสองพน้จากตำาแหนง่ดว้ย 

นอกจากการพน้จากตำาแหนง่ดงักลา่ว	บคุคลดงักลา่วตอ้งพน้จากตำาแหนง่ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบขา้ราชการ
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การเมอืง	หรอืเมือ่กระทำาการตอ้งหา้มตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	52	หรอืถกูสัง่ใหอ้อกตามคำาสัง่ของผูว้า่ราชการ

ปัตตานีมหานคร	หรือประธานสภาปัตตานีมหานคร	ไม่ว่าจะเป็นไปโดยมีความผิด	หรือไม่มีความผิดก็ตาม

 มาตรา 60	 ใหข้า้ราชการการเมอืงตามมาตรา	59		และคณะกรรมการทีผู่ว้า่การปตัตานมีหานครแตง่ตัง้

ไดร้บัเงนิเดอืน	เงนิเพิม่	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	และเงนิตอบแทนอืน่	สำาหรบัตำาแหนง่ตามทีก่ำาหนดในพระราชกฤษฎกีา

จากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 3

สภาประชาชน

 มาตรา 61	 ให้ปัตตานีมหานครมีสภาประชาชน	ประกอบด้วย	สมาชิก	ซึ่งมาจากการเสนอชื่อจากกลุ่ม

อาชพี	กลุม่วฒันธรรม	และองคก์รภาคประชาสงัคม	ทีล่งทะเบยีนจดแจง้กบัปตัตานมีหานคร	ใหแ้ตล่ะกลุม่เลอืกตัง้

ผูแ้ทนหนึง่คน	ใหค้ณะกรรมการสรรหาพจิารณาคดัเลอืกจำานวนหา้สบิคน	เสนอใหส้ภาปตัตานมีหานครพจิารณา

แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาประชาชน	คำาสั่งแต่งตั้งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 62	 ให้สภาปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญ	 ตามมาตรา	 39	 จำานวนเจ็ดคน

ทำาหน้าที่สรรหา	 สมาชิกสภาประชาชน	 หลังจากที่ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย	 และเสนอรายงานต่อสภา

ปัตตานีมหานครแล้ว	ให้สิ้นสภาพไป

 มาตรา 63	 บคุคลผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็สมาชกิสภาประชาชน	จะตอ้งมคีณุสมบตั	ิไมเ่ปน็บคุคล

ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ	ตามมาตรา	13	มาตรา	15		และต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา	14		

 มาตรา 64	 อายุของสภาประชาชนมีกำาหนดคราวละสี่ปี	 นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน

เมื่ออายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง	ให้จัดการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนใหม่ภายใน	สามสิบวัน	นับแต่วันที่

อายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง

 มาตรา 65	 ให้สภาประชาชนเลือกสมาชิกสภาประชาชนคนหนึ่งเป็นประธาน	 และรองประธานสภา

ประชาชนสองคน	โดยให้ดำารงตำาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก	ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครประกาศชื่อประธาน

สภาประชาชนและรองประธานสภาประชาชนในราชกิจจานุเบกษา	 ประธานสภาประชาชนและรองประธาน

สภาประชาชนดำารงตำาแหน่งตามวาระคราวละสี่ปี

 มาตรา 66	 เมื่อมีสมาชิกสภาประชาชนว่างลงถึงกึ่งจำานวนของสมาชิกสภาประชาชนทั้งหมด	 สมาชิก

ภาพของสมาชิกสภาประชาชนเป็นอันสิ้นสุดลง	 และให้มีการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนขึ้นใหม่	 ภายใน 

เก้าสิบวัน	นับแต่มีกรณีดังกล่าว	

 มาตรา 67	 ภายในสิบห้าวัน	 นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน	 ให้ประธานสภาประชาชน

นัดประชุมสมาชิกสภาประชาชนให้มาประชุมเป็นครั้งแรก	 และให้สภาประชาชนกำาหนดให้มีการประชุมสภา

ประชาชนอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง	และจะประชุมในวัน	เวลาใด	ให้เป็นไปตามมติของสภาประชาชน

 มาตรา 68	 ให้สภาประชาชนมีอำานาจหน้า	ดังนี้
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	 	 	 (1)	 เสนอแนะ	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการดำาเนนิงานของผูว้า่การปตัตานมีหานคร	

และสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	พร้อมจัดทำารายงานประจำาปี

	 	 	 (2)	 เสนอชือ่ผูท้รงคณุวฒุติอ่สภาปตัตานมีหานคร	เพือ่เปน็กรรมการดา้นตา่งๆ	ในการ

พิจารณาดำาเนินงานของสภาปัตตานีมหานคร

			 	 	 (3)	 แนะนำารายชื่อผู้ที่สภาประชาชนเห็นว่ามีความเหมาะสมจะลงสมัครรับเลือกตั้ง

เป็นผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ

	 	 	 (4)	 ให้คำาปรึกษาตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครร้องขอ

	 	 	 (5)	 หน้าที่อื่นๆ	ตามที่กำาหนดในกฎหมาย	หรือที่สภาปัตตานีมหานครมอบหมาย

 มาตรา 69	 ให้ประธานสภาประชาชน	รองประธานสภาประชาชน	และสมาชิกสภาประชาชน	รวมทั้ง

คณะกรรมการ	อนกุรรมการ	ทีส่ภาประชาชนตัง้ขึน้	ไดร้บัเงนิประจำาตำาแหนง่	เงนิคา่เบีย้ประชมุ	และเงนิตอบแทนอืน่ 

ตามที่กำาหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

หมวด 3

การจัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร

ส่วนที่ 1

ส่วนราชการของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 70	 ให้จัดระเบียบราชการปัตตานีมหานคร	ดังนี้

	 	 	 (1)	 สำานักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร

																													 (2)		สำานักงานเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

																													 (3)		สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร

																													 (4)		สำานักงานปลัดปัตตานีมหานคร

																													 (5)		สำานักหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีฐานะเป็นสำานัก

																													 (6)		สำานักงานเขต

	 	 การตั้ง	 ยุบ	หรือเปลี่ยนแปลงสำานัก	หรือการแบ่งส่วนราชการภายในหน่วยงานตามวรรค

หนึง่	จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	โดยทำาเปน็ประกาศของปตัตานี

มหานคร	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 71	 สำานักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำาของสภา

ปัตตานีมหานคร	มีเลขานุการสภาปัตตานีมหานครซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	เป็นผู้บังคับบัญชา

ข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	 ขึ้นต่อปลัดปัตตานีมหานคร	 และรับผิดชอบในการ
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ปฏิบัติราชการของสำานักงานเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	ขึ้นต่อประธานสภาปัตตานีมหานคร	และมีผู้ช่วย

เลขานกุารสภาปตัตานมีหานคร	ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	เปน็ผูช้ว่ยสัง่	หรอืปฏบิตัริาชการแทน

เลขานุการสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 72	 สำานักงานเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการและงาน

ของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 มีเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง	 เป็นผู้บังคับ

บัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงาน

เลขานุการผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร	ขึ้นต่อผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และมีผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	ซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง	เป็นผู้ช่วยสั่ง	หรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	

และมหีวัหนา้สำานกังานเลขานกุารผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	เปน็ผูช้ว่ย

ของเลขานกุารผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ในการปฏบิตัริาชการของสำานกังานเลขานกุารผูว้า่การปตัตานมีหานคร	

และในการบงัคบับญัชาขา้ราชการปตัตานมีหานคร	และลกูจา้งปตัตานมีหานคร	ขึน้ตอ่เลขานกุารผูว้า่การปตัตานี

มหานคร	ปลัดปัตตานีมหานคร	และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ตามลำาดับ

 มาตรา 73	 สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	มอีำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัราชการประจำา

ของคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 มีหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร 

ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานี

มหานคร	 ขึ้นต่อปลัดปัตตานีมหานคร	 และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงานคณะกรรมการ

ขา้ราชการปตัตานมีหานคร	ขึน้ตอ่ประธานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	และจะใหม้ผีูช้ว่ยหวัหนา้

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญคนหนึ่ง	 หรือ 

หลายคน	เปน็ผูช้ว่ยสัง่	หรอืปฏบิตัริาชการแทน	หวัหนา้สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานาครกไ็ด้

 มาตรา 74	 สำานักปลัดปัตตานีมหานคร	 มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจำาทั่วไปของปัตตานี

มหานคร	และราชการที่มิได้กำาหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ	มีปลัดปัตตานีมหานคร	ซึ่งเป็น

ข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	 เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ	 ของสำานักปลัดปัตตานีมหานคร	 และจะให้มีรองปลัดปัตตานีมหานคร	 

ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	คนหนึง่หรอืหลายคนเปน็ผูช้ว่ยสัง่	หรอืปฏบิตัริาชการแทนปลดัปตัตานี

มหานครก็ได้

          มาตรา 75	 นอกจากอำานาจหนา้ทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวใ้นมาตรา	72	ใหป้ลดัปตัตานมีหานครมอีำานาจหนา้ที่

ตามที่กฎหมายกำาหนด	และตามคำาสั่งของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำา

ของปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามนโยบายของปัตตานีมหานคร	 กำากับ	 เร่งรัด	 ติดตามผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในปัตตานีมหานคร	 รวมทั้งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการปัตตานีมหานคร	 และลูกจ้างปัตตานี

มหานคร	รองจากผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

          มาตรา 76	 สำานกัตามมาตรา	68	(5)	มอีำานาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัราชการตามทีก่ำาหนดไวใ้นประกาศปตัตานี

มหานคร	โดยผูอ้ำานวยการสำานกั	ซึง่เปน็ขา้ราชการปตัตานมีหานครสามญั	เปน็ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการปตัตานี

มหานคร	และลูกจ้างปัตตานีมหานคร	รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานัก	และจะให้มีรองผู้อำานวยการ
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สำานัก	 ซึ่งเป็นข้าราชการปัตตานีมหานครสามัญ	 คนหนึ่งหรือหลายคน	 เป็นผู้ช่วยสั่ง	 หรือปฏิบัติราชการแทน 

ผู้อำานวยการสำานักก็ได้

 มาตรา 77	 นอกจากอำานาจหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	76	ให้ผู้อำานวยการสำานัก	มีอำานาจหน้าที่

ตามที่กฎหมายกำาหนด	และตามคำาสั่งของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	และปลัดปัตตานีมหานคร	และรับผิดชอบ

ควบคุมดูแลราชการประจำาของสำานักที่รับผิดชอบ	 ให้เป็นไปตามนโยบายของปัตตานีมหานคร	 กำากับ	 เร่งรัด	

ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำานักที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ 2

เขตและสภาเขต

 มาตรา 78	 สำานกังานเขต	มผีูอ้ำานวยการเขตเปน็ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการปตัตานมีหานคร	และลกูจา้ง

ปัตตานีมหานคร	รับผิดชอบการปฏิบตัิราชการภายในเขต	และจะให้มีผูช้่วยผูอ้ำานวยการเขตคนหนึ่ง	หรอืหลาย

คน	เป็นผู้ช่วยสั่ง	หรือปฏิบัติราชการแทนผู้อำานวยการเขตก็ได้

 มาตรา 79	 ให้ผู้อำานวยการเขตมีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

																													 (1)	 อำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นอำานาจหน้าที่ของนายอำาเภอ	 เว้นแต่	

พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

																													 (2)	 อำานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของผู้อำานวยการเขต

																													 (3)	 อำานาจหน้าที่ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	หรือปลัดปัตตานีมหานครมอบหมาย

 มาตรา 80	 ในกรณทีีเ่ปน็การสมควร	ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	อาจสัง่ใหส้ำานกังานเขตใดปฏบิตัหินา้ทีใ่ด

แทนสำานกังานเขตอืน่ทัง้หมด	หรอืบางสว่นได	้และจะใหผู้อ้ำานวยการเขตใดเปน็ผูร้บัผดิชอบในการปฏบิตัหินา้ที่

นั้นก็ได้	แต่ต้องประกาศการสั่งการดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 81	 ในเขตหนึ่งๆ	 ให้มีสภาเขต	 ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง	 มีจำานวนอย่างน้อย

เขตละเจ็ดคน	 ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคน	 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน	

ต่อจำานวนราษฎรทุกหนึ่งหมื่นคน	เศษของหนึ่งหมื่น	ถ้าถึงห้าพันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งหมื่น	

	 	 จำานวนสมาชิกสภาเขต	ที่แต่ละเขตจะพึงมี	 ให้คำานวณตามเกณฑ์จำานวนราษฎรแต่ละเขต	

ตามหลักฐานตามทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดท้าย	 ก่อนวันประกาศให้มีการเลือกตั้ง

สมาชกิสภาเขต	และใหน้ายกรฐัมนตรปีระกาศจำานวนสมาชกิสภาเขต	ทีจ่ะทำาการเลอืกตัง้ในแตล่ะเขต	คณุสมบตัิ

และลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	 และผู้สมัครรับเลือกตั้ง	 สมาชิกสภาเขต	 ให้นำาบทบัญญัติมาตรา	12	

มาตรา	13	มาตรา	14	และมาตรา	15	มาใช้บังคับโดยอนุโลม	หลักเกณฑ์	และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ให้เป็นไปตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 การประกาศตามวรรคสอง	 และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ให้กระทำาเป็นประกาศปัตตานีมหานคร	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 82	 อายุของสภาเขตมีกำาหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต	 เมื่ออายุของ

สภาเขตสิ้นสุดลง	 ให้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม่	 เป็นการเลือกตั้งทั่วไป	 ซึ่งต้องกำาหนดวันเลือกตั้ง 
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ภายในหกสิบวัน	นับแต่วันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง	

 มาตรา 83	 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแต่วันเลือกตั้ง	 และอยู่ในตำาแหน่งตามอายุของสภา

เขต	 เมื่อตำาแหน่งสมาชิกสภาเขตในเขตใดว่างลงถึงกึ่งจำานวนของสมาชิกสภาเขต	ที่เขตนั้นจะมีได้ตามประกาศ

ในมาตรา	 79	 วรรคห้า	 สมาชิกภาพของสภาเขตแห่งนั้นเป็นอันสิ้นสุดลง	 และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต 

ขึ้นใหม่	ภายในเก้าสิบวันนับแต่มีกรณีดังกล่าว

 มาตรา 84	 ให้สภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเป็นประธานสภาเขตคนหนึ่ง	 และรองประธานสภาเขต

คนหนึ่ง	 โดยให้ดำารงตำาแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครประกาศชื่อประธานสภาเขต	 และ 

รองประธานสภาเขตผูไ้ดร้บัเลอืก	ประธานสภาเขต	และรองประธานสภาเขต	ดำารงตำาแหนง่ตามวาระคราวละหนึง่ป ี

 มาตรา 85	 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต	 ให้ผู้อำานวยการเขต	 นัดประชุมสมาชิก

สภาเขต	 เพื่อให้สมาชิกได้มาประขุมเป็นครั้งแรก	 ให้สภาเขตกำาหนดให้มีการประชุมสภาเขตอย่างน้อยเดือนละ

หนึ่งครั้ง	และจะประชุมในวันใด	เวลาใด	ให้เป็นไปตามมติของสภาเขต

 มาตรา 86	 ผู้อำานวยการเขต	ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต	และหรือผู้ที่ผู้อำานวยการเขตมอบหมาย	มีหน้าที่	

เขา้ประชมุสภาเขต	และมสีทิธแิถลงขอ้เทจ็จรงิ	หรอืแสดงความคดิเหน็	เกีย่วกบังานในหนา้ทีต่อ่ทีป่ระชมุสภาเขต 

แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มาตรา 87	 ให้ประธานสภาเขต	และสมาชิกสภาเขต	ได้รับเงินประจำาตำาแหน่ง	เงินค่าเบี้ยประชุม	และ

เงินตอบแทนอื่นตามที่กำาหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 88	 ให้ผู้อำานวยการเขต	อำานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม	และกิจการอื่นที่อยู่ในอำานาจ

ของสภาเขต

 มาตรา 89	 ให้สภาเขตมีอำานาจหน้าที่	ดังนี้

	 	 	 (1)	 ให้ข้อคิดเห็นและข้อสังเกต	เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตต่อผู้อำานวยการเขต	และสภา

ปัตตานีมหานคร

	 	 	 (2)	 จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต	 ทั้งนี้	 ตามที่กำาหนดในข้อบัญญัติปัตตานี

มหานคร	ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ	หรืองบประมาณรายจ่าย

	 	 	 (3)	 สอดสอ่ง	และตดิตามดแูล	การดำาเนนิการของสำานกังานเขต	เพือ่ใหเ้กดิประโยชน ์

แก่ราษฎร

	 	 	 (4)	 ให้คำาแนะนำา	หรือข้อสังเกตต่อผู้อำานวยการเขต	เกี่ยวกับการปรับปรุง	หรือแก้ไข

การบริการประชาชนภายในเขต	หากผู้อำานวยการเขตไม่ดำาเนินการใดๆ	โดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ	ให้สภาเขต

แจ้งให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	พิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 	 	 (5)	 ให้คำาปรึกษาตามที่ผู้อำานวยการเขตร้องขอ

	 	 	 (6)	 แตง่ตัง้คณะกรรมการ	เพือ่กระทำากจิการ	หรอืพจิารณาสอบสวน	หรอืศกึษาเรือ่งใดๆ 

อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต	ทั้งนี้	ตามที่กำาหนดในข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	ว่าด้วยการนั้น

	 	 	 (7)	 หน้าที่อื่นๆ	 ตามที่กำาหนดในกฎหมาย	 หรือที่สภาปัตตานีมหานครมอบหมายให้

ปัตตานีมหานคร	จัดให้มีงบประมาณ	เพื่อการพัฒนาเขตตามความเหมาะสม	ซึ่งการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว	
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จะต้องได้รับการพิจารณาจัดสรรจากสภาเขตตาม	(2)

 มาตรา 90	 ให้นำาความในมาตรา	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	 อำานาจหน้าที่ในการสั่ง	หรือการปฏิบัติราชการของรองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ให้เป็นไป

ตามที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณทีีผู่ว้า่การปตัตานมีหานคร	ไมอ่าจปฏบิตัริาชการได้	ใหร้องผูว้า่การปตัตานมีหานคร

ตามลำาดังที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครจัดไว้ตามมาตรา	 56	 เป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีรองผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้นำาบทบัญญัติมาตรา	92	วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม	

	 	 อำานาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีผู่ว้า่การปตัตานมีหานคร

จะพึงปฏิบัติ	 หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งใด	 หรือมติของคณะ

รัฐมนตรีในเรื่องใด	 ถ้ากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งนั้น	 หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องนั้น	 มิได้กำาหนดในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 จะมอบอำานาจโดย 

ทำาเป็นหนังสือให้รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนก็ได้	 แต่ถ้าจะมอบให้ปลัดปัตตานี

มหานคร	 รองปลัดปัตตานีมหานคร	ผู้อำานวยการสำานัก	หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งมีฐานะเป็น

สำานัก	หรือผู้อำานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน	ให้ทำาเป็นคำาสั่ง	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 92	 ในกรณีที่มีรองปลัดปัตตานีมหานคร	 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัดปัตตานี

มหานคร	ให้เป็นไปตามที่ปลัดปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งปลัดปัตตานีมหานคร	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้รองปลัดปัตตานีมหานครเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองปลัดปัตตานีมหานครหลายคน	 ให้รองปลัด 

ปตัตานมีหานครผูม้อีาวโุสตามระเบยีบแบบแผนของทางราชการเปน็ผูร้กัษาราชการแทน	ถา้ไมม่ผีูด้ำารงตำาแหนง่ 

รองปลัดปัตตานีมหานคร	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งผู้อำานวยการ

สำานัก	หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	ซึ่งมีฐานะเป็นสำานักคนใดคนหนึ่ง	เป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 	 อำานาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีป่ลดัปตัตานมีหานครจะ

พึงปฏิบัติ	หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งใด	หรือมติคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งนั้น	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 

มิได้บัญญัติในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ปลัดปัตตานีมหานครจะมอบอำานาจ	 โดยทำาเป็นหนังสือให้
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รองปลดัปตัตานมีหานครเปน็ผูป้ฏบิตัริาชการแทนปลดัปตัตานมีหานครกไ็ด้	แตถ่า้จะมอบใหผู้อ้ำานวยการสำานกั	

หรอืหวัหนา้สว่นราชการทีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่	ซึง่มฐีานะเปน็สำานกั	ผูอ้ำานวยการเขต	ผูอ้ำานวยการกอง	หวัหนา้กอง	

หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่า	ปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดปัตตานีมหานคร	ให้ทำาเป็นคำาสั่ง	และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 93		 ในกรณทีีม่รีองผูอ้ำานวยการสำานกั	การสัง่	หรอืการปฏบิตัริาชการของรองผูอ้ำานวยการสำานกั	

ให้เป็นไปตามที่ผู้อำานวยการสำานักมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานัก	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ให้รองผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้ามีรองผู้อำานวยการสำานักหลายคน	 ให้รองผู้อำานวยการ 

สำานัก	 ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 เป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีรองผู้อำานวยการ 

สำานัก	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ปลัดปัตตานีมหานครแต่งตั้ง	 ผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือ 

ผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าของสำานักนั้นคนใดคนหนึ่ง	เป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 	 อำานาจในการสั่ง	 การอนุญาต	 การอนุมัติ	 หรือการปฏิบัติราชการที่ผู้อำานวยการสำานัก 

จะพึงมี	หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งใด	หรือมติของคณะรัฐมนตรี

ในเรื่องใด	ถ้ากฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	หรือคำาสั่งนั้น	หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น	

มิได้กำาหนดในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ผู้อำานวยสำานัก	 จะมอบอำานาจโดยทำาเป็นหนังสือ	 ให้รอง 

ผู้อำานวยการสำานักเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำานวยการสำานักก็ได้	 แต่ถ้าจะมอบให้ผู้อำานวยการเขต 

ผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าของสำานักนั้นปฏิบัติราชการแทนในนาม 

ผู้อำานวยการสำานัก	ให้ทำาเป็นคำาสั่ง	และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 94	 ในกรณทีีม่ผีูช้ว่ยผูอ้ำานวยการกอง	การสัง่หรอืการปฏบิตัริาชการของผูช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขต

ให้เป็นไปตามที่ผู้อำานวยการเขตมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการเขต	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 

ใหผู้ช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขตเปน็ผูร้กัษาราชการแทน	ถา้มผีูช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขตหลายคน	ใหผู้ช้ว่ยผูอ้ำานวยการเขต 

ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต	 หรือมีแต่

ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ปลัดปัตตานีมหานครแต่งตั้งผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือผู้ดำารงตำาแหน่ง 

เทียบเท่าคนใดคนหนึ่ง	เป็นผู้รักษาราชการแทน	

	 	 อำานาจในการสัง่	การอนญุาต	การอนมุตั	ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีผู่อ้ำานวยการเขตจะพงึปฏบิตั ิ

หรือดำาเนินการตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งใด	 หรือมติของคณะรัฐมนตรี 

ในเรื่องใด	 ถ้ากฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อบัญญัติ	 หรือคำาสั่งนั้น	 หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น 

มิได้กำาหนดในเรื่องการมอบอำานาจไว้เป็นอย่างอื่น	 ผู้อำานวยการเขตจะมอบอำานาจโดยทำาเป็นหนังสือให้ผู้ช่วย 

ผู้อำานวยเขต	หรือหัวหน้าส่วนราชการของสำานักงานเขตปฏิบัติราชการแทนก็ได้

 มาตรา 95	 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามที่

เลขานกุารสภาปตัตานมีหานครมคีำาสัง่มอบหมาย	ในกรณทีีไ่มม่ผีูด้ำารงตำาแหนง่เลขานกุารสภาปตัตานมีหานคร	

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	ให้ผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	เป็นผู้รักษาราชการแทน	ถ้ามีผู้ช่วย
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เลขานกุารสภาปตัตานมีหานครหลายคน	ใหป้ระธานสภาปตัตานมีหานครมคีำาสัง่มอบหมายใหผู้ช้ว่ยเลขานกุาร

สภาปัตตานีมหานครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการสภาปัตตานีมหานคร	 หรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งข้าราชการในสำานักงานเลขานุการสภา

ปัตตานีมหานคร	ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	เป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา 96	 ในกรณีที่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	การสั่ง	หรือ

การปฏบิตัริาชการของผูช้ว่ยหวัหนา้สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานคร	ใหเ้ปน็ไปตามที	่หวัหนา้

สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครมีคำาสั่งมอบหมาย	

	 	 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	

หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานครเป็น 

ผูร้กัษาราชการแทน	ถา้มผีูช้ว่ยหวัหนา้สำานกังานคณะกรรมการขา้ราชการปตัตานมีหานครหลายคน	ใหป้ระธาน 

คณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 แต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานี

มหานคร	 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน	 ถ้าไม่มีผู้ช่วยหัวหน้าสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

ปัตตานีมหานคร	 หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้	 ให้ประธานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร 

แต่งตั้งข้าราชการในสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการปัตตานีมหานคร	 ผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการ	เป็นผู้รักษาราชการแทน

 มาตรา 97	 ให้ผู้รักษาราชการแทนตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	 มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ

ผูซ้ึง่ตนแทน	ในกรณทีีผู่ด้ำารงตำาแหนง่ใด	หรอืผูร้กัษาราชการแทนผูด้ำารงตำาแหนง่นัน้มอบหมาย	หรอืมอบอำานาจ

ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการแทน	 ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมาย 

หรือมอบอำานาจ	

	 	 ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ดำารงตำาแหน่งใดเป็นกรรมการ	 หรือให้มีอำานาจหน้าที่

อย่างใด	ให้ผู้รักษาราชการแทน	หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน	ทำาหน้าที่กรรมการ	หรือมีอำานาจหน้าที่	เช่นเดียวกับ

ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้น	ในระหว่างที่รักษาราชการแทน	หรือปฏิบัติราชการแทนด้วย	แล้วแต่กรณี

หมวด 5

อำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 98	 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น	 ให้ปัตตานีมหานครมีอำานาจหน้าที่	 ดำาเนินกิจการในเขต

ปัตตานีมหานครในเรื่องดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)		การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน	ทั้งนี้ตามข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	

และตามกฎหมายอื่นที่กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร

																														(2)		การทะเบียนตามที่กฎหมายกำาหนด
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																														(3)		การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

																														(4)		การรักษาความสะอาด	และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

																														(5)		การผังเมือง

																														(6)		การจัดให้มีและบำารุงรักษาทางบก	ทางนำ้า	และทางระบายนำ้า

																														(7)		การวิศวกรรมจราจร

																														(8)		การขนส่ง

																														(9)	 การให้มีและควบคุมตลาด	ท่าเทียบเรือ	ท่าข้ามและที่จอดรถ

																													 (10)	การดูแลรักษาที่สาธารณะ

	 	 	 (11)	การควบคุมอาคาร

																													 (12)	การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด	และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

																													 (13)	การจัดให้มีและบำารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

																												 (14)	การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

																													 (15)	บำารงุรกัษาศลิปะ	จารตีประเพณ	ีภมูปิญัญาทอ้งถิน่	และวฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิน่ 

																														(16)	การสาธารณูปโภค

																														(17)	การสาธารณสุข	การอนามัยครอบครัว	และการรักษาพยาบาล

																														(18)	การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

																														(19)	การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

																														(20)	การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

																														(21)	การควบคมุความปลอดภยั	ความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยและการอนามยัโรงมหรสพ	

และสาธารณสถานอื่นๆ

																														(22)	การจัดการศึกษา	

																														(23)	การสาธารณูปการ

																														(24)	การสังคมสงเคราะห์

																														(25)	การส่งเสริมการกีฬา

																														(26)	การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

																														(27)	การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร

																														(28)	หนา้ทีอ่ืน่	ๆ 	ตามทีก่ฎหมายระบใุหเ้ปน็อำานาจหนา้ทีข่องผูว้า่การจงัหวดันายอำาเภอ	

เทศบาลนคร	หรือตามที่คณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรีหรือที่กฎหมายระบุเป็นหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	

	 	 	 	 บรรดาอำานาจหน้าที่ใด	 ซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง	 หรือราชการส่วนภูมิภาค 

จะมอบให้ปัตตานีมหานครปฏิบัติก็ได้โดยให้ทำาเป็นพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ข้อบังคับ	 หรือประกาศ 

แล้วแต่กรณี	ในกรณีที่ทำาเป็นข้อบังคับ	หรือประกาศ	ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำานักนายกรัฐมนตรี

																 	 (29)	การจัดการที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่างๆ

 มาตรา 99	 ในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรา	98	ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	รองผูว้า่การปตัตานมีหานคร	
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ปลดัปตัตานมีหานคร	รองปลดัปตัตานมีหานคร	หวัหนา้สว่นราชการทีเ่ปน็สำานกั	หรอืเทยีบเทา่สำานกั	ผูอ้ำานวยการ 

เขต	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการเขต	 และข้าราชการปัตตานีมหานคร	 ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่สำาหรับปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว	 และให้มีฐานะเป็นพนักงานผ่ายปกครอง	 หรือตำารวจ	 ตามความหมาย

ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

	 	 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง	 มีอำานาจเข้าไปในอาคาร	 หรือบริเวณที่ตั้งอาคาร

ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการผ่าผืน	 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือข้อบัญญัติดังกล่าว	 ในเวลาระหว่าง

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก	 หรือในเวลาทำาการของสถานที่นั้น	 และเพื่อการนี้	 ให้มีอำานาจสอบถาม

ข้อเท็จจริง	 หรือสั่งให้แสดงเอกสาร	 หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 จากบุคคลที่อยู่	 หรือทำางานในสถานที่ 

นั้น	 และให้มีอำานาจยึด	 หรืออายัดเอกสาร	 หลักฐาน	 ยานพาหนะ	 หรือสิ่งใดๆ	 ที่เกี่ยวกับการกระทำาความผิด	 

รวมทั้งให้มีอำานาจจับกุมผู้กระทำาความผิดได้ด้วย	

	 	 ในกรณีที่มีการจับกุม	 ผู้กระทำาความผิดตามวรรคสอง	 ถ้าผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร 

ปลัดปัตตานีมหานคร	 ผู้อำานวยการสำานัก	 หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งมีฐานะเป็นสำานัก 

ผู้อำานวยการเขต	 แล้วแต่กรณี	 เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรได้รับโทษจำาคุก	 ให้มีอำานาจเปรียบเทียบกำาหนด 

ค่าปรับได้	เมื่อผู้ต้องหาชำาระค่าปรับ	ตามจำานวนที่พนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวกำาหนดภายในสามสิบวัน	นับแต่ 

วันที่มีการเปรียบเทียบ	 ให้ถือว่าคดีเลิกกัน	 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยอมตามที่ปรับ	 หรือยอมแล้วไม่ชำาระค่าปรับภายใน

กำาหนดเวลาดังกล่าว	 ให้ข้าราชการปัตตานีมหานครที่ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครแต่งตั้ง	 มีอำานาจในการ

สอบสวน	 และมีฐานะเป็นพนักงานสอบสวน	 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 เงินค่าปรับตาม

มาตรานี้ให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 100	ในการปฏิบัติหน้าที่	ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	เลขานุการ

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 เลขานุการประธานสภาปัตตานีมหานคร	

เลขานกุารรองประธานสภาปตัตานมีหานคร	ประธานทีป่รกึษา	และขา้ราชการปตัตานมีหานคร	เปน็เจา้พนกังาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา

 มาตรา 101	ปัตตานีมหานครอาจให้บริการแก่เอกชน	ส่วนราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือ

ราชการส่วนท้องถิ่น	โดยเรียกค่าบริการได้โดยตรง	เป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

 มาตรา 102	ปัตตานีมหานครอาจดำาเนินกิจการนอกเขตปัตตานีมหานครได้เมื่อ

	 	 	 (1)	 การนั้นจำาเป็นต้องกระทำา	 และเป็นการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการที่ดำาเนินการ	 ตาม

อำานาจหน้าที่	ที่อยู่ในเขตปัตตานีมหานคร	หรือเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในปัตตานีมหานคร	และ

	 	 	 (2)	 ได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร	และ

	 	 	 (3)	 ไดร้บัความยนิยอมจากผูว้า่การ		ราชการสว่นทอ้งถิน่	หรอืสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้ง	

แล้วแต่กรณี

 มาตรา 103	ปัตตานีมหานครทำากิจการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัท	หรือถือหุ้นในบริษัทได้เมื่อ

	 	 	 (1)	 บริษัทนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการเป็นสาธารณูปโภค	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบ

กระเทือนถึงกิจการที่ปัตตานีมหานครได้กระทำาอยู่แล้ว	ก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	และ
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	 	 	 (2)	 ปัตตานีมหานครต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินร้อยละห้าสิบ	 ของทุนที่บริษัทนั้น 

จดทะเบียนไว้	 ในกรณีที่ปัตตานีมหานคร	 ส่วนราชการ	 หน่วยงานของรัฐหรือราชการส่วนท้องถิ่นถือหุ้นอยู่ใน

บริษัทเดียวกัน	ให้นับหุ้นที่ถือนั้นรวมกัน	และ

	 	 	 (3)	 สภาปตัตานมีหานครมมีตใิหค้วามเหน็ชอบดว้ยคะแนนเสยีงเกนิกึง่หนึง่ของจำานวน

สมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	และ

	 	 	 (4)	 ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี	 การเปลี่ยนแปลงจำานวนหุ้นที่ปัตตานี

มหานครมีอยู่	ต้องได้รับอนุมัติจากสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 104	ถา้กจิการใดอยูภ่ายใตอ้ำานาจหนา้ทีข่องปตัตานมีหานคร	ปตัตานมีหานครอาจดำาเนนิการนัน้

รว่มกบัสว่นราชการ	หนว่ยงานของรฐั	รฐัวสิาหกจิ	หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่อืน่ได้	โดยจดัตัง้เปน็องคก์าร	เรยีกวา่	

สหการ	มฐีานะเปน็นติบิคุคล	และมคีณะกรรมการบรหิารประกอบดว้ยผูแ้ทนของปตัตานมีหานคร	สว่นราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	 รัฐวิสาหกิจ	 และราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง	แล้วแต่กรณี	 การจัดตั้งสหการจะกระทำาได้

โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	ในพระราชกฤษฎีกานั้น	ให้กำาหนดชื่อ	อำานาจหน้าที่	และวิธีดำาเนินงาน	เมื่อจะ

ยุบเลิกสหการ	ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา	และให้ระบุวิธีจัดการทรัพย์สินไว้ด้วย

 มาตรา 105	ในกรณีจำาเป็นปัตตานีมหานคร	 อาจมอบให้เอกชนกระทำากิจการ	 ซึ่งอยู่ในอำานาจหน้าที่

ของปัตตานีมหานคร	 และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม	 ค่าบริการ	 หรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนปัตตานี

มหานครได้	 แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร	 และนายกรัฐมนตรี	 สิทธิในการกระทำา 

กิจการตามวรรคหนึ่ง	เป็นสิทธิเฉพาะตัว	จะโอนไปมิได้

หมวด 6

ข้อบัญญัติ

 มาตรา 106	ข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 จะตราขึ้นได้โดยความเห็นชอบของสภาปัตตานีมหานคร

ในกรณีดังต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร

																														(2)	 เมือ่มกีฎหมายบญัญตัใิหป้ตัตานมีหานคร	มอีำานาจตราเปน็ขอ้บญัญตัปิตัตานมีหานคร 

	 	 	 (3)	 การดำาเนินการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร

	 	 	 (4)	 การคลงั	การงบประมาณ	การเงนิ	การทรพัยส์นิ	การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ 

การจ้าง	และการพัสดุ

	 	 	 (5)	 ความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมและจริยธรรม		และมิให้กำาหนดโทษจำาคุกเกินหกเดือน

และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

	 	 	 	 ในข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 จะกำาหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ 

แต่มิให้กำาหนดโทษจำาคุกเกินหกเดือน	และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
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 มาตรา 107	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 จะเสนอได้ก็แต่โดยผู้ว่าราชการปัตตานีมหานคร	 สมาชิก

สภาปัตตานีมหานคร	 หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตปัตตานีมหานคร	 ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 ในกรณีสมาชิกสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้เสนอ	 ต้องมีสมาชิกสภาปัตตานีมหานครลงนาม

รับรอง	ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่

เกีย่วดว้ยการเงนิ	สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	จะเสนอไดก้ต็อ่เมือ่	มคีำารบัรองของผูว้า่ราชการปตัตานมีหานคร

 มาตรา 108	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่เกี่ยวด้วยการเงิน	 หมายความถึง	 ร่างข้อบัญญัติปัตตานี

มหานครว่าด้วยข้อความต่อไปนี้ทั้งหมด	หรือแต่ข้อใดข้อหนึ่ง

	 	 	 (1)	 การตั้งขึ้นหรือยกเลิก	หรือลด	หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข	หรือผ่อน	หรือวางระเบียบ

การบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร

	 	 	 (2)	 การจัดสรร	รับ	รักษา	หรือจ่ายเงินของปัตตานีมหานคร	หรือการโอนงบประมาณ

รายจ่ายของปัตตานีมหานคร

	 	 	 (3)	 การกู้เงิน	การคำ้าประกัน	หรือการใช้เงินกู้

	 	 	 (4)		การคลงั	การงบประมาณ	การเงนิ	การทรพัยส์นิ	การจดัหาผลประโยชนจ์ากทรพัยส์นิ 

การจ้าง	และการพัสดุ

	 	 	 (5)		การพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร

	 	 	 (6)		การออกพนัธบตัรของปตัตานมีหานคร	ในกรณเีปน็ทีส่งสยัวา่รา่งขอ้บญัญตัใิดเปน็

ร่างข้อบัญญัติใด	 เป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่จะมีคำารับรองของผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครหรือไม่ 

ให้ประธานสภาปัตตานีมหานครเป็นผู้วินิจฉัย

 มาตรา 109	เมื่อสภาปัตตานีมหานครได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 และลงมติเห็นชอบ

แล้ว	ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	ส่งให้ผู้ว่าราชการปัตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน	นับแต่วันที่สภาปัตตานี

มหานครมมีตเิหน็ชอบ	และใหผู้ว้า่ราชการปตัตานมีหานครลงนามในรา่งขอ้บญัญตัปิตัตานมีหานคร	ทีผ่า่นความ

เหน็ชอบจากสภาปตัตานมีหานคร	แลว้ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เพือ่ใชบ้งัคบัเปน็กฎหมายภายในสามสบิวนั 

นับแต่วันที่ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานคร

 มาตรา 110	ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วยกับสภาปัตตานีมหานคร	 ให้ผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานคร	 ส่งร่างข้อบัญญัตินั้น	 พร้อมด้วยเหตุผลที่ไม่เห็นชอบด้วย	 ให้สภาปัตตานีมหานครภายใน

สามสิบวัน	 นับแต่วันที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 ได้รับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานคร 

เพือ่ใหส้ภาปตัตานมีหานครพจิารณาใหม่	ถา้ผูว้า่การปตัตานมีหานคร	ไมส่ง่ใหส้ภาปตัตานมีหานครภายในเวลา 

ดังกล่าว	 ให้ถือว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานครเห็นชอบด้วย	 และให้ประธานสภาปัตตานีมหานครลงนามในร่าง

ข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย 

	 	 ในกรณีที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วย	 และส่งให้สภาปัตตานีมหานคร 

พิจารณาใหม่	 สภาปัตตานีมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ต่อเมื่อเวลาได้ล่วงพ้นไปสามสิบวันนับแต่วันที่ 

ผู้ว่าการปัตตานีมหานครส่งกลับให้สภาปัตตานีมหานคร	 นอกจากร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่เกี่ยวด้วย 

การเงิน	สภาปัตตานีมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ทันที	
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	 	 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครมีมติยืนยันร่างเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 

ของจำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	 ส่งร่างข้อบัญญัติดังกล่าวให้

ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครต้องดำาเนินการต่อไปตามมาตรา	104	ถ้าผู้ว่าการปัตตานี

มหานคร	 ไม่ดำาเนินการตามกำาหนด	 ให้ประธานสภาปัตตานีมหานคร	ลงนามในร่างข้อบัญญัตินั้นแทนผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานคร	แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมาย

 มาตรา 111	ร่างข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร	 ที่สภาปัตตานีมหานครไม่เห็นชอบด้วย	 ให้เป็นอันตกไป	

ยกเว้นร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	

	 	 ร่างข้อบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 หรือสมาชิกสภาปัตตานี 

มหานคร	 จะเสนอใหม่ได้เมื่อพ้นหนึ่งร้อยแปดสิบวัน	 นับแต่วันที่สภาปัตตานีมหานคร	 ไม่เห็นชอบด้วยกับ 

ร่างข้อบัญญัตินั้น

 มาตรา 112	งบประมาณรายจ่ายของปัตตานีมหานคร	 ให้ทำาเป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

ซึ่งผู้ว่าการปัตตานีมหานครเป็นผู้เสนอ	 ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 ออกไม่ทัน

ปีงบประมาณใหม่	ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่แล้วนั้นไปพลางก่อน	

	 	 ถา้ปใีดจำานวนเงนิ	ซึง่ไดก้ำาหนดไวต้ามขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำาป	ีงบประมาณ

ไม่พอ	 สำาหรับการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีก็ดี	 หรือมีความจำาเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่ 

ในระหว่างปีก็ดี	ให้ทำาเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

 มาตรา 113	ภายใต้บังคับมาตรา	 113	 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย	 ให้สภาปัตตานีมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา	 38	 เมื่อพิจารณาร่าง 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น	 ตามข้อบังคับของสภาปัตตานีมหานคร	 และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครลง

นาม	และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ

 มาตรา 114	ภายใต้บังคับมาตรา	 113	 ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครไม่เห็นด้วย	 กับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย	 ให้สภาปัตตานีมหานครตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 จำานวนแปดคน	 และผู้ว่าการ

ปตัตานมีหานคร	ตัง้บคุคลซึง่มไิดเ้ปน็สมาชกิสภาปตัตานมีหานครจำานวนเจด็คน	ประกอบเปน็คณะกรรมการรว่ม	 

เพือ่พจิารณาหาขอ้ยตุคิวามขดัแยง้ในสาระสำาคญัทีบ่ญัญตัไิวใ้นรา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย	แลว้รายงาน

ผลการพจิารณาตอ่สภาปตัตานมีหานคร	ภายในสบิหา้วนันบัแตว่นัทีส่ภาปตัตานมีหานครตัง้คณะกรรมการรว่ม	 

ถ้าสภาปัตตานีมหานคร	 ยังไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการร่วม	 ด้วยคะแนนเสียงไม่ตำ่ากว่า 

สามในสี่ของจำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครทั้งหมด	 ให้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นอันตกไป 

และให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	 ในปีงบประมาณปีที่แล้วนั้นไปพลางก่อน	 ในกรณีเช่นว่านี้ 

ให้นายกรัฐมนตรีสั่งยุบสภาปัตตานีมหานคร	ถ้ามีข้อเสนอของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

 มาตรา 115	ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจา่ยเพิม่เตมิ	สภาปตัตานมีหานครจะตอ้งพจิารณาใหเ้สรจ็ภายในสีส่บิหา้วนั	นบัแตว่นัทีส่ภาปตัตานมีหานคร	

ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้นเป็นครั้งแรก	
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	 	 ถา้สภาปตัตานมีหานครพจิารณารา่งขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ยนัน้ไมเ่สรจ็	ภายในเวลา

ที่กำาหนดดังกล่าวในวรรคหนึ่ง	 ให้ถือว่าสภาปัตตานีมหานคร	 ได้ให้ความเห็นชอบในร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายนั้น	และให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครลงนาม	และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับ

 มาตรา 116	ในกรณีที่สภาปัตตานีมหานครสิ้นอายุ	 หรือมีการยุบสภาปัตตานีมหานคร	 บรรดาร่าง

ข้อบัญญัติปัตตานีมหานครที่สภาปัตตานีมหานคร	 ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ	 หรือที่สภาปัตตานีมหานคร	 ให้

ความเห็นชอบแล้ว	 แต่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครยังมิได้ลงนาม	 และประกาศใช้เป็นกฎหมายภายในสามสิบวัน 

นับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากประธานสภาปัตตานีมหานครให้เป็นอันตกไป

 มาตรา 117	ในระหวา่งทีไ่มม่สีภาปตัตานมีหานคร	หรอืในกรณฉีกุเฉนิ	ทีม่คีวามจำาเปน็รบีดว่น	ในอนัจะ

รักษาความปลอดภัยสาธารณะ	 หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ	 และจะเรียกประชุมสภาปัตตานีมหานครให้ 

ทันท่วงทีมิได้	ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	โดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะออกข้อกำาหนดปัตตานีมหานครให้ใช้บังคับ 

ดังเช่นข้อบัญญัติ	และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้	

	 	 ในการประชุมสภาปัตตานีมหานครคราวต่อไป	 ให้นำาข้อกำาหนดปัตตานีมหานครนั้น 

เสนอต่อสภาปัตตานีมหานครเพื่ออนุมัติ	 ถ้าสภาปัตตานีมหานครอนุมัติแล้ว	 ให้ข้อกำาหนดปัตตานีมหานครนั้น 

ใชบ้งัคบัเปน็ขอ้บญัญตัปิตัตานมีหานครตอ่ไป	ถา้สภาปตัตานมีหานครไมอ่นมุตั	ิใหข้อ้กำาหนดปตัตานมีหานครนัน้ 

เป็นอันตกไป	 แต่ทั้งนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกิจการที่ได้กระทำาไประหว่างที่ใช้ข้อกำาหนดปัตตานีมหานคนั้น 

	 	 การอนมุตัหิรอืไมอ่นมุตัขิอ้กำาหนดปตัตานมีหานครใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานครประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา	ในกรณีไม่อนุมัติ	ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด 7

การคลังและทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 118	ภาษีบำารุงท้องที่	 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ภาษีป้าย	 อากรกรฆ่าสัตว์	 และผลประโยชน์อื่น	

อันเนื่องในการฆ่าสัตว์ในเขตปัตตานีมหานคร	 ให้ปัตตานีมหานครจัดเก็บ	 เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตาม

กฎหมายว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 119	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถ	 หรือรถยนต์	 หรือล้อเลื่อนที่จัดเก็บได้ในเขตปัตตานีมหานคร	

ให้เป็นรายได้ของปัตตานีมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 120	ให้ปัตตานีมหานครมีอำานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำารุงปัตตานีมหานคร	 สำาหรับนำ้ามัน

เบนซิน	และนำ้ามันที่คล้ายกัน	นำ้ามันดีเซล	และนำ้ามันที่คล้ายกัน	และก๊าซปิโตรเลียม	ซึ่งสถานการค้าปลีกในเขต

ปัตตานีมหานครเป็นผู้จำาหน่าย	ได้ไม่เกินลิตรละห้าสตางค์	ราคาขายปลีกที่สูงเพิ่มขึ้นไม่เกินจำานวนภาษีที่เรียก

เก็บตามมาตรานี้	ไม่ถือว่าเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการกำาหนดราคาสินค้า	และป้องกันการผูกขาด

 มาตรา 121	ปตัตานมีหานครมอีำานาจออกขอ้บญัญตัเิพือ่เกบ็ภาษอีากร	และคา่ธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ไดไ้ม่
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เกินร้อยละสิบของภาษี	และค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง	หรือทุกประเภทดังต่อไปนี้

										 	 (1)		ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร

																											 (2)		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

																												 (3)	 	 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 

ในการเสียภาษีอากร	 และค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้	 เศษของหนึ่งบาทให้ตัดทิ้ง	 ภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

ตามมาตรานี้	ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียม	ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 122	ปัตตานีมหานครมีอำานาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม	 โดยให้กำาหนดเป็นอัตราภาษี

มูลค่าเพิ่ม	เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร	ดังต่อไปนี้

																				 	 (1)		ในกรณทีีป่ระมวลรษัฎากร	เรยีกเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ในอตัรารอ้ยละศนูย	์ใหป้ตัตานี

มหานคร	เก็บในอัตราร้อยละศูนย์

		 	 	 (2)		ในกรณทีีป่ระมวลรษัฎากร	เรยีกเกบ็ภาษมีลูคา่เพิม่ในอตัราอืน่	ใหป้ตัตานมีหานคร

เก็บหนึ่งในเก้าของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรานี้	ให้ถือเป็น

ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

 มาตรา 123	กิจการใดที่กฎหมายมอบหน้าที่ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลเป็นเจ้าหน้าที่

ดำาเนินการ	 ถ้ากิจการนั้นอยู่ในเขตปัตตานีมหานคร	 เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดำาเนินการตามกฎหมายนั้น	 และบรรดา 

ค่าธรรมเนียม	ค่าใบอนุญาต	และค่าปรับในกิจการเช่นว่านั้น	ให้ถือเป็นรายได้ของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 124	ปตัตานมีหานครอาจออกขอ้บญัญตัเิรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมใดๆ	จากผูซ้ึง่ใช	้หรอืไดป้ระโยชน์

จากบริการสาธารณะที่ปัตตานีมหานครจัดให้มีขึ้นได้	เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำานักนายกรัฐมนตรี

 มาตรา 125	ในการจดัเกบ็ภาษอีากร	และคา่ธรรมเนยีมตามพระราชบญัญตันิี	้ใหผู้ว้า่การปตัตานมีหานคร	

รองผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ปลัดปัตตานีมหานคร	รองปลัดปัตตานีมหานคร	ผู้อำานวยการสำานัก	หัวหน้าส่วน

ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น	 ซึ่งมีฐานะเป็นสำานัก	 ผู้อำานวยการเขต	 ผู้อำานวยการกอง	 หัวหน้ากอง	 หรือผู้ดำารง

ตำาแหน่งเทียบเท่า	 ที่ผู้ว่าการปัตตานีมหานครแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำานาจ	 และหน้าที่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย	เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการนั้น	จะได้กำาหนดไว้เป็นอย่างอื่น	ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรค้างชำาระ	

ให้ปลัดปัตตานีมหานคร	หรือ	ผู้อำานวยการเขต	โดยความเห็นชอบของผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	มีอำานาจสั่งยึด	

และสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ต้องรับผิดชอบเสียภาษีอากรได้	 โดยมิต้องขอให้ศาลออกหมายยึด	 หรือ 

สัง่	วธิยีดึและขายทอดตลาดทรพัยส์นิดงักลา่วในวรรคสอง	ใหป้ฏบิตัติามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่

โดยอนโุลม	เงนิทีไ่ดจ้ากการขายทอดตลาด	เมือ่หกัคา่ธรรมเนยีม	และคา่ใชจ้า่ยในการยดึ	และขาย	และเงนิภาษี

อากรค้างชำาระออกแล้ว	ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่เจ้าของทรัพย์สิน

 มาตรา 126	ปัตตานีมหานครจะมอบให้กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ซึ่งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากร	 หรือ

คา่ธรรมเนยีม	เรยีกเกบ็ภาษอีากร	หรอืคา่ธรรมเนยีม	เพือ่ปตัตานมีหานครกไ็ด	้ในกรณเีชน่นี	้เมือ่ไดห้กัคา่ใชจ้า่ย

ตามที่กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงแล้ว	ให้กระทรวง	ทบวง	กรม	ส่งมอบให้แก่ปัตตานีมหานคร

 มาตรา 127	ปัตตานีมหานครอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
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														 	 (1)	 รายได้จากทรัพย์สินของปัตตานีมหานคร

																	 	 (2)		รายได้จากการสาธารณูปโภคของปัตตานีมหานคร

																 	 (3)	 	 รายได้จากการพาณิชย์ของปัตตานีมหานคร	 การทำากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น 

หรือจากสหการ

					 	 	 (4)		ภาษอีากร	หรอืคา่ธรรมเนยีมตามทีจ่ะมกีฎหมายบญัญตัไิวใ้หเ้ปน็ของเทศบาลหรอื

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	หรือมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานครโดยเฉพาะ

					 	 	 (5)		ค่าธรรมเนียม	ค่าใบอนุญาต	และค่าปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้

							 	 	 (6)		ค่าบริการตามมาตรา	98

							 	 	 (7)	 	 รายได้จากการจำาหน่ายพันธบัตร	 เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

และตราเป็นข้อบัญญัติปัตตานีมหานคร

				 	 	 (8)		เงนิกูจ้ากกระทรวง	ทบวง	กรม	องคก์าร	หรอืนติบิคุคลตา่งๆ	ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบ 

จากสภาปัตตานีมหานคร

														 	 (9)		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	ส่วนราชการ	หรือราชการส่วนท้องถิ่นอื่น	และเงินสมทบ

จากรัฐบาล

	 	 	 (10)	เงนิชว่ยเหลอืจากตา่งประเทศ	องคก์ารตา่งประเทศ	หรอืองคก์ารระหวา่งประเทศ

																		 	 (11)	เงินกู้จากต่างประเทศ	 องค์การต่างประเทศ	 หรือองค์การระหว่างประเทศ 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาปัตตานีมหานคร

											 	 (12)	เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศให้

															 	 (13)	เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน

																					 	 (14)	รายไดจ้ากทรพัยส์นิของแผน่ดนิ	หรอืรฐัวสิาหกจิทีด่ำาเนนิการเพือ่มุง่แสวงหากำาไร	

ในปัตตานีมหานครตามที่จะมีกฎหมายกำาหนด

											 	 (15)	รายไดจ้ากการจดัเกบ็ภาษทีรพัยส์นิ	หรอืคา่ธรรมเนยีมพเิศษ	ตามทีจ่ะมกีฎหมาย

กำาหนด

											 	 (16)	รายได้อื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นของปัตตานีมหานคร

 มาตรา 128	ปัตตานีมหานครอาจมีรายจ่าย	ดังต่อไปนี้

															 	 (1)	 เงินเดือน

																	 	 (2)		ค่าจ้างประจำา

																					 	 (3)		ค่าจ้างชั่วคราว

																 	 (4)		ค่าตอบแทน

																							 	 (5)		ค่าใช้สอย

																	 	 (6)		ค่าสาธารณูปโภค

																					 	 (7)		ค่าวัสดุ

																		 	 (8)		ค่าครุภัณฑ์
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																										 (9)	 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

														 	 (10)	เงินอุดหนุน

																										 (11)	รายจ่ายอื่นตามที่กฎหมาย	หรือระเบียบของปัตตานีมหานครกำาหนดไว้

																								 	 (12)	รายจ่ายตามข้อผูกพัน

 มาตรา 129	การจ่ายเงินของปัตตานีมหานคร	 ให้เป็นไปตามที่ได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจำาปี	 หรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	 การจ่ายเงินซึ่งมิได้อนุญาตไว้ในข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่าย	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์	และวิธีการที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	หรือ

ข้อบัญญัติว่าด้วยการนั้น

 มาตรา 130	ให้สำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน	เป็นผู้ตรวจสอบการรับเงิน	การจ่ายเงิน	การบัญชี	การเงิน	

และทรัพย์สินอื่น	 ๆ	 ของปัตตานีมหานคร	 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ	 ให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานครประกาศรายงาน 

การรับจ่าย	 เงินประจำาปีงบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักช้า	 รายงานการรับจ่ายเงิน

ประจำาปีตามวรรคสอง	 เมื่อสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบแล้ว	 ให้ทำารายงานผลการตรวจสอบ 

เสนอผู้ว่าการปัตตานีมหานคร

หมวด 8

ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับปัตตานีมหานคร

 มาตรา 131	เพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิตัหินา้ทีร่าชการอืน่นอกเหนอืจากทีพ่ระราชบญัญตันิี	้และกฎหมาย

อื่นกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของปัตตานีมหานคร	 ถ้ากระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ใด	 เห็นสมควรส่งข้าราชการ 

มาประจำาปัตตานีมหานคร	 เพื่อปฏิบัติราชการในหน้าที่ของกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 นั้นๆ	 ก็ย่อมกระทำาได้โดย

ทำาความตกลงกับปัตตานีมหานคร

 มาตรา 132	การตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนในปัตตานีมหานคร	 ให้รัฐบาลตั้งให้ปัตตานีมหานคร

โดยตรง	ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอื่น	เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดให้แก่ปัตตานีมหานครนั้น	สำานักนายกรัฐมนตรี

จะออกระเบียบกำาหนดการใช้จ่ายเงินดังกล่าวก็ได้

 มาตรา 133	ให้นายกรัฐมนตรีมีอำานาจและหน้าที่ควบคุม	ดูแลการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร	

เพื่อการนี้	นายกรัฐมนตรีมีอำานาจ	สั่งสอบสวนข้อเท็จจริง	หรือสั่งให้ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	ชี้แจงแสดงความ

คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของปัตตานีมหานคร	 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่า	 การปฏิบัติใดๆ	 ของ 

ผูว้า่การปตัตานมีหานครขดัตอ่กฎหมาย	มตคิณะรฐัมนตร	ีหรอืเปน็ไปในทางทีอ่าจทำาใหเ้สยีประโยชนข์องปตัตานี

มหานคร	สำานักนายกรัฐมนตรีจะยับยั้ง	หรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได้
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บทเฉพาะกาล

 มาตรา 134	ในระหว่างที่ยังมิได้ตราพระราชกฤษฎีกา	ออกกฎกระทรวง	ระเบียบ	ข้อบังคับ	ข้อบัญญัติ	

ประกาศ	 หรือคำาสั่ง	 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้	 ให้นำาพระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวง	 ระเบียบ 

ขอ้บงัคบั	ขอ้บญัญตั	ิประกาศ	หรอืคำาสัง่	ทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีพ่ระราชบญัญตันิี	้ใหป้ระกาศในราชกจิจานเุบกษา	

มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 มาตรา 135	ใหด้ำาเนนิการใหม้กีฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานมีหานคร	และผูว้า่ราชการ

ปัตตานีมหานคร	ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา 136	ให้ปัตตานีมหานคร	 จัดให้มีส่วนราชการตามมาตรา	 68	 ภายในเก้าสิบวัน	 นับแต่วันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา 137	ให้ดำาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	 ผู้ว่าการปัตตานีมหานคร	 และสมาชิก

สภาเขตให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 มาตรา 138	ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปัตตานีมหานคร	และผู้ว่าการ

ปัตตานีมหานคร	ให้นำาบทบัญญัติแห่งกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาใช้บังคับโดยอนุโลม	และให้

อำานาจหนา้ทีข่องผูว้า่ราชการจงัหวดัตามกฎหมายนัน้	เปน็อำานาจหนา้ทีข่องปลดัปตัตานมีหานครในการเลอืกตัง้ 

ตามวรรคหนึ่ง	 ให้ถือเขตแต่ละเขตเป็นเขตเลือกตั้ง	 และให้สำานักนายกรัฐมนตรี	 ประกาศจำานวนสมาชิกสภา

ปัตตานีมหานคร	 ที่จะทำาการเลือกตั้งในแต่ละเขตนั้น	 จำานวนสมาชิกสภาปัตตานีมหานครที่แต่ละเขตจะพึงมี 

ใหค้ำานวณตามเกณฑจ์ำานวนราษฎรแตล่ะเขต	ตามหลกัฐานการทะเบยีนราษฎร	ทีก่ระทรวงมหาดไทยประกาศเปน็ 

ครัง้สดุทา้ย	กอ่นวนัประกาศพระราชกฤษฎกีาใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานมีหานครในราชกจิจานเุบกษา	

โดยถอืเกณฑห์นึง่แสนคนตอ่สมาชกิสภาปตัตานมีหานครหนึง่คน	เขตใดมรีาษฎรไมถ่งึหนึง่แสนคน	ใหม้กีารเลอืกตัง้ 

สมาชิกสภาปัตตานีมหานครในเขตนั้นได้หนึ่งคน	 ถ้าเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งแสนคน	 ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาปัตตานีมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน	 ต่อจำานวนราษฎรทุกหนึ่งแสนคน	 เศษของหนึ่งแสนถ้าถึง 

หา้หมืน่	หรอืเกนิกวา่นัน้	ใหน้บัเปน็หนึง่แสน	การประกาศตามวรรคสอง	และผลการเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานี

มหานครให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา 139	นบัตัง้แตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคบั	จนถงึวนัเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตัตานมีหานครตาม

มาตรา	 135	 ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 เขตอำาเภอนาทวี	

อำาเภอสะบ้าย้อย	 อำาเภอเทพา	 และอำาเภอจะนะจังหวัดสงขลา	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	คงมีวาระอยู่ในตำาแหน่งต่อไป

 มาตรา 140	ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน	ี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตาน	ี

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	 นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนราธิวาส	 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	 ซึ่งดำารงตำาแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี ้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 คงอยู่ในตำาแหน่งต่อไป	 จนกว่าผู้ว่าการปัตตานีมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้ง 
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ตามมาตรา	132	จะเข้ารับหน้าที่

 มาตรา 141	ให้ตำาแหน่งกำานัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำาตำาบล	 และสารวัตรกำานัน	

ในเขตปัตตานีมหานครที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 ยังคงมีอยู่ต่อไป	 โดยขึ้นการบังคับบัญชากับ 

ผู้อำานวยการเขต	และผู้ว่าการปัตตานีมหานคร
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