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โครงการ การมสีวนรวมทางการเมอืงเพือ่การปกครอง

ของภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต

ผแูทนการเสนอรางพระราชบญัญตัฯิ  โดย  
ธนัวาคม ๒๕๕๒
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คำนำ

เราในฐานะ “พลเมืองไทย” ผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทุกคนสามารถรวมมือกันชวย

แกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตแบบยั่งยืน ดวยกระบวนการทางการเมืองภาค

พลเมืองโดยใชชองทางของรัฐธรรมนูญไทยในการเสนอรางพระราชบัญญัติฯวาดวย

ระเบียบบริหารราชการปตตานีมหานคร พ.ศ..... เพื่อกระจายอำนาจใหองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหพึ่งพาตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง

ทีส่อดคลองกบัความตองการในพืน้ที ่ประเทศไทยเปนราชอาณาจกัรอนัหนึง่อนัเดยีว

จะแบงแยกมไิด เรายนิดทีีจ่ะอยรูวมกนัในฐานะ “พลเมอืงไทย” ทีม่คีวามหลากหลาย

ชาตพินัธ ุศาสนา ภมูนิเิวศน และวฒันธรรม และถามคีวามไมเขาใจกนัเกดิขึน้ เรากจ็ะ

ใชการแกไขปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธี เราจะรวมกันออกแบบวัฒนธรรม

อันดีทางการเมืองไทยในอนาคตเพื่อคนไทยรุนตอไป ดวยการสรางวิถีชีวิต

ประชาธิปไตยและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการทางการเมืองและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

โดยเจตนารมณตาม มาตรา ๗๘ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.

๒๕๕๐ทีบ่ญัญตัใิหรฐัตองดำเนนิการตามแนวนโยบายดานการบรหิารราชการแผนดนิ

ดงัตอไปนี ้(๓) กระจายอำนาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินพึง่ตนเองและตดัสนิใจ

ในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวม

ในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐพัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและ

ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใน

ทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอม

ใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญโดยคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชน

ในจังหวัดนั้น และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติ มาตรา ๒๘๑ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  ตามหลักแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน

ในทองถิ่น เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจแกปญหา ในพื้นที่ทองถิ่นใด มีลักษณะที่จะปกครองตนเองไดยอมมีสิทธิ

จัดตั้งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ทั้งนี้ตามที่สอดคลองกับบทบัญญัติ

มาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติใหประชาชนผูมีสิทธิ
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เลอืกตัง้ไมนอยกวาหนึง่หมืน่คนมสีทิธเิขาชือ่รองขอตอประธานรฐัสภาเพือ่ใหรฐัสภา

พจิารณารางกฎหมายทีม่าจากประชาชนผมูสีทิธเิลอืกตัง้ เปนผเูสนอตามหลกัการของ

“ประชาธิปไตยแบบมี สวนรวม” (Participatory Democracy) ซึ่งถือไดวาเปน

“การเมอืงภาคพลเมอืง” อนัจะชวยหนนุเสรมิ และอดุชองวาง “การเมอืงภาคตวัแทน”

หรอื “ประชาธปิไตย แบบมผีแูทน” (Representative Democracy) ใหสมบรูณยิง่ขึน้

เราจงึมคีวามจำเปนทีจ่ะขอนำเสนอรางพระราชบญัญตัฯิดงักลาว หากทานจะ

กรณุาใหความคดิเหน็ขอเสนอแนะเพิม่เตมิเพือ่ความสมบรูณของรางพระราชบญัญตัฯิ

โปรดไดแจงมาเพื่อดำเนินการปรับปรุงใหครบถวนสมบูรณ กอนเสนอตอประธาน

รัฐสภาจะเปนพระคุณอยางสูง ขอขอบพระคุณในความรวมมือของทานและหวังเปน

อยางยิ่งวาจะมีชื่อและนามสกุลของทานปรากฎเปนประวัติศาสตร ในฐานะผูที่รวม

เขาชือ่เสนอกฎหมายรางพระราชบญัญตัฯิ ฉบบัแรกทีม่าจากประชาชนโดยประชาชน

และเพื่อประชาชนอยางแทจริง เพราะจะเปนปรากฏการณที่มีคุณคามาก สำหรับ

การเสรมิสรางความเขมแขง็ทางการเมอืงของพลเมอืง ใหสามารถใชสทิธติามครรลอง

ของรัฐธรรมนูญ เพื่อยุติความรุนแรงและนำสังคมแหงสันติสุขกลับคืนสูจังหวัด

ชายแดนภาคใตในยุคที่เกือบจะไรซึ่งทางออก ที่จะตองบันทึกเอาไวเลาสูรุนลูก

รุนหลานสืบไป

นายอัคคชา พรหมสูตร

ผูแทนการเสนอรางพระราชบัญญัติฯ

ธันวาคม ๒๕๕๒
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บนัทกึหลกัการและเหตผุล

ประกอบรางพระราชบญัญตัวิาดวย

ระเบยีบบรหิารราชการปตตานมีหานคร พ.ศ.....

หลกัการ

ปรบัปรงุกฎหมายวาดวยการระเบยีบบรหิารราชการ

เหตุผล

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการระเบียบบริหาร

ราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๗๘  ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติใหรัฐตองดำเนินการตามแนวนโยบาย

ดานการบริหารราชการแผนดินดังตอไปนี้ (๓) กระจายอำนาจใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นไดเอง สงเสริมใหองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ

พัฒนาเศรษฐกิจของทองถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง

โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศในทองถิ่นใหทั่วถึงและเทาเทียมกันทั่วประเทศ

รวมทั้งพัฒนาจังหวัดที่มีความพรอมใหเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ

โดยคำนึงถึงเจตนารมณของประชาชนในจังหวัดนั้น

และเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๒๘๑ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติใหรัฐจะตองใหความเปนอิสระแกองคกรปกครอง

สวนทองถิน่ตามหลกัแหงการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนในทองถิน่

เปนหนวยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ และมีสวนรวมในการตัดสินใจ

แกปญหาในพื้นที่ทองถิ่นใดมีลักษณะที่จะปกครองตนเองได ยอมมีสิทธิจัดตั้งเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
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และบทบญัญตัมิาตรา ๒๘๔ ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยทีบ่ญัญตัิ

เรื่องการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ

ตลอดจนถึงเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติมาตรา ๑๖๓ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทยที่บัญญัติใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิ

เขาชื่อรองขอตอประธานรัฐสภาเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำหนด

ในหมวด ๓ และหมวด ๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  จึงจำเปนตอง

ตราพระราชบญัญตันิี้
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(ราง)พระราชบญัญตัวิาดวย

ระเบยีบบรหิารราชการปตตานมีหานคร พ.ศ..............

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยระเบียบ

บริหารราชการปตตานีมหานคร พ.ศ. ...............

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป

มาตรา ๓ “ปตตานมีหานคร” หมายความวา จงัหวดันราธวิาส  จงัหวดัยะลา

จังหวัดปตตานี และอำเภอจะนะ อำเภอสะบายอย อำเภอเทพา อำเภอนาทวี

ในจังหวัดสงขลา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใด

อางถงึ ปตตานมีหานคร  เขต แขวง จงัหวดั อำเภอ ตำบล องคการบรหิารสวนจงัหวดั

เทศบาล สุขาภิบาล ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือ

คำสัง่นัน้ อางถงึ ปตตานมีหานคร เขตหรอืแขวง ตามพระราชบญัญตันิี ้แลวแตกรณี

เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี้

หมวด ๑

การจดัระเบยีบบรหิารราชการปตตานมีหานคร

มาตรา ๕ ใหปตตานมีหานคร มฐีานะเปนนติบิคุคลและเปนราชการบรหิาร

สวนทองถิ่น มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตทองที่ตามที่

ปตตานมีหานคร มอียใูนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั

การแกไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองที่ปตตานีมหานครใหตราเปน

พระราชบญัญตัิ

มาตรา ๖ ใหแบงพื้นที่การบริหารปตตานีมหานคร เปนเขตและแขวงตาม

พืน้ทีเ่ขตและแขวงทีม่อียใูนวนัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั

๑
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การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตใหกระทำโดยประกาศของกระทรวง

มหาดไทย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ในเขตหนึ่งถาเห็นสมควรอาจแบงพื้นที่การบริหารออกเปนแขวงก็ได การตั้ง

ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงใหทำเปนประกาศของปตตานีมหานคร และให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗ บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึง

ปตตานีมหานคร อางถึงเขตทองที่อำเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตำบล

ใหหมายถงึแขวง อางถงึหวัหนาเขตใหหมายถงึผอูำนวยการเขตตามพระราชบญัญตันิี้

หมวด ๒

การบรหิารปตตานมีหานคร

มาตรา ๘ การบริหารปตตานีมหานคร ประกอบดวย

(๑) สภาปตตานีมหานคร

(๒) ผูวาราชการปตตานีมหานคร

สวนที ่๑

สภาปตตานมีหานคร

มาตรา ๙ สภาปตตานีมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง

มจีำนวนตามเกณฑทีก่ำหนดไวในมาตรา ๑๐

มาตรา ๑๐ การเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร จะกระทำไดเมื่อได

มีพระราชกฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุ

วนัเลอืกตัง้และระยะเวลารบัสมคัรเลอืกตัง้

การกำหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหนึ่งแสนคนเปนประมาณ

โดยพยายามจัดใหแตละเขตเลือกตั้งมีจำนวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปได

๒
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แตตองไมเปนการนำเอาพืน้ทีข่องเขตหนึง่ไปรวมกบัเขตอืน่หรอืนำพืน้ทีเ่พยีงบางสวน

ของแขวงหนึ่งไปรวมกับแขวงอื่น

ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภาปตตานีมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใด

มีจำนวนราษฎรไมพอที่จะจัดใหเปนหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาปตตานีมหานคร ในเขตนั้นหนึ่งคนและใหถือเปนเขตเลือกตั้งหนึ่ง

การกำหนดเขตเลือกตั้งใหคำนวณตามเกณฑจำนวนราษฎรตามหลักฐาน

การทะเบียนราษฎร ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศ

พระราชกฤษฎกีาใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตตานมีหานครและใหทำเปนประกาศ

ของกระทรวงมหาดไทย

หลกัเกณฑและวธิกีารของการกำหนดเขตเลอืกตัง้ จำนวนแตกตางของราษฎร

ในแตละเขตเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้งใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาปตตานีมหานครและผูวาราชการปตตานีมหานคร

มาตรา ๑๑ บคุคลผมูคีณุสมบตัดิงัตอไปนี ้ เปนผมูสีทิธเิลอืกตัง้

(๑) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองได

สัญชาติไทยมาแลวไมนอยกวาหาป

(๒) มีอายุไมต่ำกวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มีการ

เลอืกตัง้ และ

(๓) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึง

วนัเลอืกตัง้ ไมนอยกวาเกาสบิวนั

มาตรา ๑๒ บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง

เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร คือ

(๑) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ

(๒) ภกิษ ุสามเณร นกัพรต หรอืนกับวช

(๓) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย

(๔) อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

มาตรา ๑๓ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร

ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้

(๑) สัญชาติไทยโดยการเกิด

(๒) อายุไมต่ำกวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง และ

๓
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(๓) มชีือ่อยใูนทะเบยีนบานในเขตปตตานมีหานครเปนเวลาตดิตอกนั จนถงึ

วนัสมคัรไมนอยกวาหนึง่รอยแปดสบิวนั หรอืมชีือ่อยใูนทะเบยีนบานในเขต ปตตานี

มหานคร และไดเสยีภาษตีามกฎหมายวาดวยภาษโีรงเรอืนและทีด่นิหรอืตาม กฎหมาย

วาดวยภาษีบำรุงทองที่ใหปตตานีมหานครในปที่สมัครหรือปกอนที่สมัคร หนึ่งป

        มาตรา ๑๔ บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ

สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร คือ

(๑) ติดยาเสพติดใหโทษ

(๒) เปนบคุคลลมละลายซึง่ศาลยงัไมสัง่ใหพนจากคดี

(๓) เปนบคุคลผมูลีกัษณะตองหามมใิหใชสทิธเิลอืกตัง้ตามมาตรา ๑๒ (๑)

(๒) หรอื (๔)

(๔) ตองคำพิพากษาใหจำคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล

(๕) เคยตองคำพิพากษาใหจำคุกตั้งแตสองปขึ้นไป โดยไดพนโทษมา

ยงัไมถงึหาปในวนัเลอืกตัง้ เวนแตความผดิอนัไดกระทำโดยประมาท

(๖) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ

(๗) เปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น

คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น

(๘) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ

สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น

(๙) เปนขาราชการซึ่งมีตำแหนงหรือเงินเดือนประจำ

(๑๐) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือของราชการสวนทองถิ่น

(๑๑) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออก

หรือเลิกจางเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ

(๑๒) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตำแหนงผูวาราชการปตตานีมหานคร

ถึงวันสมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป

(๑๓) เปนผูถูกใหออกจากตำแหนงสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ตามมาตรา

๒๑ (๘) ถงึวนัสมคัรรบัเลอืกตัง้ยงัไมครบสีป่

๔
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(๑๔) เคยตองคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของ

แผนดนิเพราะร่ำรวยผดิปกตหิรอืมทีรพัยสนิเพิม่ขึน้ผดิปกติ

มาตรา ๑๕ อายุของสภาปตตานีมหานคร มีกำหนดคราวละสี่ป นับแต

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร

เมื่ออายุของสภาปตตานีมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิก

สภาปตตานีมหานครขึ้นใหม เปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกำหนดวันเลือกตั้ง

ภายในหกสบิวนันบัแตวนัทีอ่ายขุองสภาปตตานมีหานครสิน้สดุลง และวนัเลอืกตัง้นัน้

ตองกำหนดวันเดียวกันทั่วปตตานีมหานคร

มาตรา ๑๖ ในกรณีที่การดำเนินงานของผูวาราชการปตตานีมหานคร และ

สภาปตตานีมหานครขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกปตตานีมหานคร

หรอืแกราชการโดยสวนรวม ผวูาราชการปตตานมีหานคร อาจยืน่ขอเสนอพรอมดวย

เหตผุลตอรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยใหยบุสภาปตตานมีหานคร เพือ่ใหมกีาร

เลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครใหมได

ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมประกาศยุบสภาปตตานีมหานคร

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับขอเสนอใหยุบสภาปตตานีมหานคร ผูวาราชการ

ปตตานีมหานครอาจยื่นขอเสนอทบทวนใหพิจารณาใหมไดอีกครั้งหนึ่งภายใน

สามสบิวนันบัแตวนัทีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยไดรบัขอเสนอตามวรรคหนึง่

ในการนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะเห็นควรใหยุบสภาปตตานีมหานคร

ตามขอเสนอทบทวนหรอืไมกไ็ด  แตตองพจิารณาใหแลวเสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต

วนัทีไ่ดรบัขอเสนอทบทวนดงักลาว

ในกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยใหสั่งยุบสภาปตตานีมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทำได

เมื่อพนกำหนดเกาสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดสามสิบวันที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ไดรบัขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง

มาตรา ๑๗ ถาปรากฏวาการดำเนินงานของผูวาราชการปตตานีมหานคร

และสภาปตตานีมหานคร ขัดแยงกันหรือการดำเนินงานของผูวาราชการปตตานี

มหานคร และสภาปตตานมีหานครเปนไปในทางทีไ่มถกูตอง จนอาจกอใหเกดิความ

เสยีหายแกปตตานมีหานครหรอืแกราชการโดยสวนรวม และการแกไขสภาพเชนนัน้

ไมอาจกระทำไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่นนอกจากการยุบสภาปตตานีมหานคร

๕
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รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยโดยอนมุตัคิณะรฐัมนตรอีาจใหยบุปตตานมีหานคร

เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครใหมได

มาตรา ๑๘ การยบุสภาจงัหวดัชายแดนภาคใตตามมาตรา ๑๖ หรอืมาตรา

๑๗ และการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอ

ทบทวนของผวูาราชการปตตานมีหานครตามมาตรา ๑๖ วรรคสาม ใหทำเปนประกาศ

กระทรวงมหาดไทยพรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๙ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานคร  เริ่มตั้งแต

วันเลือกตั้ง และอยูในตำแหนงตามอายุของสภาปตตานีมหานคร

เมื่อตำแหนงสมาชิกสภาปตตานีมหานครวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก

ถึงคราวออกตามอายุของสภาปตตานีมหานครหรือมีการยุบสภาปตตานีมหานคร

ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ภายในกำหนดเวลาเกาสิบวัน

เวนแตอายุของสภาปตตานีมหานครจะเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน

สมาชกิสภาปตตานมีหานคร ผเูขามาแทนนัน้ใหอยใูนตำแหนงไดเพยีงเทาอายุ

ของสภาปตตานีมหานครที่เหลืออยู

มาตรา ๒๐ สมาชกิสภาปตตานมีหานคร ตองไมดำรงตำแหนงหรอืปฏบิตัิ

หนาทีอ่ืน่ใดในสวนราชการหรอืหนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืการพาณชิยของ

ปตตานมีหานครหรอืบรษิทั ซึง่ปตตานมีหานครถอืหนุ หรอืตำแหนงผบูรหิารทองถ่ิน

หรือพนักงานสวนทองถิ่น

มาตรา ๒๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานคร สิ้นสุดลงดวย

เหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ถึงคราวออกตามอายุของสภาปตตานีมหานครหรือมีการยุบสภา

ปตตานีมหานคร�

(๒) ตาย

(๓) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาปตตานีมหานครและ

ใหมีผลนับแตวันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก

(๔) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๒ หรอืมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

เวนแตกรณตีามมาตรา ๑๔ (๔)

(๕) กระทำการอันตองหามตามมาตรา ๒๐

๖
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(๖) ถกูจำคกุโดยคำพพิากษาถงึทีส่ดุใหจำคกุ เวนแตความผดิอนัไดกระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) ขาดการประชมุสภาปตตานมีหานคร ตลอดสมยัประชมุทีม่กีำหนดเวลา

ไมนอยกวาสามสิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาปตตานีมหานคร

(๘) สภาปตตานมีหานคร วนิจิฉยัใหออกเพราะเหน็วา ไดกระทำการอนัเปน

การเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตำแหนง มติของสภาปตตานีมหานครในขอนี้ตอง

มคีะแนนเสยีงไมนอยกวาสองในสามของจำนวนสมาชกิทัง้หมดของสภาปตตานมีหานคร

ทัง้นีใ้หมผีลตัง้แตวนัทีส่ภาปตตานมีหานครลงมติ

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตปตตานีมหานครไดลงคะแนนเสียงให

พนจากตำแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และถาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานคร

สิน้สดุลงพรอมกนัทัง้หมดเพราะเหตดุงักลาว ใหถอืวาเปนการยบุสภาปตตานมีหานคร

ในกรณีตาม (๘) ใหกระทำเมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรองขอ

หรอืเมือ่สมาชกิสภาปตตานมีหานครไมนอยกวาหนึง่ในสามของจำนวนสมาชกิทัง้หมด

เขาชื่อเสนอเปนญัตติใหสภาปตตานีมหานครพิจารณา

มาตรา ๒๒ ในกรณีที่มีขอกลาวหาวาสมาชิกภาพของสมาชิกปตตานี

มหานครสิน้สดุลงเพราะเหตอุยางใดอยางหนึง่ตามมาตรา ๒๑ (๔) (๕) หรอื (๗)

ใหประธาน สภาปตตานมีหานครดำเนนิการสอบสวน ถาประธานสภาปตตานมีหานคร

รายงานวาสมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตามขอกลาวหานั้น และรัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทยเหน็ชอบดวย ใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยมคีำสัง่

ใหพนจากตำแหนง

การพนจากตำแหนงตามมาตรานี ้ ใหนำมาตรา ๕๑ มาใหบงัคบัโดยอนโุลม

มาตรา ๒๓ ใหสภาปตตานีมหานครเลือกสมาชิกสภาปตตานีมหานคร

เปนประธานสภาปตตานีมหานครคนหนึ่งและรองประธานสภาปตตานีมหานคร

ไมเกนิสองคน โดยใหดำรงตำแหนงทนัททีีไ่ดรบัเลอืก

ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อประธานสภาและรอง

ประธานสภาปตตานีมหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา

ประธานสภาและรองประธานสภาปตตานีมหานคร ดำรงตำแหนงตามวาระ

คราวละสองป

๗
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มาตรา ๒๔ ประธานสภาหรือรองประธานสภาปตตานีมหานคร พนจาก

ตำแหนงกอนถึงวาระดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานคร

(๒) ลาออกจากตำแหนงโดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงมหาดไทย และใหมผีลนบัแตวนัถดัจากวนัทีย่ืน่หนงัสอืลาออก

(๓) เมื่อสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวน

สมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอญัตติใหสภาปตตานีมหานคร มีการเลือกตั้งประธานสภา

หรือรองประธานสภาปตตานีมหานครใหม และสภาปตตานีมหานคร มีมติตามนั้น

ดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวาสามในสีข่องจำนวนสมาชกิทัง้หมดโดยใหพนจากตำแหนง

เมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภาหรือรองประธานสภาปตตานีมหานครแลวแตกรณี

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง  ใหสภาปตตานีมหานครเลือกประธานสภาหรือ

รองประธานสภาปตตานีมหานครคนใหมขึ้นแทน  แลวแตกรณี  และใหผูได

รับเลือกนั้นอยูในตำแหนงตามวาระของผูซึ่งตนแทน

มาตรา ๒๕ ประธานสภาปตตานีมหานครมีอำนาจหนาที่ดำเนินกิจการ

ของสภาปตตานีมหานครใหเปนไปตามขอบังคับของสภาปตตานีมหานคร

รองประธานสภาปตตานีมหานครมีอำนาจหนาที่กระทำกิจการแทนประธาน

สภาปตตานีมหานคร เมื่อประธานสภาปตตานีมหานครไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติ

หนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาปตตานีมหานครมอบหมาย

เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาปตตานีมหานครไมอยูในที่ประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหสมาชิกสภาปตตานีมหานครเลือกสมาชิกสภาปตตานี

มหานครคนหนึ่งทำหนาที่ประธานเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

มาตรา ๒๖ ใหมีเลขานุการประธานสภาปตตานีมหานครหนึ่งคน และ

เลขานกุารรองประธานสภาปตตานมีหานครไมเกนิจำนวนรองประธานสภาปตตานมีหานคร

โดยประธานสภาปตตานีมหานครเปนผูแตงตั้ง

มาตรา ๒๗   สภาปตตานมีหานครมอีำนาจตราขอบงัคบัเกีย่วกบัจรรยาบรรณ

ของสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและ

การปฏิบัติหนาที่ของประธานสภาปตตานีมหานคร รองประธานสภาปตตานี

มหานครและคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญของสภาปตตานีมหานคร วิธีการ

ประชมุการเสนอและพจิารณารางขอบญัญตั ิการเสนอญตัต ิการปรกึษา การอภปิราย

๘
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การลงมต ิการตัง้กระทถูาม การเปดอภปิรายทัว่ไป การรกัษาระเบยีบและความ เรยีบ

รอย ของกิจการอื่นอันเปนหนาที่ของสภาปตตานีมหานคร

มาตรา ๒๘ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้ งสมาชิกสภาปตตานี

มหานคร อันเปนการเลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียก

ประชุมสภาปตตานีมหานครเพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาปตตานีมหานครไมนอยกวา

สองสมัย แตตองไมเกินสี่สมัย จำนวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุม

สามัญประจำปแตละสมัยใหสภาปตตานีมหานครกำหนด

สมัยประชุมสามัญของสภาปตตานีมหานครสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดเวลา

สามสบิวนั แตถามกีรณจีำเปนใหประธานสภาปตตานมีหานคร สัง่ขยายสมัยประชมุ

สามัญออกไปอีกไดตามความจำเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน

การปดสมยัประชมุสามญักอนครบกำหนดเวลาสามสบิวนั  จะกระทำไดแตโดย

ความเห็นชอบของสภาปตตานีมหานคร

ใหประธานสภาปตตานีมหานครเปนผูเรียกประชุมสภาปตตานีมหานคร

ตามสมัยประชุมและเปนผูเปดหรือปดการประชุม

มาตรา ๒๙ นอกจากสมยัประชมุสามญัแลว เมือ่มกีรณเีปนการจำเปนเพือ่

ประโยชนของปตตานมีหานคร ผวูาราชการปตตานมีหานครหรอืสมาชกิสภาปตตานี

มหานคร มจีำนวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจำนวนสมาชกิทัง้หมด  อาจทำคำรองยืน่

ตอประธานสภาปตตานมีหานครขอใหเรยีกประชมุสภาปตตานมีหานครเปนการประชมุ

สมัยวิสามัญได ใหประธานสภาปตตานีมหานครเรียกประชุม โดยกำหนดวันประชุม

ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคำรอง

สมยัประชมุวสิามญัใหมกีำหนดเวลาสามสบิวนั แตถามกีรณจีำเปนใหประธาน

สภาปตตานมีหานครสัง่ขยายสมยัประชมุวสิามญัออกไปอกีไดตามความจำเปนครัง้ละ

ไมเกนิสบิหาวนั การปดสมยัประชมุวสิามญักอนครบกำหนดเวลาสามสบิวนั จะกระทำ

ไดแตโดยความเห็นชอบของสภาปตตานีมหานคร

มาตรา ๓๐ การประชุมสภาปตตานีมหานคร  ทุกคราวตองมีสมาชิก

มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ผูวาราชการปตตานีมหานคร รองผูวาราชการปตตานีมหานคร และหรือผูที่

ผูวาราชการปตตานีมหานครมอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาปตตานีมหานครและ

๙
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มสีทิธแิถลงขอเทจ็จรงิหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบังานในหนาที ่ตอทีป่ระชมุ แต

ไมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

มาตรา ๓๑ การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ

เวนแตที่มีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุม

สภาปตตานีมหานคร

สมาชิกสภาปตตานีมหานครคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการออกเสียงลง

คะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๓๒ หามมิใหสภาปตตานีมหานครประชุมปรึกษาหารือในเรื่อง

นอกเหนืออำนาจหนาที่

มาตรา ๓๓ การประชุมของสภาปตตานีมหานครยอมเปนการเปดเผย

ตามลักษณะที่กำหนดในขอบังคับการประชุมสภาปตตานีมหานคร แตถาหาก

ผูวาราชการปตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปตตานีมหานคร มีจำนวนไมนอยกวา

หนึ่งในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดรองขอใหประชุมลับก็ใหประชุมลับ

มาตรา ๓๔ ในที่ประชุมสภาปตตานีมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทู

ถามผูวาราชการปตตานีมหานครในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของปตตานี

มหานครแตผวูาราชการปตตานมีหานครยอมมสีทิธทิีจ่ะไมตอบเมือ่เหน็วาเรือ่งนัน้ ๆ

ยังไมควรเปดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชนสำคัญของปตตานีมหานคร

มาตรา ๓๕ สมาชิกสภาปตตานีมหานคร จำนวนไมนอยกวาสองในหาของ

จำนวนสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อให

ผูวาราชการปตตานีมหานคร แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปญหา

อันเกี่ยวกับการบริหารราชการปตตานีมหานคร

ญัตติดังกลาวในวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาปตตานีมหานครและให

ประธานสภาปตตานมีหานคร แจงไปยงัผวูาราชการปตตานมีหานคร เพือ่กำหนดวนั

เวลาสำหรับการเปดอภิปรายทั่วไป ซึ่งตองไมชากวาสิบหาวันนับแตวันที่ผูวาราชการ

ปตตานีมหานครไดรับแจง

การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้สภาปตตานีมหานครจะลงมติในปญหา

ที่อภิปรายมิได

มาตรา ๓๖ สภาปตตานีมหานคร มีอำนาจเลือกสมาชิกสภาปตตานี

มหานคร ตั้งเปนคณะกรรมการสามัญของสภาปตตานีมหานคร และมีอำนาจเลือก

๑๐
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บคุคลผเูปนสมาชกิสภาปตตานมีหานคร หรอืมไิดเปนสมาชกิสภาปตตานมีหานคร ตัง้

เปนคณะกรรมการวสิามญัของสภาปตตานมีหานคร เพือ่กระทำกจิการหรอื พจิารณา

สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอำนาจหนาที่ของปตตานีมหานคร แลว

รายงานตอสภาปตตานมีหานคร ผวูาราชการปตตานมีหานคร มสีทิธเิสนอชือ่ สมาชกิ

สภาปตตานีมหานคร หรือบุคคลผูมิไดเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ใหสภา

ปตตานมีหานคร ตัง้เปนกรรมการในคณะกรรมการวสิามญัได จำนวน กรรมการทีผู่

วาราชการปตตานีมหานคร มีสิทธิเสนอนั้นใหเปนไปตามที่กำหนด ในขอบังคับของ

สภาปตตานีมหานคร

มาตรา ๓๗ คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

ใหมกีรรมการจำนวนไมนอยกวาหนึง่ในสามของจำนวนสมาชกิทัง้หมดของสภาปตตานี

มหานคร และผูวาราชการปตตานีมหานคร มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูที่เปนหรือมิได

เปนสมาชกิสภาปตตานมีหานคร ใหสภาปตตานมีหานคร ตัง้เปนกรรมการไดไมเกนิ

หนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

มาตรา ๓๘ การประชมุคณะกรรมการตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ตองมี

กรรมการมาประชมุไมนอยกวากึง่หนึง่ของจำนวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปนองคประชมุ

และใหใชขอบังคับการประชุมสภาปตตานีมหานครโดยอนุโลม

มาตรา ๓๙ คณะกรรมการของสภาปตตานมีหานคร มอีำนาจเรยีกเจาหนาที่

ของปตตานีมหานคร มาแถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทำ

หรอืในเรือ่งทีพ่จิารณาสอบสวนหรอืศกึษาอยนูัน้ได ทัง้นี ้จะกระทำนอกสมยัประชมุ

ของสภาปตตานีมหานครก็ได และถามีความจำเปนคณะกรรมการแตละคณะ

อาจตัง้คณะอนกุรรมการขึน้พจิารณารายละเอยีดในเรือ่งทีเ่ปนหนาทีข่องคณะกรรมการ

แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการสามัญของสภาปตตานีมหานคร ใหมีวาระการ

ปฏิบัติหนาที่คราวละสองป

คณะกรรมการวสิามญัตามมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ใหสิน้สภาพไปหลงัจาก

ทีไ่ดปฏบิตังิานทีไ่ดรบัมอบหมายและเสนอรายงานตอสภาปตตานมีหานครเรยีบรอยแลว

มาตรา ๔๑ ใหประธานสภาปตตานีมหานคร รองประธานสภาปตตานี

มหานคร และสมาชิกสภาปตตานีมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภาปตตานี

มหานครตัง้ขึน้ หรอืคณะอนกุรรมการทีค่ณะกรรมการตัง้ขึน้ไดรบัเงนิประจำตำแหนง

เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กำหนด โดยพระราชกฤษฎีกา

จากงบประมาณของปตตานีมหานคร

๑๑
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สวนที ่๒

ผวูาราชการปตตานมีหานคร

มาตรา ๔๒ ใหปตตานีมหานครมีผูวาราชการปตตานีมหานครคนหนึ่ง

ซึง่ราษฎรเลอืกตัง้ขึน้ โดยวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนโดยตรงและลบั

การเลือกตั้งผูวาราชการปตตานีมหานครจะกระทำไดเมื่อไดมีพระราช-

กฤษฎีกากำหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้ง

และระยะเวลารบัสมคัรเลอืกตัง้

หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาราชการปตตานีมหานครใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครและผูวาราชการปตตานี

มหานคร

ผลของการเลือกตั้งผูวาราชการปตตานีมหานครใหประกาศในราชกิจจา-

นุเบกษา

มาตรา ๔๓ ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาราชการปตตานีมหานครตองมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๑๑ และไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๒

มาตรา ๔๔ ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการปตตานีมหานคร

ตองเปนผมูคีณุสมบตัติามมาตรา ๑๓ และไมมลีกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๔

มาตรา ๔๕ ผวูาราชการปตตานมีหานคร มวีาระอยใูนตำแหนงคราวละสีป่

นับแตวันเลือกตั้ง

เมือ่ผวูาราชการปตตานมีหานคร พนจากตำแหนงตามวาระ ใหจดัการเลอืกตัง้

ขึ้นใหมภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตำแหนงผูวาราชการปตตานี

มหานคร วางลงโดยเหตอุืน่ ใหทำการเลอืกตัง้ขึน้ใหมภายในเกาสบิวนั  และใหผไูดรบั

การเลือกตั้งอยูในตำแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม

มาตรา ๔๖ ใหผูวาราชการปตตานีมหานครดำรงตำแหนงนับแตวัน

เลือกตั้ง

ใหมีการมอบหมายงานในหนาที่ผูวาราชการปตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน

นับแตวันเลือกตั้ง

มาตรา ๔๗ ผูวาราชการปตตานีมหานคร มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้

๑๒
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(๑) กำหนดนโยบายและบริหารราชการของปตตานีมหานครใหเปนไป

ตามกฎหมาย

(๒) สัง่ อนญุาต อนมุตัเิกีย่วกบัราชการของปตตานมีหานคร

(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาราชการปตตานีมหานคร เลขานุการ

ผูวาราชการปตตานีมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร และ

แตงตัง้และถอดถอนผทูรงคณุวฒุเิปนประธานทีป่รกึษา ทีป่รกึษา หรอืคณะทีป่รกึษา

ของผูวาราชการปตตานีมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ

(๔) บรหิารราชการตามทีค่ณะรฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร ีหรอืรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

(๕) วางระเบียบเพื่อใหงานของปตตานีมหานคร เปนไปโดยเรียบรอย

(๖) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติปตตานีมหานคร

(๗) อำนาจหนาทีอ่ืน่ตามทีบ่ญัญตัไิวในพระราชบญัญตันิี ้และกฎหมายอืน่

มาตรา ๔๘ ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

ปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ของปตตานีมหานคร และใหมีอำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายอื่นไดกำหนดใหเปน

อำนาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี แลวแต

กรณ ีโดยอนโุลม ทัง้นี ้เวนแตพระราชบญัญตันิีจ้ะไดบญัญตัไิวเปนอยางอืน่

มาตรา ๔๙ ผวูาราชการปตตานมีหานคร

(๑) ตองไมดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการหรือ

หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืการพาณชิยของปตตานมีหานคร หรอืบรษิทั

ซึ่งปตตานีมหานคร ถือหุนหรือตำแหนงผูบริหารทองถิ่นหรือพนักงานสวนทองถิ่น

เวนแตตำแหนงที่ตองดำรงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

(๒) ตองไมรับเงินหรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หรือ

หนวยงานของรฐั หรอืรฐัวสิาหกจิ หรอืการพาณชิยของปตตานมีหานคร หรอืบรษิทั

ซึ่งปตตานีมหานคร ถือหุนนอกเหนือไปจากที่สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐหรือ

รฐัวสิาหกจิ หรอืการพาณชิยหรอืบรษิทัปฏบิตักิบับคุคลอืน่ในธรุกจิการงานตามปกติ

(๓) ตองไมเปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับปตตานี

มหานคร หรอืการพาณชิยของปตตานมีหานคร หรอืบรษิทัซึง่ปตตานมีหานครถอืหนุ

เวนแตกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร  ไดเปนคูสัญญาหรือเปนผูมีสวนไดเสีย

ในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง
๑๓
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บทบัญญัติตามมาตรานี้มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร

รบัเบีย้หวดับำเหนจ็บำนาญหรอืเงนิปพระบรมวงศานวุงศ  หรอืเงนิอืน่ใด ในลกัษณะ

เดียวกัน  และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร รับเงินตอบแทน

เงนิคาเบีย้ประชมุ  หรอืเงนิอืน่ใด  เนือ่งจากการดำรงตำแหนง กรรมาธกิารของรฐัสภา

หรอืวฒุสิภาหรอืสภาผแูทนราษฎร หรอืสภาปตตานมีหานคร หรอืสภาทองถิน่อืน่ หรอื

กรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิตามบทบัญญัติ แหงกฎหมาย หรือ

กรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตำแหนง

มาตรา ๕๐ ผูวาราชการปตตานีมหานคร พนจากตำแหนงดวยเหตุใด

เหตุหนึ่งดังตอไปนี้

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ

(๒) ตาย

(๓) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

และใหมีผลนับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๔

ยกเวนลกัษณะตองหามตามมาตรา ๑๔(๔)

(๕) กระทำการอนัตองหามตามทีบ่ญัญตัไิวในมาตรา ๔๙

(๖) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตในความผิดอันได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๗) มีการยุบสภาปตตานีมหานคร

(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยมติคณะรัฐมนตรีสั่งใหออกจาก

ตำแหนงเมื่อมีกรณีแสดงใหเห็นวา ไดกระทำการอันเสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของ

ตำแหนงหรือปฏิบัติการหรือละเลยไมปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นไดวา

จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรงแกปตตานีมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม

หรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

(๙) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตปตตานีมหานคร ไดลงคะแนนเสียง

ใหพนจากตำแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสยีงเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทองถิน่

หรือผูบริหารทองถิ่น

ในกรณีมีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม (๘) สภาปตตานีมหานคร จะมีมติ

ขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของ

๑๔
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สภาปตตานีมหานคร  ในขอนี้ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจำนวน

สมาชกิทัง้หมดของสภาปตตานมีหานคร  ในการนี ้ รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

ตองนำเรื่องเสนอตอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ตนไดรับแจงมติของ

สภาปตตานีมหานคร

มาตรา ๕๑ เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา ๕๐(๔) หรือ (๕) ใหรัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหมีการสอบสวนกอนมีคำสั่งใหพนจากตำแหนง

แตผูถูกสั่งใหพนจากตำแหนงมีสิทธิยื่นฟองตอศาลเพื่อขอใหเพิกถอนคำสั่งภายใน

สิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคำสั่งใหพนจากตำแหนง

ในระหวางรอคำพิพากษาของศาล ใหผูถูกสั่งใหพนจากตำแหนงพักการ

ปฏิบัติหนาที่นับแตวันที่ไดรับคำสั่งจนกวาศาลจะพิพากษา

ในกรณผีถูกูสัง่ใหพนจากตำแหนงไมยืน่ฟองตอศาล หรอืศาลพพิากษาใหเปน

ไปตามคำสั่ง ใหผูถูกสั่งนั้นพนจากตำแหนงนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยออกคำสั่ง

วันที่ไดรับคำสั่งใหออกจากตำแหนงใหหมายถึงวันที่ผูวาราชการปตตานี

มหานคร ไดรบัคำสัง่ดงักลาว

มาตรา ๕๒ ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งพนจากตำแหนงตาม

มาตรา ๕๐ (๑) คงอยใูนตำแหนงตอไปจนกวาผวูาราชการปตตานมีหานคร ซึง่ไดรบั

เลอืกตัง้ใหมเขารบัหนาที ่แตในกรณพีนจากตำแหนงดวยเหตอุืน่ใดนอกจากการออก

ตามวาระ ใหปลดัปตตานมีหานคร เปนผปูฏบิตัหินาทีใ่นตำแหนงผวูาราชการปตตานี

มหานคร ถาไมมปีลดัปตตานมีหานคร หรอืมแีตไมอาจปฏบิตัริาชการได  ใหรฐัมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งรองปลัดปตตานีมหานคร หรือขาราชการปตตานี

มหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ใน

ตำแหนงผูวาราชการปตตานีมหานคร

มาตรา ๕๓ ใหมีรองผูวาราชการปตตานีมหานคร จำนวนไมเกินสี่คน

ตามลำดับที่ผูวาราชการปตตานีมหานครจัดไวชวยผูวาราชการปตตานีมหานคร

ในการบริหารราชการของปตตานีมหานคร ตามที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร

มีคำสั่งมอบหมาย

คำสัง่แตงตัง้รองผวูาราชการปตตานมีหานคร ใหประกาศในราชกจิจานเุบกษา

๑๕
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มาตรา ๕๔ ใหมีเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร หนึ่งคน และ

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ไมเกินจำนวนรองผูวาราชการปตตานี

มหานคร

มาตรา ๕๕ ในกรณีมีการแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่

ปรกึษาของผวูาราชการปตตานมีหานคร ตามมาตรา ๔๗ (๓) ตำแหนงดงักลาวจะมี

จำนวนรวมกนัทัง้หมดเกนิเกาคนไมได

มาตรา ๕๖ ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร รองผูวาราชการปตตานี

มหานคร เลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร ผชูวยเลขานกุารผวูาราชการปตตานี

มหานคร เลขานุการประธานสภาปตตานีมหานคร เลขานุการรองประธานสภา

ปตตานมีหานคร ประธานทีป่รกึษาและทีป่รกึษาเปนขาราชการการเมอืงตามกฎหมาย

วาดวยระเบียบขาราชการการเมือง

ใหนำกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดำรง

ตำแหนงตามวรรคหนึ่งเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้

และใหผูวาราชการปตตานีมหานคร หรือประธานสภาปตตานีมหานคร แลวแต

กรณีมีอำนาจแตงตั้งขาราชการการเมืองตำแหนงรองผูวาราชการปตตานีมหานคร

เลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร ผชูวยเลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร

เลขานกุารประธานสภาปตตานมีหานคร เลขานกุารรองประธานสภาปตตานมีหานคร

ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่งผูวาราชการปตตานีมหานคร หรือ

ประธานสภาปตตานมีหานคร แลวแตกรณ ีพจิารณาเหน็สมควร และจะตองเปนผมูี

คณุสมบตัทิีจ่ะเปนขาราชการการเมอืงตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการการเมอืง

และใหนำบทบญัญตัิ มาตรา๔๙ มาใชบงัคบัแกบคุคลดงักลาวดวย

เมือ่ผวูาราชการปตตานมีหานคร หรอืประธานสภาปตตานมีหานคร ผแูตงตัง้

ขาราชการการเมือง แลวแตกรณี พนจากตำแหนงใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการ

การเมืองตามวรรคสองพนจากตำแหนงดวย นอกจากการพนจากตำแหนงดังกลาว

บุคคลดังกลาวตองพนจากตำแหนงตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง

หรือเมื่อกระทำการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๙ หรือถูกสั่งใหออกตาม

คำสัง่ของผวูาราชการปตตานมีหานคร หรอืประธานสภาปตตานมีหานคร ไมวาจะเปน

ไปโดยมีความผิดหรือไมมีความผิดก็ตาม

๑๖
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มาตรา ๕๗ ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา ๕๖ และคณะกรรมการ

ที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร แตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม

และเงินตอบแทนอื่น  สำหรับตำแหนงตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจาก

งบประมาณของปตตานีมหานคร

หมวด ๓

การจดัระเบยีบราชการของปตตานมีหานคร

สวนที ่๑

สวนราชการของปตตานมีหานคร

มาตรา ๕๘ ใหจัดระเบียบราชการปตตานีมหานคร ดังนี้

(๑) สำนักงานเลขานุการสภาปตตานีมหานคร�

(๒) สำนักงานเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร

(๓) สำนักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร

(๔) สำนักปลัดปตตานีมหานคร

(๕) สำนักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนัก

(๖) สำนักงานเขต

การตัง้ ยบุ หรอืเปลีย่นแปลงสำนกั หรอืการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน

ตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการปตตานี

มหานคร โดยทำเปนประกาศของปตตานมีหานคร และประกาศในราชกจิจานเุบกษา

มาตรา ๕๙ สำนักงานเลขานุการสภาปตตานีมหานคร มีอำนาจหนาที่

เกี่ยวกับราชการประจำของสภาปตตานีมหานคร มีเลขานุการสภาปตตานีมหานคร

ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานี

มหานครและลูกจางปตตานีมหานคร ขึ้นตอปลัดปตตานีมหานคร และรับผิดชอบ

ในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขานุการสภาปตตานีมหานคร ขึ้นตอประธาน

สภาปตตานมีหานคร  และมผีชูวยเลขานกุารสภาปตตานมีหานคร  ซึง่เปนขาราชการ

ปตตานีมหานครสามัญเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภาปตตานี

มหานคร

๑๗
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        มาตรา ๖๐ สำนักงานเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานครมีอำนาจ

หนาที่เกี่ยวกับราชการและงานของผูวาราชการปตตานีมหานคร มีเลขานุการ

ผวูาราชการปตตานมีหานคร  ซึง่เปนขาราชการการเมอืงเปนผบูงัคบับญัชาขาราชการ

ปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานครรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ

ของสำนักงานเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ขึ้นตอผูวาราชการปตตานี

มหานคร และมีผูชวยเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการ

การเมอืงเปนผชูวยสัง่หรอืปฏบิตัริาชการแทนเลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร

และมีหัวหนาสำนักงานเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการ

ปตตานมีหานครสามญัเปนผชูวยของเลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร และของ

ผูชวยเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

เลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร และในการบังคับบัญชาขาราชการปตตานี

มหานคร และลกูจางปตตานมีหานคร ขึน้ตอเลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร

ปลดัปตตานมีหานคร และผวูาราชการปตตานมีหานคร ตามลำดบั

มาตรา ๖๑ สำนักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร มีอำนาจ

หนาทีเ่กีย่วกบัราชการประจำของคณะกรรมการขาราชการปตตานมีหานคร มหีวัหนา

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานี

มหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานี

มหานคร ขึ้นตอปลัดปตตานีมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร ขึ้นตอประธานคณะกรรมการ

ขาราชการปตตานีมหานคร และจะใหมีผูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญคนหนึ่ง

หรือหลายคน เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการปตตานีมหานคร ก็ได

มาตรา ๖๒ สำนักปลัดปตตานีมหานคร มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ

ประจำทั่วไปของปตตานีมหานคร และราชการที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของ

สวนราชการใดโดยเฉพาะ มปีลดัปตตานมีหานคร ซึง่เปนขาราชการปตตานมีหานคร

สามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดปตตานีมหานคร และจะใหมี

รองปลัดปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญคนหนึ่งหรือ

หลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนปลัดปตตานีมหานครก็ได

๑๘
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มาตรา ๖๓ นอกจากอำนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๒ ใหปลัด

ปตตานีมหานคร มีอำนาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกำหนดและตามคำสั่งของ

ผูวาราชการปตตานีมหานคร และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของปตตานี

มหานคร ใหเปนไปตามนโยบายของปตตานีมหานคร กำกับ เรงรัด ติดตามผล

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในปตตานีมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการปตตานมีหานคร และลกูจางปตตานมีหานคร รองจากผวูาราชการปตตานี

มหานคร

มาตรา ๖๔ สำนกัตามมาตรา ๕๘ (๕) มอีำนาจหนาทีเ่กีย่วกบัราชการตาม

ที่กำหนดไวในประกาศปตตานีมหานคร โดยมีผูอำนวยการสำนักซึ่งเปนขาราชการ

ปตตานีมหานครสามัญเปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจาง

ปตตานีมหานคร  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนัก และจะใหมี

รองผูอำนวยการสำนักซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญคนหนึ่งหรือหลายคน

เปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักก็ได

มาตรา ๖๕ นอกจากอำนาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๖๔  ให

ผูอำนวยการสำนักมีอำนาจหนาที่ตามที่มีกฎหมายกำหนด และตามคำสั่งของ

ผวูาราชการปตตานมีหานคร และปลดัปตตานมีหานคร และรบัผดิชอบควบคมุดแูล

ราชการประจำของสำนักที่รับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายของปตตานีมหานคร

กำกับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักที่รับผิดชอบ

สวนที ่๒

เขตและสภาเขต

มาตรา ๖๖ สำนักงานเขตมีผูอำนวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

ปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ

ภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอำนวยการเขตคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่ง

หรือปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการเขตก็ได

มาตรา ๖๗ ใหผูอำนวยการเขตมีอำนาจหนาที่ ดังนี้

(๑) อำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให เปนอำนาจหนาที่ของ

นายอำเภอ เวนแตพระราชบญัญตันิีจ้ะบญัญตัไิวเปนอยางอืน่

๑๙
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(๒) อำนาจหนาที่ตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของผูอำนวย

การเขต

(๓) อำนาจหนาทีซ่ึง่ผวูาราชการปตตานมีหานคร หรอืปลดัปตตานมีหานคร

มอบหมาย

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่เปนการสมควร  ผูวาราชการปตตานีมหานคร

อาจสัง่ใหสำนกังานเขตใดปฏบิตัหินาทีใ่ดแทนสำนกังานเขตอืน่ทัง้หมดหรอืบางสวนได

และจะใหผูอำนวยการเขตใดเปนผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได แตตอง

ประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๖๙ ในเขตหนึ่งๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวย สมาชิกซึ่งมาจาก

การเลอืกตัง้มจีำนวนอยางนอยเขตละเจด็คน ถาเขตใดมรีาษฎรเกนิหนึง่แสนคนใหมี

การเลอืกตัง้สมาชกิสภาเขตในเขตนัน้เพิม่ขึน้อกีหนึง่คนตอจำนวนราษฎรทกุหนึง่แสนคน

เศษของหนึ่งแสนถาถึงหาหมื่นหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งแสน

จำนวนสมาชกิสภาเขตทีแ่ตละเขตจะพงึม ีใหคำนวณตามเกณฑจำนวนราษฎร

แตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทาย

กอนวันประกาศใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

มหาดไทยประกาศจำนวนสมาชิกสภาเขตที่จะทำการเลือกตั้งในแตละเขต

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งและผูสมัครรับเลือกตั้ง

เปนสมาชิกสภาเขต ใหนำบทบัญญัติมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และ

มาตรา ๑๔ มาใชบงัคบัโดยอนโุลม

หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติ

ปตตานีมหานคร

การประกาศตามวรรคสองและผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหกระทำเปน

ประกาศปตตานีมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๐ อายุของสภาเขตมีกำหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาเขต

เมื่ออายุของสภาเขตสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหมเปน

การเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกำหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุของ

สภาเขตสิน้สดุลง

๒๐
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มาตรา ๗๑ สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูใน

ตำแหนงตามอายุของสภาเขต

เมื่อตำแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจำนวนของสมาชิกสภาเขต

ทีเ่ขตนัน้จะมไีดตามประกาศในมาตรา ๖๙ วรรคหา สมาชกิภาพของสภาเขตแหงนัน้

เปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม ภายในเกาสิบวัน

นับแตมีกรณีดังกลาว

มาตรา ๗๒ ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่ง

และรองประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดยใหดำรงตำแหนงทันทีที่ไดรับเลือก

ใหผวูาราชการปตตานมีหานคร ประกาศชือ่ประธานสภาเขต และรองประธาน

สภาเขตผูไดรับเลือก

ประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตดำรงตำแหนงตามวาระ

คราวละหนึ่งป

มาตรา ๗๓ ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้ งสมาชิกสภาเขตให

ผูอำนวยการเขตนัดประชุมสมาชิกสภาเขต เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก

ใหสภาเขตกำหนดใหมีการประชุมสภาเขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง

และจะประชมุในวนัใด  เวลาใด  ใหเปนไปตามมตขิองสภาเขต

มาตรา ๗๔ ผูอำนวยการเขต  ผูชวยผูอำนวยการเขต  และหรือผูที่

ผูอำนวยการเขตมอบหมายมีหนาที่เขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง

หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมสภาเขต แตไมมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน

มาตรา ๗๕ ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขตไดรับเงินประจำ

ตำแหนงเงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

จากงบประมาณของปตตานีมหานคร

มาตรา ๗๖ ใหผูอำนวยการเขตอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม

และกิจการอื่นที่อยูในอำนาจหนาที่ของสภาเขต

มาตรา ๗๗ ใหสภาเขตมอีำนาจหนาที ่ดงันี้

(๑) ใหขอคดิเหน็และขอสงัเกตเกีย่วกบัแผนพฒันาเขตตอผอูำนวยการเขต

และสภาปตตานีมหานคร

๒๑
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(๒) จดัสรรงบประมาณเพือ่การพฒันาเขต ทัง้นี ้ตามทีก่ำหนดในขอบญัญตัิ

ปตตานีมหานคร วาดวยวิธีการงบประมาณหรืองบประมาณรายจาย

(๓) สอดสองและติดตามดูแลการดำเนินการของสำนักงานเขต เพื่อใหเกิด

ประโยชนแกราษฎร

(๔) ใหคำแนะนำหรือขอสังเกตตอผูอำนวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุง

หรือแกไขการบริการประชาชนภายในเขต หากผูอำนวยการเขตไมดำเนินการใด ๆ

โดยไมแจงเหตผุลใหทราบ ใหสภาเขตแจงใหผวูาราชการปตตานมีหานคร พจิารณา

ดำเนินการตอไป

(๕) ใหคำปรึกษาตามที่ผูอำนวยการเขตรองขอ

(๖) แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือ

ศึกษาเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในขอบัญญัติ

ปตตานมีหานคร วาดวยการนัน้

(๗) หนาที่อื่นๆ  ตามที่กำหนดในกฎหมายหรือที่สภาปตตานีมหานคร

มอบหมายใหปตตานีมหานคร  จัดใหมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขตตามความ

เหมาะสม  ซึ่งการใชจายงบประมาณดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาจัดสรรจาก

สภาเขตตาม (๒)

มาตรา ๗๘ ใหนำความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔

(๑) และ (๒) โดยขอลาออกตอสภาเขต มาตรา ๒๕ วรรคหนึง่ และวรรคสอง มาตรา

๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ มาใชบังคับแกสภาเขต

สมาชกิสภาเขต  รองประธานสภาเขต  และประธานสภาเขต  โดยอนโุลม

หมวด ๔

การรกัษาราชการแทน  และการปฏบิตัริาชการแทน

มาตรา ๗๙ อำนาจหนาที่ในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองผูวา

ราชการปตตานีมหานคร  ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร  มีคำสั่ง

มอบหมาย

ในกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวา

ราชการปตตานีมหานคร  ตามลำดับที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร  จัดไวตาม

๒๒
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มาตรา ๕๓ เปนผรูกัษาราชการแทน ถาไมมรีองผวูาราชการปตตานมีหานคร หรอืมี

แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดปตตานีมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถาไม

มีปลัดปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนำบทบัญญัติ มาตรา

๘๐ วรรคสอง มาใชบงัคบัโดยอนโุลม

อำนาจในการสัง่ การอนญุาต การอนมุตั ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีผ่วูาราชการ

ปตตานีมหานคร จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ขอบัญญัติ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ

ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติหรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น

มิไดกำหนด ในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น ผูวาราชการปตตานีมหานคร

จะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือใหรองผูวาราชการปตตานีมหานคร เปนผูปฏิบัติ

ราชการแทนผวูาราชการปตตานมีหานคร กไ็ด แตถาจะมอบใหปลดัปตตานมีหานคร

รองปลดัปตตานมีหานคร ผอูำนวยการสำนกั หวัหนาสวนราชการทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่

ซึ่งมีฐานะเปนสำนัก หรือผูอำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน ใหทำเปนคำสั่ง

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๐ ในกรณีที่มีรองปลัดปตตานีมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติ

ราชการของรองปลัดปตตานีมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดปตตานีมหานคร

มีคำสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงปลัดปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองปลัดปตตานีมหานคร เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัด

ปตตานีมหานครหลายคน ใหรองปลัดปตตานีมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบ

แบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนงรองปลัด

ปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร

แตงตั้งผูอำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปน

สำนกัคนใดคนหนึง่ เปนผรูกัษาราชการแทน

อำนาจในการสัง่ การอนญุาต การอนมุตั ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีป่ลดัปตตานี

มหานคร จะพงึปฏบิตัหิรอืดำเนนิการตามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ขอบญัญตัิ

หรอืคำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งใด ถากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั

ขอบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิได บัญญัติในเรื่อง

การมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น ปลัดปตตานีมหานครจะมอบอำนาจ โดยทำเปน

๒๓
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หนงัสอืใหรองปลดัปตตานมีหานคร เปนผปูฏบิตัริาชการแทนปลดั ปตตานมีหานคร

ก็ได แตถาจะมอบใหผูอำนวยการสำนักหรือหัวหนาสวนราชการ ที่เรียกชื่ออยางอื่น

ซึ่งมีฐานะเปนสำนักผูอำนวยการเขต ผูอำนวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดำรง

ตำแหนงเทียบเทาปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดปตตานีมหานคร ใหทำเปนคำสั่ง

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๑ ในกรณีที่มีรองผูอำนวยการสำนัก การสั่งหรือการปฏิบัติ

ราชการของรองผูอำนวยการสำนักใหเปนไปตามที่ผูอำนวยการสำนักมีคำสั่ง

มอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองผูอำนวยการสำนักเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอำนวยการ

สำนักหลายคน ใหรองผูอำนวยการสำนักผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองผูอำนวยการสำนักหรือมีแตไมอาจ

ปฏบิตัริาชการได ใหปลดัจงัหวดัชายแดนภาคใต แตงตัง้ผอูำนวยการกอง หวัหนากอง

หรือผูดำรงตำแหนงเทียบเทาของสำนักนั้นคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน

อำนาจในการสัง่ การอนญุาต การอนมุตั ิหรอืการปฏบิตัริาชการทีผ่อูำนวยการ

สำนักจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ

หรอืคำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งใด ถากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั

ขอบัญญัติ หรือคำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกำหนดในเรื่อง

การมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น ผูอำนวยการสำนักจะมอบอำนาจโดยทำเปนหนังสือ

ใหรองผูอำนวยการสำนักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอำนวยการสำนักก็ได แตถา

จะมอบใหผูอำนวยการเขต ผูอำนวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดำรงตำแหนง

เทยีบเทาของสำนกันัน้ ปฏบิตัริาชการแทนในนามผอูำนวยการสำนกั ใหทำเปนคำสัง่

และประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่มีผูชวยผูอำนวยการเขตการสั่งหรือการปฏิบัติ

ราชการของผชูวยผอูำนวยการเขตใหเปนไปตามทีผ่อูำนวยการเขตมคีำสัง่มอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงผูอำนวยการเขต หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหผชูวยผอูำนวยการเขตเปนผรูกัษาราชการแทน ถามผีชูวยผอูำนวยการ

เขตหลายคน  ใหผูชวยผูอำนวยการเขตผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีผูชวยผูอำนวยการเขต หรือมีแต

๒๔
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ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดจังหวัดชายแดนภาคใต แตงตั้งผูอำนวยการกอง

หัวหนากอง หรือผูดำรงตำแหนงเทียบเทาคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน

อำนาจในการสั่ง  การอนุญาต  การอนุมัติ  หรือการปฏิบัติราชการที่

ผูอำนวยการเขตจะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ขอบญัญตั ิหรอืคำสัง่ใด หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งใด ถากฎหมาย กฎ ระเบยีบ

ขอบงัคบั ขอบญัญตั ิหรอืคำสัง่นัน้ หรอืมตขิองคณะรฐัมนตรใีนเรือ่งนัน้มไิดกำหนด

ในเรื่องการมอบอำนาจไวเปนอยางอื่น ผูอำนวยการเขตจะมอบอำนาจโดยทำเปน

หนังสือใหผูชวยผูอำนวยการเขต หรือหัวหนาสวนราชการของสำนักงานเขตปฏิบัติ

ราชการแทนผูอำนวยการเขตก็ได

มาตรา ๘๓ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการสภา

ปตตานมีหานคร ใหเปนไปตามทีเ่ลขานกุารสภาปตตานมีหานคร มคีำสัง่มอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงเลขานุการสภาปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการสภาปตตานีมหานคร เปนผูรักษาราชการแทน

ถามผีชูวย เลขานกุารสภาปตตานมีหานคร หลายคน ใหประธานสภาปตตานมีหานคร

มคีำสัง่มอบหมายให ผชูวยเลขานกุารสภาปตตานมีหานคร คนใดคนหนึง่เปนผรูกัษา

ราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการสภาปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหประธานสภาปตตานมีหานคร แตงตัง้ขาราชการในสำนกังานเลขานกุาร

สภาปตตานีมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ ทางราชการเปนผูรักษา

ราชการแทน

มาตรา ๘๔ การสั่ ง  หรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการ

ผวูาราชการปตตานมีหานคร ใหเปนไปตามทีเ่ลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร

มีคำสั่งมอบหมาย ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงเลขานุการผูวาราชการปตตานี

มหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการผูวาราชการปตตานี

มหานคร เปนผรูกัษาราชการแทน ถามผีชูวยเลขานกุารผวูาราชการปตตานมีหานคร

หลายคน ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร มีคำสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุการ

ผูวาราชการปตตานีมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวย

เลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให

ผูวาราชการปตตานีมหานคร แตงตั้งขาราชการในสำนักงานเลขานุการผูวาราชการ

ปตตานีมหานคร  ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษา

ราชการแทน

 ๒๕
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มาตรา ๘๕ ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการ

ปตตานีมหานคร  การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร  ใหเปนไปตามที่หัวหนาสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร มีคำสั่งมอบหมาย

ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการ

ปตตานีมหานคร  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการปตตานมีหานคร เปนผรูกัษาราชการแทน ถามผีชูวยหวัหนา

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานครหลายคน  ใหประธาน

คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร  แตงตั้งผูชวยหัวหนาสำนักงาน

คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน

ถาไมมีผูชวยหัวหนาสำนักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร หรือมีแต

ไมอาจปฏบิตัริาชการได ใหประธานคณะกรรมการขาราชการปตตานมีหานคร แตงตัง้

ขาราชการในสำนักงาน คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร ผูมีอาวุโสตาม

ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน ผูรักษาราชการแทน

มาตรา ๘๖ ใหผูรักษาราชการแทนตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้

มีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผูดำรงตำแหนงใดหรือผูรักษา

ราชการแทน ผูดำรงตำแหนงนั้นมอบหมาย หรือมอบอำนาจใหผูดำรงตำแหนงอ่ืน

ปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอำนาจหนาที่ เชนเดียวกับผูซึ่ง

มอบหมายหรือมอบอำนาจ

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดำรงตำแหนงใดเปนกรรมการหรือ

ใหมีอำนาจหนาที่อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนทำหนาที่

กรรมการหรือมีอำนาจหนาที่เชนเดียวกับผูดำรงตำแหนงนั้นในระหวางที่รักษา

ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี

หมวด ๕

อำนาจหนาทีข่องปตตานมีหานคร

มาตรา ๘๗ ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหปตตานีมหานครมีอำนาจ

หนาที่ดำเนินกิจการในเขตปตตานีมหานคร ในเรื่องดังตอไปนี้

๒๖
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(๑) การรกัษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน ทัง้นีต้ามขอบญัญตัปิตตานี

มหานคร และตามกฎหมายอื่นที่กำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของปตตานีมหานคร

(๒) การทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

(๓) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

(๔) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

(๕) การผังเมือง

(๖) การจัดใหมีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

(๗) การวศิวกรรมจราจร

(๘) การขนสง

(๙) การจดัใหมแีละควบคมุตลาด ทาเทยีบเรอื ทาขามและทีจ่อดรถ

(๑๐) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(๑๑) การควบคุมอาคาร

(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย

(๑๓) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ

(๑๔) การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม

(๑๕) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรม

อันดีของทองถิ่น

(๑๖) การสาธารณูปโภค

(๑๗) การสาธารณสขุ การอนามยัครอบครวั และการรกัษาพยาบาล

(๑๘) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(๑๙) การควบคุมการเลี้ยงสัตว

(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว

(๒๑) การควบคมุความปลอดภยั ความเปนระเบยีบเรยีบรอยและการอนามยั

ในโรงมหรสพ และสาธารณสถานอืน่ ๆ

(๒๒) การจัดการศึกษา

(๒๓) การสาธารณูปการ

(๒๔) การสังคมสงเคราะห

(๒๕) การสงเสริมการกีฬา

(๒๖) การสงเสริมการประกอบอาชีพ

๒๗
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(๒๗) การพาณิชยของปตตานีมหานคร

(๒๘) หนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอำนาจหนาที่ของผูวาราชการ

จังหวัด นายอำเภอ เทศบาลนคร หรือตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือ

รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเปนหนาที่ของ

ปตตานีมหานคร

บรรดาอำนาจหนาทีใ่ด ซึง่เปนของราชการสวนกลางหรอืราชการสวนภมูภิาค

จะมอบใหปตตานมีหานคร ปฏบิตักิไ็ด โดยใหทำเปนพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง

ขอบงัคบั หรอืประกาศ แลวแตกรณ ีในกรณทีีท่ำเปนขอบงัคบัหรอืประกาศตองไดรบั

ความเหน็ชอบจาก รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๘๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๗ ใหผูวาราชการปตตานี

มหานคร รองผูวาราชการปตตานีมหานคร ปลัดปตตานีมหานคร รองปลัดปตตานี

มหานคร หัวหนาสวนราชการที่เปนสำนักหรือเทียบเทาสำนักผูอำนวยการเขต

ผชูวยผอูำนวยการเขต และขาราชการปตตานมีหานคร ทีผ่วูาราชการปตตานมีหานคร

แตงตัง้เปนพนกังานเจาหนาทีส่ำหรบัปฏบิตัหินาทีด่งักลาว และใหมฐีานะเปนพนกังาน

ฝายปกครองหรือตำรวจตามความหมายของประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความ

อาญา

         ใหพนกังานเจาหนาทีต่ามวรรคหนึง่มอีำนาจเขาไปในอาคารหรอืบรเิวณทีต่ัง้

อาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ

ดังกลาว ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทำการของ

สถานที่นั้น และเพื่อการนี้ ใหมีอำนาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสาร

หรอืหลกัฐานอืน่ทีเ่กีย่วของจากบคุคลทีอ่ย ูหรอืทำงานในสถานทีน่ัน้ และใหมอีำนาจ

ยดึหรอือายดัเอกสาร หลกัฐาน ยานพาหนะ หรอืสิง่ใด ๆ  ทีเ่ก่ียวกบัการกระทำความผดิ

รวมทั้งใหมีอำนาจจับกุมผูกระทำความผิดไดดวย

ในกรณีที่มีการจับกุมผูกระทำความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาราชการปตตานี

มหานคร ปลดัปตตานมีหานคร ผอูำนวยการสำนกัหรอืหวัหนาสวนราชการทีเ่รยีกชือ่

อยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสำนักผูอำนวยการเขต แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควร

ไดรับโทษจำคุกใหมีอำนาจเปรียบเทียบกำหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาชำระคาปรับ

ตามจำนวนที่พนักงานเจาหนาที่ดังกลาว กำหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ

เปรียบเทียบใหถือวาคดีเลิกกัน ถาผูตองหาไมยอมตามที่ปรับ หรือเมื่อยอมแลว

๒๘
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ไมชำระคาปรับภายในกำหนดเวลาดังกลาว  ใหขาราชการปตตานีมหานคร

ที่ผูวาราชการปตตานีมหานครแตงตั้ง มีอำนาจในการสอบสวน และมีฐานะ

เปนพนกังานสอบสวนตามประมวลกฎหมาย วธิพีจิารณาความอาญาเงนิคาปรบัตาม

มาตรานี้ ใหเปนรายไดของปตตานีมหานคร

มาตรา ๘๙ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร รองผูวา

ราชการ ปตตานีมหานคร เลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ผูชวยเลขานุการ

ผูวาราชการปตตานีมหานคร เลขานุการประธานสภาปตตานีมหานคร เลขานุการ

รองประธานสภาปตตานมีหานคร ประธานทีป่รกึษา ทีป่รกึษา และขาราชการปตตานี

มหานคร เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๙๐ ปตตานีมหานคร  อาจใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ

หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดยเรียกคาบริการไดโดย

ตราเปนขอบัญญัติปตตานีมหานคร

มาตรา ๙๑ ปตตานีมหานคร อาจดำเนินกิจการนอกเขตปตตานีมหานคร

ไดเมือ่

(๑) การนั้นจำเปนตองกระทำและเปนการที่ เ ก่ียวเนื่องกับกิจการที่

ดำเนินการตามอำนาจหนาที่ที่อยูในเขตปตตานีมหานคร หรือเปนประโยชนแก

ประชาชนในปตตานีมหานคร

(๒) ไดรับความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร และ

(๓) ไดรบัความยนิยอมจากผวูาราชการปตตานมีหานคร ราชการสวนทองถิน่

หรอืสวนราชการ ทีเ่กีย่วของ แลวแตกรณี

มาตรา ๙๒ ปตตานีมหานคร อาจทำกิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้ง

บริษัทหรือถือหุนในบริษัทได เมื่อ

(๑) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค  แตทั้งนี้

ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ปตตานีมหานคร ไดกระทำอยูแลวกอนวันที่

พระราชบญัญตันิีใ้ชบงัคบั และ

(๒) ปตตานีมหานคร  ตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบของทุน

ทีบ่รษิทันัน้ จดทะเบยีนไว ในกรณทีีม่ปีตตานมีหานคร สวนราชการหนวยงานของรฐั

รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้น

รวมกนั และ

๒๙
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(๓) สภาปตตานีมหานคร มีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกิน

กึง่หนึง่ของจำนวนสมาชกิสภาปตตานมีหานคร ทัง้หมด และ

(๔) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหุนที่ปตตานีมหานคร ถืออยูตองไดรับอนุมัติจาก

สภาปตตานีมหานคร

มาตรา ๙๓ ถากิจการใดอยูภายใตอำนาจหนาที่ของปตตานีมหานคร

ปตตานมีหานคร อาจดำเนนิการนัน้รวมกบัสวนราชการ หนวยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ

หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นไดโดยจัดตั้งเปนองคการเรียกวา สหการ มีฐานะเปน

นิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหารประกอบดวยผูแทนของปตตานีมหานคร

สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของ

แลวแตกรณี

       การจดัตัง้สหการจะกระทำไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎกีา ในพระราชกฤษฎกีา

นั้นใหกำหนดชื่อ อำนาจหนาที่ และวิธีดำเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการใหตราเปน

พระราชกฤษฎกีา และใหระบวุธิจีดัการทรพัยสนิไวดวย

มาตรา ๙๔ ในกรณีจำเปนปตตานีมหานคร อาจมอบใหเอกชนกระทำ

กิจการ ซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ของปตตานีมหานคร และเรียกเก็บคาธรรมเนียม

คาบริการ  หรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทนปตตานีมหานครได  แตตองไดรับ

ความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เสียกอน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหกระทำกิจการตามวรรคหนึ่ง

ใหเปนไปตามระเบียบปตตานีมหานคร ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาปตตานี

มหานคร และรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

สทิธใินการกระทำกจิการตามวรรคหนึง่ เปนสทิธเิฉพาะตวัจะโอนไปมไิด

หมวด ๖

ขอบัญญัติ

_________

มาตรา ๙๕ ขอบัญญัติปตตานีมหานคร จะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบ

ของสภาปตตานมีหานคร ในกรณดีงัตอไปนี้

๓๐
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(๑) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอำนาจหนาที่ของปตตานีมหานคร

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหปตตานีมหานคร มีอำนาจตราเปนขอบัญญัติ

ปตตานีมหานคร

(๓) การดำเนินการพาณิชยของปตตานีมหานคร

(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงนิ การทรพัยสนิ การจดัหาผลประโยชน

จากทรพัยสนิ การจาง และการพสัดุ

ในขอบญัญตัปิตตานมีหานคร จะกำหนดโทษผลูะเมดิขอบญัญตั ิ ไวดวยกไ็ด

แตมิใหกำหนดโทษจำคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา ๙๖ รางขอบญัญตัปิตตานมีหานคร จะเสนอไดกแ็ตโดยผวูาราชการ

ปตตานีมหานคร สมาชิกสภาปตตานีมหานคร หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต

ปตตานีมหานคร ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ในกรณี

สมาชิกสภาปตตานีมหานคร เปนผูเสนอตองมีสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ลงนาม

รบัรองไมนอยกวาหนึง่ในหา ของจำนวนสมาชกิสภาปตตานมีหานคร ทัง้หมด

รางขอบัญญัติปตตานีมหานคร ที่เกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาปตตานี

มหานคร จะเสนอไดก็ตอเมื่อมีคำรับรองของผูวาราชการปตตานีมหานคร

มาตรา ๙๗ รางขอบญัญตัปิตตานมีหานคร ทีเ่กีย่วดวยการเงนิ หมายความ

ถึงรางขอบัญญัติปตตานีมหานคร วาดวยขอความตอไปนี้ทั้งหมดหรือแตขอใด

ขอหนึ่ง

(๑) การตัง้ขึน้หรอืยกเลกิ หรอืลด หรอืเปลีย่นแปลงแกไข หรอืผอนหรอืวาง

ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร

(๒) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของปตตานีมหานคร หรือการโอน

งบประมาณรายจายของปตตานีมหานคร

(๓) การกเูงนิ การค้ำประกนั หรอืการใชเงนิกู

(๔) การคลงั การงบประมาณ การเงนิ การทรพัยสนิ การจดัหาผลประโยชน

จากทรัพยสินการจางและการพัสดุ

(๕) การพาณิชยของปตตานีมหานคร

(๖) การออกพันธบัตรของปตตานีมหานคร

          ในกรณเีปนทีส่งสยัวารางขอบญัญตัใิดเปนรางขอบญัญตัเิกีย่วดวยการเงนิทีจ่ะตอง

มคีำรบัรองของผวูาราชการปตตานมีหานคร หรอืไม ใหประธานสภาปตตานมีหานคร

เปนผวูนิจิฉยั

๓๑
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มาตรา ๙๘ เมื่อสภาปตตานีมหานคร ไดพิจารณารางขอบัญญัติปตตานี

มหานคร และลงมตเิหน็ชอบแลว ใหประธานสภาปตตานมีหานคร สงใหผวูาราชการ

ปตตานมีหานคร ภายในเจด็วนันบัแตวนัทีส่ภาปตตานมีหานคร มมีตเิหน็ชอบ และให

ผูวาราชการปตตานีมหานคร ลงนามในรางขอบัญญัติปตตานีมหานคร ที่ผานความ

เห็นชอบของสภาปตตานีมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับ

เปนกฎหมายภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภา

ปตตานีมหานคร

มาตรา ๙๙ ในกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร ไมเห็นชอบดวยกับสภา

ปตตานีมหานคร ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร สงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวย

เหตุผลที่ไมเห็นชอบดวยใหสภาปตตานีมหานคร ภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ผูวาราชการปตตานีมหานคร ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภาปตตานีมหานคร

เพ่ือใหสภาปตตานมีหานคร พจิารณาใหม ถาผวูาราชการปตตานมีหานคร ไมสงให

สภาปตตานีมหานคร ภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาผูวาราชการปตตานีมหานคร

เห็นชอบดวย และใหประธานสภาปตตานีมหานคร ลงนามในรางขอบัญญัตินั้น

แทนผวูาราชการปตตานมีหานคร แลวประกาศในราชกจิจานเุบกษาเพือ่ใชบงัคบัเปน

กฎหมาย

ในกรณทีีผ่วูาปตตานมีหานคร ไมเหน็ชอบดวยและสงใหสภาปตตานมีหานคร

พจิารณาใหม สภาปตตานมีหานคร จะยกขึน้พจิารณาใหมได ตอเมือ่เวลาไดลวงพนไป

สามสิบวันนับแตวันที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร สงกลับใหสภาปตตานีมหานคร

นอกจากรางขอบัญญัติปตตานีมหานคร ที่เกี่ยวดวยการเงิน สภาปตตานีมหานคร

อาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที

ในกรณทีีส่ภาปตตานมีหานคร มมีตยินืยนัรางเดมิดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา

สามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาปตตานีมหานครทั้งหมด ใหประธานสภาปตตานี

มหานคร สงรางขอบัญญัติดังกลาวใหผูวาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งผูวาราชการ

ปตตานีมหานคร ตองดำเนินการตอไปตามมาตรา ๙๘ ถาผูวาราชการปตตานี

มหานครไมดำเนินการตามกำหนดใหประธานสภาปตตานีมหานครลงนามในราง

ขอบัญญัตินั้นแทนผูวาราชการปตตานีมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย

๓๒



ราง พ.ร.บ.ฯ วาดวยระเบยีบบรหิารราชการปตตานมีหานคร พ.ศ.....

มาตรา ๑๐๐ รางขอบัญญัติปตตานีมหานครที่สภาปตตานีมหานคร

ไมเห็นชอบดวยใหเปนอันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

รางขอบญัญตัทิีต่กไปตามวรรคหนึง่ ผวูาราชการปตตานมีหานครหรอืสมาชกิ

สภาปตตานมีหานครจะเสนอใหมไดเมือ่พนหนึง่รอยแปดสบิวนันบัแตวนัทีส่ภาปตตานี

มหานครไมเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น

มาตรา ๑๐๑ งบประมาณรายจายของปตตานีมหานครใหทำเปนขอ

บัญญัติปตตานีมหานคร ซึ่งผูวาราชการปตตานีมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณออกไมทันปงบประมาณใหม  ใหใช

ขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลางกอน

ถาปใดจำนวนเงินซึ่งไดกำหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณไมพอสำหรับการใชจายประจำปก็ดี  หรือมีความจำเปน

ที่จะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้นใหมในระหวางปก็ดี  ใหทำเปนขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายเพิ่มเติม

มาตรา ๑๐๒ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๔  ในกรณีที่สภาปตตานีมหานคร

เห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาปตตานีมหานคร เลือก

คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา ๓๗ เพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณ

รายจายนัน้ตามขอบงัคบัของสภาปตตานมีหานครและใหผวูาราชการปตตานมีหานคร

ลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ

มาตรา ๑๐๓ ภายใตบังคับมาตรา ๑๐๔  ในกรณีที่สภาปตตานีมหานคร

ไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาปตตานีมหานครตั้งสมาชิก

สภาปตตานีมหานคร จำนวนแปดคน และผูวาราชการปตตานีมหานครตั้งบุคคลซึ่ง

มไิดเปนสมาชกิสภาปตตานมีหานคร จำนวนเจด็คนประกอบเปนคณะกรรมการรวม

เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสำคัญที่บัญญัติไวในรางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจาย แลวรายงานผลการพิจารณาตอสภาปตตานีมหานคร ภายใน

สบิวนันบัแตวนัทีส่ภาปตตานมีหานคร ตัง้คณะกรรมการรวม ถาสภาปตตานมีหานคร

ยังไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ รวมดวยคะแนนเสียงไมต่ำกวา

สามในสีข่องจำนวนสมาชกิสภาปตตานมีหานครทัง้หมด ใหรางขอบญัญตังิบประมาณ

รายจายเปนอันตกไป และใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายใน ปงบประมาณ

ปที่แลวนั้นไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

สั่งยุบสภาปตตานีมหานคร ถามีขอเสนอของผูวาราชการปตตานีมหานคร
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มาตรา ๑๐๔ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณและ

รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาปตตานีมหานครจะตองพิจารณา

ใหเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่สภาปตตานีมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายนั้นเปนครั้งแรก

ถาสภาปตตานีมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น

ไมเสร็จภายในเวลาที่กำหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาปตตานีมหานคร

ไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น และใหผูวาราชการ

ปตตานีมหานครลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ

มาตรา ๑๐๕ ในกรณทีีส่ภาปตตานมีหานครสิน้อายหุรอืมกีารยบุสภาปตตานี

มหานครบรรดารางขอบัญญัติปตตานีมหานครที่สภาปตตานีมหานคร ยังมิไดให

ความเห็นชอบ หรือที่สภาปตตานีมหานคร ใหความเห็นชอบแลวแตผูวาราชการ

ปตตานมีหานคร ยงัมไิดลงนาม และประกาศใชเปนกฎหมายภายในสามสบิวนันบัแต

วันรับรางขอบัญญัติจากประธานสภาปตตานีมหานคร ใหเปนอันตกไป

มาตรา ๑๐๖ ในระหวางที่ไมมีสภาปตตานีมหานครหรือในกรณีฉุกเฉิน

ที่มีความ จำเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือปองปดภัยพิบัติ

สาธารณะและจะเรยีกประชมุสภาปตตานมีหานครใหทนัทวงทมีไิด ผวูาราชการปตตานี

มหานคร โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออกขอกำหนด

ปตตานมีหานคร ใหใชบงัคบัดงัเชนขอบญัญตั ิและเมือ่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา

แลวใหใชบังคับได

ในการประชุมสภาปตตานีมหานครคราวตอไป ใหนำขอกำหนดปตตานี

มหานครนั้นเสนอตอสภาปตตานีมหานครเพื่ออนุมัติ ถาสภาปตตานีมหานคร

อนมุตัแิลว ใหขอกำหนดปตตานมีหานครนัน้ใชบงัคบัเปนขอบญัญตัปิตตานมีหานคร

ตอไป ถาสภาปตตานีมหานครไมอนุมัติใหขอกำหนดปตตานีมหานครนั้นเปน

อันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทำไประหวางที่ใชขอกำหนด

ปตตานีมหานครนั้น

การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกำหนดปตตานีมหานครใหผูวาราชการปตตานี

มหานครประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติใหมีผลตั้งแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๗

การคลงัและทรพัยสนิของปตตานมีหานคร

มาตรา ๑๐๗ ภาษีบำรุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปายอากร

การฆาสัตว และผลประโยชนอื่นอันเนื่องในการฆาสัตวในเขตปตตานีมหานคร

ใหปตตานีมหานคร จัดเก็บเปนรายไดของปตตานีมหานครตามกฎหมายวา

ดวยการนัน้

มาตรา ๑๐๘ ภาษีและคาธรรมเนียมรถหรือรถยนต หรือลอเลื่อนที่จัดเก็บ

ไดในเขตปตตานีมหานคร ใหเปนรายไดของปตตานีมหานคร ตามกฎหมายวา

ดวยการนัน้

มาตรา ๑๐๙ ใหปตตานีมหานคร มีอำนาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบำรุง

จังหวัดปตตานีมหานคร สำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คลายกัน น้ำมันดีเซลและ

น้ำมันที่คลายกัน และกาซปโตรเลียม ซึ่งสถานการคาปลีกในเขตปตตานีมหานคร

เปนผจูำหนายไดไมเกนิลติรละหาสตางค ราคาขายปลกีทีส่งูเพิม่ขึน้ไมเกนิจำนวนภาษี

ที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ไมถือวาเปนการตองหามตาม กฎหมายวาดวยการกำหนด

ราคาสินคาและปองกันการผูกขาด

มาตรา ๑๑๐ ปตตานีมหานคร มีอำนาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากร

และคาธรรมเนยีมเพิม่ขึน้ไดไมเกนิรอยละสบิของภาษ ีและคาธรรมเนยีมประเภทใด

ประเภทหนึง่ หรอืทกุประเภท ดงัตอไปนี ้(๑) ภาษธีรุกจิเฉพาะตามประมวลรษัฎากร

(๒) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา (๓) คาธรรมเนียม

ใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน ในการเสียภาษีอากร

และคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทใหตัดทิ้ง ภาษีอากรและ

คาธรรมเนยีมตามมาตรานี ้  ใหถอืเปนภาษอีากรและคาธรรมเนยีม ตามกฎหมายวา

ดวยการนัน้

มาตรา ๑๑๑ ปตตานีมหานคร มีอำนาจออกขอบัญญัติภาษีมูลคาเพิ่ม

โดยเก็บ ใหกำหนดเปนอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตาม

ประมวลรษัฎากร ดงัตอไปนี้

(๑) ในกรณทีีป่ระมวลรษัฎากรเรยีกเกบ็ภาษมีลูคาเพิม่ในอตัรารอยละศนูย

ใหปตตานมีหานคร เกบ็ในอตัรารอยละศนูย
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(๒) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น  ให

ปตตานีมหานคร เก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวล

รัษฎากร

ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตามประมวลรัษฎากร

มาตรา ๑๑๒ กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหเทศบาลเปนเจาหนาที่

ดำเนนิการ ถากจิการนัน้อยใูนเขตปตตานมีหานครใหปตตานมีหานครเปนเจาหนาที่

ดำเนินการตามกฎหมาย นั้น และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ

เนือ่งในกจิการเชนวานัน้ ใหเปนรายไดของ ปตตานมีหานคร

มาตรา ๑๑๓ ปตตานีมหานคร อาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียม

ใดๆ จากผูซึ่งใชหรือไดประโยชนจากบริการสาธารณะที่ปตตานีมหานคร จัดใหมี

ขึน้ไดเมือ่ไดรบัความ เหน็ชอบจากรฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๑๑๔ ในการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามพระราช-

บัญญัตินี้ ใหผูวาราชการปตตานีมหานคร รองผูวาราชการปตตานีมหานคร ปลัด

ปตตานมีหานคร รองปลดัปตตานมีหานคร ผอูำนวยการสำนกั หวัหนาสวนราชการ

ทีเ่รยีกชือ่อยางอืน่ซึง่มฐีานะเปนสำนกั ผอูำนวยการเขต ผอูำนวยการกอง หวัหนากอง

หรือผูดำรงตำแหนงเทียบเทาที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร แตงตั้งเปนพนักงาน

เจาหนาทีม่อีำนาจและหนาทีป่ฏบิตักิารตามกฎหมาย เวนแตกฎหมาย วาดวยการนัน้

จะไดกำหนดไวเปนประการอื่น ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชำระ ใหปลัด

ปตตานีมหานคร หรือ ผูอำนวยการเขต โดยความเห็นชอบของผูวาราชการปตตานี

มหานคร มีอำนาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชอบ

เสยีภาษอีากรได โดยมติองขอใหศาลออกหมายยดึหรอืสัง่ วธิยีดึและขายทอดตลาด

ทรพัยสนิดงักลาว  ในวรรคสอง ใหปฏบิตัติามประมวล กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง

โดยอนโุลม เงินทีไ่ดจากการขายทอดตลาด เมือ่หกัคาธรรมเนยีมกบัคาใชจายในการยดึ

และ ขาย และเงนิภาษอีากรคางชำระออกแลว ถามเีงนิเหลอืใหคนืแกเจาของทรพัยสนิ

มาตรา ๑๑๕ ปตตานีมหานคร จะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี

หนาที่จัดเก็บ ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากรหรือคาธรรมเนียม

เพื่อปตตานีมหานคร ก็ได ในกรณีเชนนี้เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กำหนดไว

ในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม นัน้ สงมอบใหแก ปตตานมีหานคร
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มาตรา ๑๑๖ ปตตานีมหานคร อาจมีรายไดดังตอไปนี้

(๑) รายไดจากทรัพยสินของปตตานีมหานคร

(๒) รายไดจากการสาธารณูปโภคของปตตานีมหานคร

(๓) รายไดจากการพาณิชยของปตตานีมหานคร การทำกิจการรวมกับ

บุคคลอื่น หรือจากสหการ

(๔) ภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของ

เทศบาล  หรือมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของปตตานีมหานครโดยเฉพาะ

(๕) คาธรรมเนยีม คาใบอนญุาต และคาปรบัตามทีจ่ะมกีฎหมายบญัญตัไิว

(๖) คาบรกิารตามมาตรา ๙๐

(๗) รายไดจากการจำหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะ

รฐัมนตร ีและตราเปนขอบญัญตัปิตตานมีหานคร

(๘) เงินกจูากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรอืนติบิคุคลตางๆ ซึง่ไดรบั

ความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร

(๙) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น

และเงินสมทบจากรัฐบาล

(๑๐) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ

(๑๑) เงินกูจากตางประเทศ  องคการตางประเทศ  หรือองคการระหวาง

ประเทศ  ซึง่ไดรบัความเหน็ชอบจากสภาปตตานมีหานคร

(๑๒) เงินและทรพัยสนิอยางอืน่ทีม่ผีอูทุศิให

(๑๓) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน

(๑๔) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการเพื่อมุง

แสวงหากำไรในปตตานีมหานคร ตามที่จะมีกฎหมายกำหนด

(๑๕) รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสินหรือคาธรรมเนียมพิเศษตามที่

จะมีกฎหมายกำหนด

(๑๖) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของปตตานีมหานคร

มาตรา ๑๑๗ ปตตานีมหานคร อาจมีรายจายดังตอไปนี้

(๑) เงินเดอืน

(๒) คาจางประจำ

๓๗
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(๓) คาจางชั่วคราว

(๔) คาตอบแทน

(๕) คาใชสอย

(๖) คาสาธารณูปโภค

(๗) คาวสัดุ

(๘) คาครุภัณฑ

(๙) คาที่ดินและสิ่งกอสราง

(๑๐) เงินอุดหนุน

(๑๑) รายจายอื่นตามที่กฎหมายหรือระเบียบของปตตานีมหานครกำหนดไว

(๑๒) รายจายตามขอผูกพัน

มาตรา ๑๑๘ การจายเงินของปตตานีมหานคร ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาต

ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจาย

เพิม่เตมิ การจายเงนิซึง่มไิดอนญุาตไวในขอบญัญตังิบประมาณรายจาย ใหเปนไปตาม

หลกัเกณฑและวธิกีารทีก่ำหนดไว ในกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืขอบญัญตัิ

วาดวยการนัน้

มาตรา ๑๑๙ ใหสำนักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบการรับเงิน

การจายเงิน การบัญชี การเงิน และทรัพยสินอื่นๆ ของปตตานีมหานคร เมื่อสิ้นป

งบประมาณใหผูวาราชการปตตานีมหานคร ประกาศรายงานการรับจายเงินประจำป

งบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษา โดยมิชักชา

รายงานการรับจายเงินประจำปตามวรรคสอง เมื่อสำนักงานตรวจเงิน

แผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูวาราชการปตตานี

มหานครเพื่อเสนอสภาปตตานีมหานคร

๓๘
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หมวด ๘

ความสมัพนัธระหวางรฐับาลกบัปตตานมีหานคร

__________

มาตรา ๑๒๐ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นนอกเหนือ

จากที่พระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่นกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของปตตานี

มหานคร ถากระทรวง ทบวง กรมใดเห็นสมควรสงขาราชการมาประจำปตตานี

มหานคร  เพือ่ปฏบิตัริาชการในหนาที ่ของกระทรวง ทบวง กรมนัน้ ๆ  กย็อมกระทำได

โดยทำความตกลงกับปตตานีมหานคร

มาตรา ๑๒๑ การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในปตตานีมหานคร

ใหรฐับาลตัง้ใหปตตานมีหานคร โดยตรงภายใตบงัคบัแหงกฎหมายอืน่ เงินอดุหนนุ

ที่รัฐบาลจัดใหแกปตตานีมหานครนั้น  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะออก

ระเบียบกำหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได

มาตรา ๑๒๒ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจและหนาที่

ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของปตตานีมหานคร  เพื่อการนี้  รัฐมนตรีวา

การกระทรวงมหาดไทย  มอีำนาจสัง่สอบสวนขอเทจ็จรงิ หรอืสัง่ใหผวูาราชการปตตานี

มหานคร ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของปตตานีมหานคร

ในกรณทีีร่ฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยเหน็วาการปฏบิตัใิด ๆ ของผวูาราชการ

ปตตานีมหานครขัดตอกฎหมาย มติของคณะรัฐมนตรีหรือเปนไปในทางที่อาจ

ทำใหเสียประโยชนของปตตานีมหานครรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะยับยั้ง

หรือสั่งการตามที่เห็นสมควรก็ได

๓๙
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บทเฉพาะกาล

__________

มาตรา ๑๒๓ ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง

ระเบยีบ ขอบงัคบั ขอบญัญตั ิประกาศ หรอืคำสัง่ เพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี้

ใหนำพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือ

คำสั่งท่ีใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาใช

บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๔ ใหดำเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ปตตานมีหานครและผวูาราชการปตตานมีหานคร ภายในหนึง่ปนบัแตวนัทีพ่ระราช-

บญัญตั ิ  นีใ้ชบงัคบั

มาตรา ๑๒๕ ใหจงัหวดัชายแดนภาคใต จดัใหมสีวนราชการตามมาตรา ๕๘

ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๒๖ ใหดำ เนินการ เลือกตั้ งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร

ผูวาราชการปตตานีมหานคร และสมาชิกสภาเขตใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแต

วนัทีพ่ระราชบญัญตันิี ้ใชบงัคบั

มาตรา ๑๒๗ ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ปตตานีมหานครและผูวาราชการปตตานีมหานครใหนำบทบัญญัติแหงกฎหมาย

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหอำนาจหนาที่ของ

ผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้นเปน อำนาจหนาที่ของปลัดปตตานีมหานคร

ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้ง และใหรัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจำนวนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ที่จะทำการ

เลือกตั้งในแตละ เขตนั้น จำนวนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ที่แตละเขตจะพึงมี

ใหคำนวณตามเกณฑจำนวนราษฎรแตละเขตตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร

ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมี

การเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ในราชกิจจานุเบกษา โดยถือเกณฑ

หนึง่แสนคนตอสมาชกิสภาปตตานมีหานครหนึง่คน เขตใดมรีาษฎรไมถงึหนึง่แสนคน

๔๐
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ใหมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตตานมีหานคร ในเขตนัน้ไดหนึง่คน ถาเขตใดมรีาษฎร

เกนิหนึง่แสนคน  กใ็หมกีารเลอืกตัง้สมาชกิสภาปตตานมีหานคร ในเขตนัน้เพิม่ขึน้อกี

หนึง่คนตอจำนวนราษฎร ทกุหนึง่แสนคน เศษของหนึง่แสนถาถงึหาหมืน่หรอืกวานัน้

ใหนับเปนหนึ่งแสน การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิก

สภาปตตานีมหานคร  ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๒๘ ใหตำแหนงกำนนั ผใูหญบาน ผชูวยผใูหญบาน แพทยประจำ

ตำบล  และสารวัตรกำนันในเขตปตตานีมหานคร ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ ยังคงมีอยูตอไป ถาในเขตหรือแขวงใดหมดความจำเปนตองมีตำแหนง

ดังกลาว ใหปตตานีมหานครประกาศยกเลิกตำแหนงนั้นในราชกิจจานุเบกษา

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

…………………………………………..

นายกรฐัมนตรี

๔๑
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