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(ราง 2)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ปตตานีมหานคร พ.ศ. ..
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการปตตานีมหานคร
พ.ศ. ...”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา เปน
ตนไป
มาตรา 3 ปตตานีมหานคร หมายความถึง จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และ
อําเภอจะนะ อําเภอสะบายอย อําเภอเทพา อําเภอนาทวี ในจังหวัดสงขลา
มาตรา 4 บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดอางถึง จัง หวัด
ปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และอําเภอจะนะ อําเภอสะบายอย อําเภอเทพา อําเภอนาทวี
ในจังหวัดสงขลา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล ใหถือวา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบหรือคําสั่งนั้น อางถึงปตตานีมหานคร เขต หรือแขวง
ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมวด 1
การจัดระเบียบบริหารราชการปตตานีมหานคร
มาตรา 6 ใหปตตานีมหานคร มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น มี
ระเบียบการบริหาร ตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอาณาเขตพื้นที่ตามที่ปตตานีมหานครมีอยู ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การเปลี่ยนแปลงอาณาเขตทองที่ปตตานีมหานครใหตราเปน
พระราชบัญญัติ
มาตรา 7 ใหแบงพื้นที่การบริหารปตตานีมหานครเปนเขต และแขวง ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลง พื้นที่เขต หรือแขวง ให กระทําโดยประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

2

มาตรา 8 บทบัญญัติแหงกฎหมายใดอางถึงเขตทองที่จังหวัดใหหมายถึงป ตตานีมหานคร อาง
ถึงเขตทองที่อําเภอใหหมายถึงเขต อางถึงเขตทองที่ตําบลใหหมายถึงแขวง
หมวด 2
การบริหารราชการปตตานีมหานคร
มาตรา 9 การบริหารราชการปตตานีมหานคร ประกอบดวย
(1) สภาปตตานีมหานคร
(2) ผูวาการปตตานีมหานคร
สวนที่ 1
สภาปตตานีมหานคร
มาตรา 10 สภาปตตานีมหานครประกอบดวย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง มีจํานวนตามเกณฑ
ที่กําหนดไวในมาตรา 11
มาตรา 11 การเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร จะกระทําไดเมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหมีการเลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้นใหระบุวันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัคร
เลือกตั้ง
การกําหนดเขตเลือกตั้ง ใหถือเกณฑราษฎรหาหมื่นคนเปนประมาณ โดยพยายามจัดใหแตละ
เขตเลือกตั้งมีจํานวนราษฎรใกลเคียงกันเทาที่จะเปนไปได แตตองไมเปนการนําเอาพื้น ที่ของเขต
หนึ่งไปรวมกับเขตอื่น หรือนําเอาพื้นที่เพียงบางสวนของแขวงหนึ่ง ไปรวมกับแขวงอื่น
ในเขตเลือกตั้งหนึ่งใหมีสมาชิกสภาปตตานีมหานครไดหนึ่งคน ถาเขตใดมีจํานวนราษฎรไม
พอที่จะจัดใหเปนหนึ่งเขตเลือกตั้ง ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครในเขตนั้นหนึ่งคน
และใหถือเปนเขตเลือกตั้งหนึ่ง
การกําหนดเขตเลือกตั้งใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทายกอนวันประกาศพระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาปตตานีมหานคร และใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑและวิธีการของการกําหนดเขตเลือกตั้ง จํานวนแตกตางของราษฎรในแตละเขต
เลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร
และผูวาการปตตานีมหานคร
มาตรา 12 บุคคลผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ เปนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
(1) มีสัญชาติไทย แตบุคคลผูมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ตองไดสัญชาติ
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ไทยมาแลวไมนอยกวา 5 ป
(2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคม ของปที่มีการเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันจนถึงวันเลือกตั้ง
ไมนอยกวาเกาสิบวัน
มาตรา 13 บุคคลผูมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้ในวันเลือกตั้ง เปนบุคคลตองหามมิ
ใหใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร คือ
(1) วิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(2) ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
(3) ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาล หรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมาย
(4) อยูในระหวางเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้ง
มาตรา 14 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานครตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
(2) อายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
(3) มีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขตปตตานีมหานครเปนเวลาติดตอกันจนถึงวัน
สมัคร ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน หรือมีชื่ออยูในทะเบียนบาน
และไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่
ใหปตตานีมหานครในปที่สมัคร หรือปกอนที่สมัครหนึ่งป
มาตรา 15 บุคคลผูมีลักษณะดังตอไปนี้ เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิสมั ครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกปตตานีมหานคร คือ
(1) ติดยาเสพติดใหโทษ
(2) เปนบุคคลลมละลายซึ่งศาลยังไมสั่งใหพนจากคดี
(3) เปนบุคคลผูมีลักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 13(1) (3) หรือ
(4)
(4) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาล
(5) เคยตองคําพิพากษาใหจําคุกตั้งแตสองปขึ้นไปโดยไดพนโทษมายังไมถึงหาป
ในวันเลือกตั้ง เวนแตความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
(6) เปนบุคคลหูหนวกและเปนใบ
(7) เปนสมาชิกซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหาร
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(8) เปนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาซึ่งมีหนาที่ในทางนิติบัญญัติ สมาชิก
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
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(9) เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา
(10) เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของ
ราชการสวนทองถิ่น
(11) เปนบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจไลออก ปลดออก ใหออก เลิกจาง
เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ
(12) เปนผูถูกถอดถอนใหออกจากตําแหนงผูวาการปตตานีมหานคร ถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้งยังไมครบสี่ป
(13) เคยตองคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผ นดิน
เพราะร่ํารวยผิดปกติ หรือมีทรัพยสินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
มาตรา 16 อายุของสภาปตตานีมหานครมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ปตตานีมหานคร เมื่ออายุของสภาปตตานีมหานครสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานี
มหานครขึ้นใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุ
ของสภาปตตานีมหานครสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดวันเดียวกันทั่วปตตานีมหานคร
มาตรา 17 ในกรณีที่การดําเนินงานของผูวาการปตตานีมหานคร และสภาปตตานีมหานคร
ขัดแยงกันจนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกปตตานีมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม ผูวาการ
ปตตานีมหานครอาจยื่นขอเสนอพรอมดวยเหตุผลตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ใหยุบสภา
ปตตานีมหานคร เพื่อใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครใหมได
ถารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไมประกาศยุบสภาปตตานีมหานครภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับขอเสนอใหยุบสภาปตตานีมหานคร ผูวาการปตตานีมหานครอาจยื่นขอเสนอ
ทบทวนใหพิจารณาใหมไดอีกครั้งหนึ่ง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะ
เห็นสมควรใหยุบสภาปตตานีมหานครตามขอเสนอทบทวนหรือไมก็ได แตตองพิจารณาใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับขอเสนอดังกลาว
ในกรณีที่ผูวาการปตตานีมหานครจะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งยุบสภา
ปตตานีมหานครในเหตุการณเดียวกันอีก ใหกระทําไดเมื่อพนกําหนดเกาสิบวัน นับแตวันที่ค รบ
กําหนดสามสิบวัน ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดรับขอเสนอทบทวนตามวรรคสอง
มาตรา 18 ถาปรากฏวาการดําเนินงานของผูวาการปตตานีมหานคร และสภาปตตานีมหานคร
ขัดแยงกัน หรือการดําเนินงานของผูวาการปตตานีมหานคร หรือสภาปตตานีมหานครเปนไป
ในทางที่ไมถูกตอง จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกปตตานีมหานคร หรือแกราชการโดยสวนรวม
และการแกไขสภาพเชนนั้นไมอาจกระทําไดโดยเหมาะสมดวยวิธีการอื่น นอกจากการยุบสภา

5

ปตตานีมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย อาจใหยุบสภาปตตานีมหานคร เพื่อใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครใหมได
มาตรา 19 การยุบสภาปตตานีมหานครตามมาตรา 17 หรือมาตรา 18 และการที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไมเห็นชอบดวยกับขอเสนอทบทวนของผูวาการปตตานีมหา
นครตามมาตรา 17 ใหทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย พรอมกับแสดงเหตุผลโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 20 สภาปตตานีมหานครมีสมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) สมาชิกสภาที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงในเขตพื้นที่ปตตานี
มหานคร 37 เขต จํานวน 37 คน
(2) สมาชิกสภาที่ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในกลุมชนสวนนอยและผูขาด
โอกาสในสังคมจํานวน 6 คน ประกอบดวยผูแทนกลุมผูนับถือศาสนาพุทธ
จํานวน 3 คน ผูแทนกลุมผูนับถือศาสนาอื่นที่มิใชศาสนาอิสลามและศาสนา
พุทธ จํานวน 1 คน ผูแทนกลุมสตรี จํานวน 1 คน และผูแทนกลุมคนพิการ
จํานวน 1 ตน
มาตรา 21 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานครเริ่มตั้งแตวันเลือกตั้ง และอยูใน
ตําแหนงตามอายุของสภาปตตานีมหานคร
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาปตตานีมหานครวางลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามอายุ
ของสภาปตตานีมหานคร หรือมีการยุบสภาปตตานีมหานคร ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานี
มหานครภายในกําหนดเวลาเกาสิบวัน เวนแตอายุของสภาปตตานีมหานคร จะเหลือไมถึงหนึ่งรอย
แปดสิบวัน
สมาชิกสภาปตตานีมหานครผูเขามาแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาอายุของสภา
ปตตานีมหานครที่เหลืออยู
มาตรา 22 สมาชิกสภาปตตานีมหานคร ตองไมดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดใน
สวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของปตตานีมหานคร หรือ
บริษัท ซึ่งปตตานีมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวนทองถิ่น
มาตรา 23 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานครสิ้นสุดลงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาปตตานีมหานคร หรือมีการยุบสภาปตตานี
มหานคร
(2) ตาย
(3) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาปตตานีมหานคร และให มีผล
นับแตวันถัดจากวันยื่นหนังสือลาออก
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(4) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 14 หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15 เวนแต
กรณีตามมาตรา 15 (4)
(5) กระทําการอันตองหามตามมาตรา 22
(6) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) ขาดการประชุมสภาปตตานีมหานครตลอดสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอย
กวาสามสิบวัน โดยไมไดรับอนุญาตจากประธานสภาปตตานีมหานคร
(8) สภาปตตานีมหานครวินิจฉัยใหออกเพราะเห็นวา ไดกระทําการอันเปนการ
เสื่อมเสียแกเกียรติศักดิ์ของตําแหนง มติของสภาปตตานีมหานครในขอนี้
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของ
สภาปตตานีมหานคร ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่สภาปตตานีมหานครลงมติ
(9) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตปตตานีมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น และถาสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานี
มหานครสิ้นสุดลงพรอมกันทั้งหมด เพราะเหตุดังกลาว ใหถือวาเปนการยุบ
สภาปตตานีมหานคร
ในกรณีตาม (8) ใหกระทําเมื่อสมาชิกสภาปตตานีมหานครไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเขาชื่อเสนอญัตติใหสภาปตตานีมหานครพิจารณา
มาตรา 24 ในกรณีที่มีขอกลาวหาวา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานครสิ้นสุดลง
เพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 23 (4) (5) (7) ใหประธานสภาปตตานีมหานครดําเนินการ
สอบสวน ถาประธานสภาปตตานีมหานครรายงานวา สมาชิกภาพของสมาชิกคนนั้นสิ้นสุดลงตาม
ขอกลาวหานั้น และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบดวย ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง การพนจากตําแหนงตามมาตรานี้ ใหนํามาตรา 53
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 25 ใหสภาปตตานีมหานครเลือกสมาชิกสภาปตตานีมหานครเปนประธานสภา
ปตตานีมหานครคนหนึ่ง และรองประธานสภาปตตานีมหานครสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันที
ที่ไดรับเลือก ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศชื่อ ประธานสภาและรองประธานสภา
ปตตานีมหานครผูไดรับเลือกในราชกิจจานุเบกษา ประธานสภาและรองประธานสภาปตตานีม หา
นครดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสี่ป
มาตรา 26 ประธานสภา หรือรองประธานสภาปตตานีมหานคร พนจากตําแหนงกอนถึงวาระ
ดวยเหตุใดเหตุหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาปตตานีมหานคร
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(2) ลาออกจากตําแหนงโดยยื่นหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทย และใหมีผลนับแตวันถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(3) เมื่อสมาชิกสภาปตตานีมหานครไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเขาชื่อเสนอญัตติใหสภาปตตานีมหานคร มีการเลือกตั้งประธานสภา
หรือรองประธานสภาปตตานีมหานครใหม และสภาปตตานีมหานครมีมติ
ตามนั้น ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
โดยใหพนจากตําแหนง เมื่อไดมีการเลือกตั้งประธานสภา หรือรองประธาน
สภาปตตานีมหานครแลวแตกรณี
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหสภาปตตานีมหานคร เลือกประธานสภา หรือรอง
ประธานสภาปตตานีมหานครคนใหมขึ้นแทนแลวแตกรณี และใหผูที่ไดรับเลือกนั้นอยูในตําแหนง
ตามวาระของผูซึ่งตนแทน
มาตรา 27 ประธานสภาปตตานีมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการของสภาปตตานีมหา
นครใหเปนไปตามขอบังคับของสภาปตตานีมหานคร รองประธานสภาปตตานีมหานครมีอํานาจ
หนาที่กระทํากิจการแทนประธานสภาปตตานีมหานคร เมื่อประธานสภาปตตานีมหานครไมอยู
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือตามที่ประธานสภาปตตานีมหานครมอบหมาย
เมื่อประธานสภาและรองประธานสภาปตตานีมหานครไมอยูในที่ประชุม หรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหสมาชิกสภาปตตานีมหานคร เลือกสมาชิกสภาปตตานีมหานครคนหนึ่งทําหนาที่
ประธาน เฉพาะในการประชุมคราวนั้น
มาตรา 28 ใหมีเลขานุการประธานสภาปตตานีมหานครหนึ่งคน และเลขานุการรอง
ประธานสภาปตตานีมหานครหนึ่งคน โดยประธานสภาปตตานีมหานครเปนผูแตงตั้ง
มาตรา 29 สภาปตตานีมหานครมีอํานาจตราขอบังคับเกี่ยวกับจรรยาบรรณของสมาชิกสภา
ปตตานีมหานคร ขอบังคับการประชุมเกี่ยวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาที่ ของประธานสภา
ปตตานีมหานคร รองประธานสภาปตตานีมหานคร และคณะกรรมการสามัญ หรือวิสามัญของสภา
ปตตานีมหานคร วิธีการประชุม การเสนอและพิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา
การอภิปราย การลงมติ การตั้งกระทูถาม การเปดอภิปรายทั่วไป การรักษาระเบียบ และความ
เรียบรอยของกิจการอื่น อันเปนหนาที่ของสภาปตตานีมหานคร
มาตรา 30 ภายในสิบหาวัน นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร อันเปนการ
เลือกตั้งทั่วไป ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมสภาปตตานีมหานคร เพื่อให
สมาชิกมาประชุมเปนครั้งแรก
ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญของสภาปตตานีมหานครไมนอยกวาสองสมัย แตตองไมเกิน
สี่สมัย จํานวนสมัยประชุมสามัญ และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปแตละสมัย ใหสภาปตตานี
มหานครกําหนด
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สมัยประชุมสามัญของสภาปตตานีมหานครสมัยหนึ่ง ๆ ใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามี
กรณีจําเปน ใหประธารสภาปตตานีมหานคร สั่งขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตาม
ความจําเปน ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดโดยความเห็นชอบ
ของสภาปตตานีมหานคร ใหประธานสภาปตตานีมหานคร เปนผูเรียกประชุมสภาปตตานีมหานคร
ตามสมัยประชุม และเปนผูเปด หรือปดการประชุม
มาตรา 31 นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อมีกรณีจําเปน เพื่อประโยชนของปตตานีมหา
นคร ผูวาการปตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปตตานีมหานคร มีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสาม
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําคํารองยื่นตอประธานสภาปตตานีมหานคร ขอใหเรียกประชุม
สภาปตตานีมหานครเปนการประชุมสมัยวิสามัญได ใหประธานสภาปตตานีมหานครเรียกประชุม
โดยกําหนดวันประชุมภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดเวลาสามสิบวัน แตถามีกรณีจําเปน ให
ประธานสภาปตตานีมหานคร สั่งขยายเวลาสมัยประชุมวิสามัญ ออกไปอีกไดตามความจําเปน ครั้ง
ละไมเกินสิบหาวัน การปดประชุมสมัยวิสามัญ กอนครบกําหนดเวลาสามสิบวัน จะกระทําไดโดย
ความเห็นชอบของสภาปตตานีมหานคร
มาตรา 32 การประชุมสภาปตตานีมหานครทุกคราว ตองมีสมาชิกมาประชุม ไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ผูวาการปตตานีมหานคร รองผูวาการปตตานีมหานคร และหรือผูที่ผูวาการปตตานีมหานคร
มอบหมาย มีสิทธิเขาประชุมสภาปตตานีมหานคร และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุม แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา 33 การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษา ใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ เวนแตที่มีบัญญัติไว
เปนอยางอื่นในพระราชบัญญัตินี้ หรือในขอบังคับการประชุมสภาปตตานีมหานคร
สมาชิกสภาปตตานีมหานครคนหนึ่งใหมีหนึ่งเสียงในการออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนน
เสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 34 หามมิใหสภาปตตานีมหานคร ประชุมปรึกษาหารือในเรื่องนอกเหนืออํานาจ
หนาที่
มาตรา 35 การประชุมสภาปตตานีมหานครยอมเปนการเปดเผย ตามลักษณะที่กําหนดไวใน
ขอบังคับการประชุมสภาปตตานีมหานคร แตถาหากผูวาปตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปตตานี
มหานครมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดร องขอใหประชุมลับ ก็ใหประชุม
ลับ
มาตรา 36 ในที่ประชุมสภาปตตานีมหานคร สมาชิกยอมมีสิทธิตั้งกระทูถาม ผูวาการปตตานี
มหานครในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ของปตตานีมหานคร แตผู วาการปตตานีมหานคร
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ยอมมีสิทธิที่จะไมตอบ เมื่อเห็นวาเรื่องนั้น ๆ ยังไมควรเปดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชนสําคัญของ
ปตตานีมหานคร
มาตรา 37 สมาชิกสภาปตตานีมหานคร จํานวนไมนอยกวา สองในห าของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมด มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอใหเปดอภิปรายทั่วไป เพื่อใหผูวาการปตตานีมหานคร แถลง
ขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น ในปญหาอันเกี่ยวกับการบริหารของปตตานีมหานคร ญัตติ
ดังกลาวในวรรคหนึ่งใหยื่นตอประธานสภาปตตานีมหานคร และใหประธานสภาปตตานีมหานคร
แจงไปยังผูวาการปตตานีมหานคร เพื่อกําหนดวัน เวลา สําหรับการเปด อภิปรายทั่วไป ภายในสิบหา
วัน นับแตวันที่ผูวาการปตตานีมหานครไดรับแจง
การเปดอภิปรายทั่วไปตามมาตรานี้ สภาปตตานีมหานครจะลงมติในปญหาที่อภิปรายมิได
มาตรา 38 สภาปตตานีมหานครมีอํานาจเลือกสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ตั้งเปน
คณะกรรมการสามัญของสภาปตตานีมหานคร และมีอํานาจเลือกบุคคลผูเป นสมาชิกสภาปตตานี
มหานคร หรือมิไดเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ตั้งเปนคณะกรรมการวิสามัญของสภาปตตานี
มหานคร เพื่อกระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาที่ของ
ปตตานีมหานคร แลวรายงานตอสภาปตตานีมหานคร
ผูวาการปตตานีมหานคร มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาปตตานีมหานคร หรือบุคคลผูมิไดเปน
สมาชิกสภาปตตานีมหานคร ใหสภาปตตานีมหานคร ตั้งเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัญได
จํานวนกรรมการที่ผูวาการปตตานีมหานครมีสิทธิเสนอนั้น ใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของสภาปตตานีมหานคร
มาตรา 39 คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณ ใหมีกรรมการจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามาของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปตตานีมหานคร และผูวา การปตตานีมหา
นครมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลผูที่เปนสมาชิก หรือมิไดเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานครใหสภาปตตานี
มหานครตั้งเปนกรรมการได ไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งคณะ
มาตรา 40 การประชุมคณะกรรมการตามมาตรา 38 และมาตรา 39 ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม และใหใชขอบังคับการ
ประชุมสภาปตตานีมหานครโดยอนุโลม
มาตรา 41 คณะกรรมการของสภาปตตานีมหานครมีอํานาจเรียกเจาหนาที่ หรือพนักงานของ
ปตตานีมหานครมาแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็นในกิจการที่กระทํา หรือในเรื่องที่
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาอยูนั้นได ทั้งนี้ จะกระทํานอกสมัยประชุมของปตตานีมหานครก็ได
และถามีความจําเปนคณะกรรมการแตละคณะ อาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นพิจารณารายละเอียดใน
เรื่องที่เปนหนาที่ของคณะกรรมการ แลวเสนอรายงานตอคณะกรรมการก็ได
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มาตรา 42 คณะกรรมการสามัญของสภาปตตานีมหานคร ใหมีวาระการปฏิบัติหนาที่คราวละ
สองป คณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา 38 และมาตรา 39 ใหสิ้นสภาพไป หลังจากที่ไดปฏิบัติงาน
ที่ไดรับมอบหมาย และเสนอรายงานตอสภาปตตานีมหานครเรียบรอยแลว
มาตรา 43 ใหประธานสภาปตตานีมหานคร รองประธานสภาปตตานีมหานคร และสมาชิก
สภาปตตานีมหานคร รวมทั้งคณะกรรมการที่สภาปตตานีมหานครตั้งขึ้น หรือคณะอนุกรรมการที่
คณะกรรมการตั้งขึ้น ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น ตามที่
กําหนดโดยพระรากฤษฎีกาจากงบประมาณของปตตานีมหานคร
สวนที่ 2
ผูวาการปตตานีมหานคร
มาตรา 44 ใหปตตานีมหานครมีผูวาการปตตานีมหานครคนหนึ่ง ซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นโดย
วิธีการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ
การเลือกตั้งผูวาการปตตานีมหานคร จะกระทําไดเมื่อไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหมีการ
เลือกตั้งแลว ในพระราชกฤษฎีกานั้น ใหระบุวันเลือกตั้ง และระยะเวลารับสมัครเลือกตั้ง
หลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งผูวาการปตตานีมหานคร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร และผูวาการปตตานีมหานคร ผลของการเลือกตั้งผูวาการ
ปตตานีมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 45 ถาหากผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาการปตตานีมหานคร ไดรับเลือกตั้งดวยคะแนน
เสียงไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง ใหมีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม ภายในสิบหาวัน
นับแตวันเลือกตั้ง โดยใหผูสมัครที่ไดรับเลือกตั้งที่ไดคะแนนสูงสุด กับผูสมัครที่ไดคะแนนลําดับ
รองลงมา ใหผูมีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งใหม ผูสมัครที่ไดรับคะแนนสูงสุด เปนผูที่ไดรับ
เลือกตั้ง
มาตรา 46 ผูมีสิทธิเลือกตั้งผูวาการปตตานีมหานคร ตองมีคุณสมบัติ ตามมาตรา 13 และไมมี
ลักษณะตองหามตามมาตรา 14
มาตรา 47 ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาการปตตานีมหานคร ตองเปนผูมีคุณสมบัติตาม
มรตรา 14 และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 15
มาตรา 48 ผูวาการปตตานีมหานคร มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้ง
เมื่อผูวาการปตตานีมหานครพนจากตําแหนงตามวาระ ใหจัดการเลือกตั้งขึ้นใหมภายในหก
สิบวันนับแตวันสิ้นสุดวาระ แตถาตําแหนงผูวาการปตตานีมหานครวางลงโดยเหตุอื่น ใหจัดการ
เลือกตั้งขึ้นใหมภายในเกาสิบวัน และใหผูไดรับการเลือกตั้งอยูในตําแหนงโดยเริ่มนับวาระใหม
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มาตรา 49 ใหผูวาการปตตานีมหานคร ดํารงตําแหนงนับแตวันเลือกตั้ง ใหมีการมอบหมาย
งานในหนาที่ผูวาการปตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน นับแตวันเลือกตั้ง
มาตรา 50 ผูวาการปตตานีมหานครมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดนโยบายและบริหารราชการของปตตานีมหานครใหเปนไปตาม
กฎหมาย
(2) สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของปตตานีมหานคร
(3) แตงตั้งและถอดถอนรองผูวาการปตตานีมหานคร เลขานุการรองผูวา
การปตตานีมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร แตงตั้ง
และถอดถอนผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษา
ของผูวาการปตตานีมหานคร หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการ
ใด ๆ
(4) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
(5) วางระเบียบเพื่อใหงานของปตตานีมหานครเปนไปโดยเรียบรอย
(6) รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติปตตานีมหานคร
(7) ประสานงานและรวมมือกับราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และองคกรอิสระ
เพื่อพัฒนาปตตานีมหานครใหเจริญกาวหนา
(8) อํานาจหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่น
มาตรา 51 ใหผูวาการปตตานีมหานครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และพนักงานปตตานี
มหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของปตตานีมหานคร และใหมีอํานาจหนาที่ตามที่
กฎหมายอื่นไดกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ นายกองคการบริหาร
สวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยอนุโลม ทั้งนี้ เวนแต
พระราชบัญญัตินี้จะไดบัญญัติไวเปนอยางอื่น
มาตรา 52 ผูวาการปตตานีมหานคร
(1) ตองไมดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่อื่นใดในสวนราชการ หรือหนวยงาน
ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของปตตานีมหานคร หรือบริษัทซึ่ง
ปตตานีมหานครถือหุน หรือตําแหนงผูบริหารทองถิ่น หรือพนักงานสวน
ทองถิ่น เวนแตตําแหนงที่ตองดํารงตามบทบัญญัติแหงกฏหมาย
(2) ตองไมรับเงิน หรือประโยชนใด ๆ เปนพิเศษ จากสวนราชการ หรือหนวย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชยของปตตานีมหานคร หรือ
บริษัทซึ่งปตตานีมหานครถือหุน นอกเหนือไปจากที่สวนราชการ หรือหนวย
งานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือการพาณิชย หรือบริษัทปฏิบัติกับบุ คคลอื่น
ในธุรกิจการงานตามปกติ
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(3) ตองไมเปนคูสัญญา หรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับปตตานีมหานคร
หรือการพาณิชยของปตตานีมหานคร หรือบริษัทซึ่งปตตานีม หานครถือหุน
เวนแตกรณีที่ผูวาการปตตานีมหานคร ไดเปนคูสัญญา หรือเปนผูมีสวน
ไดเสียในสัญญาอยูกอนไดรับการเลือกตั้ง
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาการปตตานีมหา
นคร รับเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญหรือเงินปพระบรมวงศานุวงศ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และมิใหใชบังคับในกรณีที่ผูวาการปตตานีมหานครรับเงินตอบแทน เงินคาเบี้ยประชุม หรือเงินอื่น
ใด เนื่องจากการดํารงตําแหนง กรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภา หรือสภาผูแทนราษฎร หรือ
สภาปตตานีมหานคร หรือสภาทองถิ่น หรือกรรมการที่ไดรับแตงตั้งในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย หรือกรรมการที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนโดยตําแหนง
มาตรา 53 ผูวาการปตตานีมหานครพนจากตําแหนงดวยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายกรัฐมนตรี และใหมีผลนับแตวัน
ถัดจากวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา 46 ยกเวน
ลักษณะตองหามตามมาตรา 15 (4)
(5) กระทําการอันตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา 52
(6) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทํา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(7) มีการยุบสภาปตตานีมหานคร
(8) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี สั่งใหออกจาก
ตําแหนง เมื่อมีกรณีแสดงใหเห็นวา ไดกระทําการอันเสื่อมเสียแกเกียรติ
ศักดิ์ของตําแหนง หรือปฏิบัติการ หรือละเลยไมปฏิบัติการ อันควรปฏิบัติ
ในลักษณะที่เห็นไดวา จะเปนเหตุใหเสียหายอยางรายแรง แกปตตานีมหา
นคร หรือแกราชการโดยสวนรวม หรือแกการรักษาความสงบเรียบรอย
หรือสวัสดิภาพของประชาชน
(9) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตปตตานีมหานครไดลงคะแนนเสียงใหพน
จากตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
ในกรณีที่มีพฤติการณดังที่ระบุไวตาม(8)สภาปตตานีมหานคร จะมี
มติขอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก็ได มติของปตตานีมหา
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นครในขอนี้ ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา สองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาปตตานี
มหานครในการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตองนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีภายในสิบหา
วัน นับแตวันที่ตนไดรับแจงมติของสภาปตตานีมหานคร
มาตรา 54 เมื่อปรากฏกรณีตามมาตรา 53 (4) หรือ (5) ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย สั่งใหมีการสอบสวน กอนมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง แตผูถูกสั่งใหพนจาก
ตําแหนงมีสิทธิยื่นฟองตอศาล เพื่อขอใหเพิกถอนคําสั่งภายในสิบหาวัน นับแตวันที่ไดรั บคําสั่งให
พนจากตําแหนง
ในระหวางรอคําพิพากษาของศาล ใหผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงพักการปฏิบัติหนาที่ นับแต
วันที่ไดรับคําสั่ง จนกวาศาลจะพิพากษา
ในกรณีผูถูกสั่งใหพนจากตําแหนงไปยื่นฟองตอศาล หรือศาลพิพากษาใหเปนไปตามคําสั่ง
ใหผูถูกสั่งนั้นพนจากตําแหนง นับแตวันที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกคําสั่ง วันที่ไดรับ
คําสั่งใหออกจากตําแหนงใหหมายถึงวันที่ผูวาการปตตานีมหานคร ไดรับคําสั่งดังกลาว
มาตรา 55 ใหผูวาการปตตานีมหานคร ซึ่งพนจากตําแหนง ตามมาตรา 53 (1) คงอยูใน
ตําแหนงตอไป จนกวาผูวาการปตตานีมหานคร ซึ่งไดรับการเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ แตในกรณี
พนจากตําแหนงดวยเหตุอื่นใด นอกจากการออกตามวาระ ใหปลัดปตตานีมหานคร เปน ผูปฏิบัติ
หนาที่ในตําแหนงผูวาการปตตานีมหานคร ถาไมมีปลัดปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหนายกรัฐมนตรี แตงตั้งรองปลัดปตตานีมหานคร หรือขาราชการปตตานีมหานคร ผูมี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูปฏิบัติหนาที่ ในตําแหนงผูวาการปตตานีมหา
นคร
มาตรา 56 ใหมีรองผูวาการปตตานีมหานครจํานวนไมเกินสี่คน หนึ่งในสี่ เปนรองผูวาการ
ปตตานีมหานครที่มิไดนับถือศาสนาอิสลาม ตามลําดับที่ผูวา การปตตานีมหานครจัดไว ชวยผูวา
ราชการปตตานีมหานครในการบริหารราชการของปตตานีมหานคร ตามที่ผูวาการปตตานีมหานคร
มีคําสั่งมอบหมาย คําสั่งแตงตั้งรองผูวาการปตตานีมหานครใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 57 ใหมีเลขานุการผูวาการปตตานีมหานครหนึ่งคน และผูชวยเลขานุการผูวาการ
ปตตานีมหานคร ไมเกินจํานวนรองผูวาราชการปตตานีมหานคร
มาตรา 58 ในกรณีมีการแตงตั้งประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา และคณะที่ปรึกษา ของผูวาการ
ปตตานีมหานคร ตามมาตรา 50 (3) ตําแหนงดังกลาวจะมีจํานวนรวมกันทั้งหมดเกินเกาคนไมได
มาตรา 59 ใหผูวาการปตตานีมหานคร รองผูวาการปตตานีมหานคร เลขานุการผูวาการ
ปตตานีมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร เลขานุการ ประธานสภาปตตานีมหา
นคร เลขานุการรองประธานสภาปตตานีมหานคร ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา เปนขาราชการ
การเมืองตามกฎหมายวาดวย ระเบียบขาราชการการเมือง
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ใหนํากฎหมายวาดวยระเบียบขอราชการการเมืองมาใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงตามวรรค
หนึ่ง เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ และใหผูวาการปตตานีมหานคร หรือ
ประธานสภาปตตานีมหานครแลวแตกรณี มีอํานาจแตงตั้งขาราชการการเมือง ตําแหนงรองผูวาการ
ปตตานีมหานคร เลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร ผูชวยเลขานุการ ผูวาการปตตานีมหานคร
เลขานุการประธานสภาปตตานีมหานคร เลขานุการรองประธานสภาปตตานีมหานคร ประธานที่
ปรึกษา ที่ปรึกษา จากบุคคลซึ่งผูวาการปตตานีมหานคร หรือประธานสภาปตตานีมหานคร แลวแต
กรณี พิจารณาเห็นสมควร และจะตองเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเปนขาราชการการเมือง ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบขาราชการการเมือง และใหนําบทบัญญัติ มาตรา 52 มาใชบังคับแกบุคคลดังกลาวดวย
เมื่อผูวาการปตตานีมหานคร หรือประธานสภาปตตานีมหานคร ผูแตงตั้งขาราชการการเมือง
แลวแตกรณี พนจากตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งเปนขาราชการการเมืองตามวรรคสองพนจาก
ตําแหนงดวย นอกจากการพนจากตําแหนงดังกลาว บุคคลดังกลาวตองพนจากตําแหนงตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง หรือเมื่อกระทําการตองหามตามที่บัญญัติไวในมาตรา
52 หรือถูกสั่งใหออกตามคําสั่งของผูวาการปตตานีมหานคร หรือประธานสภาปตตานีมหานคร ไม
วาจะเปนไปโดยมีความผิด หรือไมมีความผิดก็ตาม
มาตรา 60 ใหขาราชการการเมืองตามมาตรา 59 และคณะกรรมการที่ผูวาการปตตานีมหา
นครแตงตั้ง ไดรับเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่น สําหรับตําแหนงตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปตตานีมหานคร
สวนที่ 3
สภาประชาชน
มาตรา 61 ใหปตตานีมหานครมีสภาประชาชน ประกอบดวย สมาชิก มาจากการเสนอชื่อจาก
กลุมอาชีพ กลุมวัฒนธรรม และองคกรภาคประชาสังคม ที่ลงทะเบียนจดแจงกับปตตานีมหานคร
ใหแตละกลุมเลือกตั้งผูแทนหนึ่งคน ใหคณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือกจํานวนหา สิบคน
เสนอใหสภาปตตานีมหานครพิจารณาแตงตั้งเปนสมาชิกสภาประชาชน คําสั่งแตงตั้งใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 62 ใหสภาปตตานีมหานคร แตงตั้งคณะกรรมการวิสามัญ ตามมาตรา 39 จํานวนเจ็ด
คน ทําหนาที่สรรหา สมาชิกสภาประชาชน หลังจากที่ไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย และเสนอ
รายงานตอสภาปตตานีมหานครแลว ใหสิ้นสภาพไป
มาตรา 63 บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาประชาชน จะตองมีคุณสมบัติ ไม
เปนบุคคลตองหามมิใหใชสิทธิ ตามมาตรา 13 มาตรา 15 และตองมีคุณสมบัติตามมาตรา 14
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มาตรา 64 อายุของสภาประชาชนมีกําหนดคราวละสี่ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภา
ประชาชน เมื่ออายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง ใหจัดการสรรหาสมาชิกสภาประชาชนใหมภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่อายุของสภาประชาชนสิ้นสุดลง
มาตรา 65 ใหสภาประชาชนเลือกสมาชิกสภาประชาชนคนหนึ่ งเปนประธาน และรอง
ประธานสภาประชาชนสองคน โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก ใหประธานสภาปตตานี
มหานครประกาศชื่อประธานสภาประชาชนและรองประธานสภาประชาชนในราชกิจจานุเบกษา
ประธานสภาประชาชนและรองประธานสภาประชาชนดํารงตําแหนงตามวาระคราวละสี่ป
มาตรา 66 เมื่อมีสมาชิกสภาประชาชนวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาประชาชนทั้งหมด
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาประชาชนเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการสรรหาสมาชิกสภาประชาชน
ขึ้นใหม ภายในเกาสิบวัน นับแตมีกรณีดังกลาว
มาตรา 67 ภายในสิบหาวัน นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชน ใหประธานสภา
ประชาชนนัดประชุมสมาชิกสภาประชาชนใหมาประชุมเปนครั้งแรก และใหสภาประชาชน
กําหนดใหมีการประชุมสภาประชาชนอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวัน เวลาใด ให
เปนไปตามมติของสภาประชาชน
มาตรา 68 ใหสภาประชาชนมีอํานาจหนา ดังนี้
(1) เสนอแนะ ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของผูวาการปตตานี
มหานคร และสมาชิกสภาปตตานีมหานคร พรอมจัดทํารายงานประจําป
(2) เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิตอสภาปตตานีมหานคร เพื่อเปนกรรมการดานตาง ๆ
ในการพิจารณาดําเนินงานของสภาปตตานีมหานคร
(3) แนะนํารายชื่อผูที่สภาประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมจะลงสมัครรับ
เลือกตั้งเปนผูวาการปตตานีมหานคร ดวยกระบวนการปรึกษาหารือ
(4) ใหคําปรึกษาตามที่ผูวาการปตตานีมหานครรองขอ
(5) หนาที่อื่น ๆตามที่กําหนดในกฎหมาย หรือที่สภาปตตานีมหานครมอบ
หมาย
มาตรา 69 ใหประธานสภาประชาชน รองประธานสภาประชาชน และสมาชิกสภาประชาชน
รวมทั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ ที่สภาประชาชนตั้งขึ้น ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ย
ประชุม และเงินตอบแทนอื่น ตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปตตานีมหา
นคร
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หมวด 3
การจัดระเบียบราชการปตตานีมหานคร
สวนที่ 1
สวนราชการของปตตานีมหานคร
มาตรา 70 ใหจัดระเบียบราชการปตตานีมหานคร ดังนี้
(1) สํานักงานเลขานุการสภาปตตานีมหานคร
(2) สํานักงานเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร
(3) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร
(4) สํานักงานปลัดปตตานีมหานคร
(5) สํานักหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งมีฐานะเปนสํานัก
(6) สํานักงานเขต
(7) สํานักงานแขวง
การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงสํานัก หรือการแบงสวนราชการภายในหนวยงาน
ตามวรรคหนึ่ง จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร โดยทํา
เปนประกาศของปตตานีมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 71 สํานักงานเลขานุการสภาปตตานีมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา
ของสภาปตตานีมหานคร มีเลขานุการสภาปตตานีมหานครซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานคร
สามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร ขึ้นตอปลัด
ปตตานีมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการสภาปตตานีมหา
นคร ขึ้นตอประธานสภาปตตานีมหานคร และมีผูชวยเลขานุการสภาปตตานีมหานคร ซึ่งเปน
ขาราชการปตตานีมหานครสามัญ เปนผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการสภาปตตานีมหา
นคร
มาตรา 72 สํานักงานเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการและ
งานของผูวาการปตตานีมหานคร มีเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ขึ้นตอผูวาการปตตานีมหานคร และมี
ผูชวยเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการการเมือง เปนผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร และมีหัวหนาสํานักงานเลขานุการผูวาการปตตานี
มหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญ เปนผูชวยของเลขานุการผูวาการปตตานีมหา
นคร ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการผูวาการปตตานีมหานคร และในการบังคับ
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บัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานี มหานคร ขึ้นตอเลขานุการผูวาการปตตานีมหา
นคร ปลัดปตตานีมหานคร และผูวาการปตตานีมหานคร ตามลําดับ
มาตรา 73 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ
ราชการประจําของคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร มีหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร ขึ้นตอปลัดปตตานี มหานคร และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร ขึ้นตอประธาน
คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร และจะใหมีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญคนหนึ่ง หรือหลายคน เปน
ผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทน หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานาครก็ได
มาตรา 74 สํานักปลัดปตตานีมหานคร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ
ปตตานีมหานคร และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดโดยเฉพาะ มีปลัด
ปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหา
นคร และลูกจางปตตานีมหานคร และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ของสํานักปลัดปตตานีมหา
นคร และจะใหมีรองปลัดปตตานีมหานคร ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญ คนหนึ่งหรือ
หลายคนเปนผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนปลัดปตตานีมหานครก็ได
มาตรา 75 นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 72 ใหปลัดปตตานีมหานครมี
อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผูวาการปตตานีมหานคร และรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลราชการประจําของปตตานีมหานคร ใหเปนไปตามนโยบายของปตตานีมหานคร กํากับ
เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในปตตานีมหานคร รวมทั้งเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร รองจากผูวาการปตตานีมหานคร
มาตรา 76 สํานักตามมาตรา 68 (5) มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตามที่กําหนดไวใน
ประกาศปตตานีมหานคร โดยผูอํานวยการสํานัก ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญ เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการปตตานีมหานคร และลูกจางปตตานีมหานคร รับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานัก และจะใหมีรองผูอํานวยการสํานัก ซึ่งเปนขาราชการปตตานีมหานครสามัญ คน
หนึ่งหรือหลายคน เปนผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการสํานักก็ได
มาตรา 77 นอกจากอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 76 ใหผูอํานวยการสํานัก มีอํานาจ
หนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด และตามคําสั่งของผูวาการปตตานีมหานคร และปลัดปตตานีมหานคร
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของสํานักที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามนโยบายของ
ปตตานีมหานคร กํากับ เรงรัด ติดตามผลการปฏิบัติราชการของสํานักที่รับผิดชอบ
สวนที่ 2
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เขตและสภาเขต
มาตรา 78 สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูบังคับบัญชาข าราชการปตตานีมหานคร
และลูกจางปตตานีมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต และจะใหมีผูชวยผูอํานวยการ
เขตคนหนึ่ง เปนผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการเขตก็ได
มาตรา 79 ใหผูอํานวยการเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายอําเภอ เวน
แต พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่น
(2) อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของผูอํานวยการเขต
(3) อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาการปตตานีมหานคร หรือปลัดปตตานีมหานครมอบ
หมาย
มาตรา 80 ในกรณีที่เปนการสมควร ผูวาการปตตานีมหานคร อาจสั่งใหสํานักงานเขตใด
ปฏิบัติหนาที่ใด แทนสํานักงานเขตอื่นทั้งหมด หรือบางสวนได และจะให ผูอํานวยการเขตใดเปน
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่นั้นก็ได แตตองประกาศการสั่งการดังกลาวในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 81 ในเขตหนึ่ง ๆ ใหมีสภาเขต ประกอบดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง มีจํานวน
อยางนอยเขตละเจ็ดคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหนึ่งหมื่นคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตในเขต
นั้นเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ตอจํานวนราษฎรทุกหนึ่งหมื่นคน เศษของหนึ่งหมื่น ถาถึงหาพันหรือกวา
นั้นใหนับเปนหนึ่งหมื่น
จํานวนสมาชิกสภาเขต ที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแตละเขต
ตามหลักฐานตามทะเบียนราษฎร ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศครั้งสุดทาย กอนวันประกาศใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศจํานวนสมาชิกสภา
เขต ที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขต คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และ
ผูสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต ใหนําบทบัญญัติมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15
มาใชบังคับโดยอนุโลม หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหเปนไปตามขอบัญญัติ
ปตตานีมหานคร การประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหกระทําเปน
ประกาศปตตานีมหานคร และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 82 อายุของสภาเขตมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาเขต เมื่ออายุ
ของสภาเขตสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม เปนการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตอง
กําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุของสภาเขตสิ้นสุดลง
มาตรา 83 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเขตเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุของ
สภาเขต เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาเขตในเขตใดวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาเขต ที่เขตนั้นจะมี
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ไดตามประกาศในมาตรา 79 วรรคหา สมาชิกภาพของสภาเขตแหงนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และใหมี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเขตขึ้นใหม ภายในเกาสิบวันนับแตมีกรณีดังกลาว
มาตรา 84 ใหสภาเขตเลือกสมาชิกสภาเขตเปนประธานสภาเขตคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาเขตคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีที่ไดรับเลือก ใหผูวาการปตตานีมหานคร
ประกาศชื่อประธานสภาเขต และรองประธานสภาเขตผูไดรับเลือก ประธานสภาเขต และรอง
ประธานสภาเขต ดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป
มาตรา 85 ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเขต ใหผูอํานวยการเขต นัดประชุม
สมาชิกสภาเขต เพื่อใหสมาชิกไดมาประขุมเปนครั้งแรก ใหสภาเขตกําหนดใหมีการประชุมสภา
เขตอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมในวันใด เวลาใด ใหเปนไปตามมติของสภาเขต
มาตรา 86 ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และหรือผูที่ผูอํานวยการเขตมอบหมาย
มีหนาที่ เขาประชุมสภาเขต และมีสิทธิแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานใน
หนาที่ ตอที่ประชุมสภาเขต แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา 87 ใหประธานสภาเขต และสมาชิกสภาเขต ไดรับเงินประจําตําแหนง เงินคาเบี้ย
ประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจากงบประมาณของปตตานีมหา
นคร
มาตรา 88 ใหผูอํานวยการเขต อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม และกิจการอื่นที่อยูใน
อํานาจของสภาเขต
มาตรา 89 ใหสภาเขตมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ใหขอคิดเห็นและขอสังเกต เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตตอผูอํานวยการเขต และ
สภาปตตานีมหานคร
(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติ
ปตตานีมหานคร วาดวยวิธีการงบประมาณ หรืองบประมาณรายจาย
(3) สอดสอง และติดตามดูแล การดําเนินการของสํานักงานเขต เพื่อใหเกิด
ประโยชนแกราษฎร
(4) ใหคําแนะนํา หรือขอสังเกตตอผูอํานวยการเขต เกี่ยวกับการปรับปรุง หรือ
แกไขการบริการประชาชนภายในเขต หากผูอํานวยการเขตไมดําเนินการ
ใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภาเขตแจงใหผูวาการปตตานี
มหานคร พิจารณาดําเนินการตอไป
(5) ใหคําปรึกษาตามที่ผูอํานวยการเขตรองขอ
(6) แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับการงานของสภาเขต ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในขอบัญญัติ
ปตตานีมหานคร วาดวยการนั้น
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(7) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมาย หรือที่สภาปตตานีมหานครมอบหมาย
ใหปตตานีมหานคร จัดใหมีงบประมาณ เพื่อการพัฒนาเขตตามความ
เหมาะสม ซึ่งการใชจายงบประมาณดังกลาว จะตองไดรับการพิจารณาจัด
สรรจากสภาเขตตาม (2)
มาตรา 90 ใหนําความในมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 25 (1) และ (2) โดยขอ
ลาออกตอสภาเขต มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 31 วรรคหนึ่ง มาตรา 32 มาตรา 33
และมาตรา 34 มาใชบังคับแกสภาเขต สมาชิกสภาเขต รองประธานสภาเขต และประธานสภาเขต
โดยอนุโลม
สวนที่ 3
แขวงและสภาแขวง
มาตรา 91 สํานักงานแขวงมีหัวหนาสํานักงานแขวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และลูกจาง
ปตตานีมหานครในสํานักงานแขวง รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในแขวง และใหมีผูชวย
หัวหนาสํานักงานแขวงคนหนึ่งเปนผูชวยสั่ง หรือปฏิบัติราชการแทนหัวหนาสํานักงานแขวงก็ได
มาตรา 92 ใหหัวหนาสํานักงานแขวงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1 อํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของนายกองคการ
บริหารสวนตําบล เวนแตพระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไวเปนอยางอื่ น
2 อํานาจหนาที่ตามที่กฏหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนา
สํานักงานแขวง
3 อํานาจหนาที่ซึ่งผูวาการปตตานีมหานคร ปลัดปตตานีมหานคร หรือ
ผูอํานวยการเขตปตตานีมหานครมอบหมาย
มาตรา 93 ในแขวงหนึ่ง ๆ ใหมีสภาแขวง ประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งหมูบาน
ละหนึ่งคน คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้ง และผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาแขวง ใหนําบทบัญญัติมาตรา 12 มาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 มาใชบังคับโดยอนุโลม
หลักเกณฑ และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแขวง ใหเปนไปตามขอบัญญัติปตตานีมหานคร
มาตรา 94 อายุของสภาแขวง มีกําหนดคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาแขวง
เมื่ออายุของสภาแขวงสิ้นสุดลง ใหจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาแขวงขึ้นใหม เปนการเลือกตั้ง
ทั่วไป ซึ่งตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในหกสิบวัน นับแตวันที่อายุของสภาแขวงสิ้นสุดลง
มาตรา 95 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาแขวงเริ่มแตวันเลือกตั้ง และอยูในตําแหนงตามอายุ
ของสภาแขวง
เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาแขวงวางลงถึงกึ่งจํานวนของสมาชิกสภาแขวง สมาชิกภาพของสภา
แขวงแหงนั้นเปนอันสิ้นสุดลง และใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาแขวงขึ้นใหม ภายในเกาสิบวัน นับ
แตมีกรณีดังกลาว
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มาตรา 96 ใหสภาแขวงเลือกสมาชิกสภาแขวง เปนประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาแขวงคนหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงทันทีเมื่อไดรับเลือก
ใหผูวาการปตตานีมหานคร ประกาศชื่อประธานสภาแขวง และรองประธานสภาแขวงผู
ไดรับเลือก ประธานสภาแขวงและรองประธานสภาแขวง ดํารงตําแหนงตามวาระคราวละหนึ่งป
มาตรา 97 ภายในสิบหาวันนับแตวันเลือกตั้งสมาชิกสภาแขวง ใหหัวหนาสํานักงานแขวงนัด
ประชุมสมาชิกสภาแขวง เพื่อใหสมาชิกไดมาประชุมเปนครั้งแรก
ใหสภาแขวงกําหนดใหมีการประชุมสภาแขวงอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง และจะประชุมใน
วันใด เวลาใด ใหเปนไปตามมติของสภาแขวง
มาตรา 98 หัวหนาสํานักงานแขวง ผูชวยหัวหนาสํานักงานแขวง และหรือผูที่หัวหนา
สํานักงานแขวงมอบหมายมีหนาที่เขาประชุม สภาแขวง มีสิทธิแถลงขอเท็จจริง หรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในหนาที่ตอที่ประชุมสภาแขวง แตไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มาตรา 99 ใหประธานสภาแขวง รองประธานสภาแขวง และสมาชิกสภาแขวง ไดรับเงิน
ประจําตําแหนง เงินคาเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นตามที่กําหนด โดยพระราชกฤษฎีกาจาก
งบประมาณของปตตานีมหานคร
มาตรา 100 ใหหัวหนาสํานักงานแขวง อํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการประชุม และกิจการ
อื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสภาแขวง
มาตรา 101 ใหสภาแขวงมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1 ใหขอคิดเห็นและขอสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาแขวงตอหัวหนาสํานักงาน
แขวง และสภาแขวง
2 สอดสองแลติดตามดูแลการดําเนินการของสํานักงานงานแขวง เพื่อให
เปนไปตามแผนพัฒนาแขวง และเกิดประโยชนแกราษฎร
3 ใหคําแนะนํา หรือขอสังเกตตอหัวหนาสํานักงานแขวง เกี่ยวกับการ
ปรับปรุง หรือแกไขการบริการประชาชนภายในแขวง หากหัวหนา
สํานักงานแขวงไมดําเนินการใด ๆ โดยไมแจงเหตุผลใหทราบ ใหสภาแขวง
แจงใหผูวาการปตตานีมหานคร พิจารณาดําเนินการ
4 ใหคําปรึกษาตามที่หัวหนาสํานักงานแขวงรองขอ
5 แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อกระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษา
เรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับงานของสภาแขวง ทั้งนี้ตามที่กําหนดในขอบัญญัติ
ปตตานีมหานครวาดวยการนั้น
6 หนาที่อื่น ๆ ตามที่กําหนดในกฎหมาย หรือที่สภาปตตานีมหานคร
มอบหมาย ใหปตตานีมหานครจัดใหมีงบประมาณ เพื่อการพัฒนาแขวงตาม

22

ความเหมาะสม การใชจายงบประมาณดังกลาว จะตองไดรับการพิจารณา
จัดสรรจากสภาแขวง
มาตรา 102 ใหนําความในมาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 26 (1) และ (2) โดยขอ
ลาออกตอสภาแขวง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง มาตรา 32 วรรคหนึ่ง มาตรา 33 มาตรา 34
และมาตรา 35 มาใชบังคับแกสภาแขวง สมาชิกสภาแขวง ประธานสภาแขวง และรองประธานสภา
แขวง โดยอนุโลม

หมวด 4
การรักษาราชการแทน และการปฏิบัติราชการแทน
มาตรา 103 อํานาจหนาที่ในการสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของรองผูวาราชการปตตานีมหา
นคร ใหเปนไปตามที่ผูวาราชการปตตานีมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ผูวาราชการปตตานีมหานคร ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาการปตตานีมหา
นครตามลําดับที่ผูวาการปตตานีมหานครจัดไวตามมาตรา 56 เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรอง
ผูวาการปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนําบทบัญญัติมาตรา 92วรรคสองมา
ใชบังคับโดยอนุโลม
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูวาการปตตานีมหานครจะ
พึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดในเรื่ องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูวาการปตตานีมหา
นคร จะมอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหรองผูวาการปตตานีมหานคร เปนผูปฏิบัติราชการแทนก็
ได แตถาจะมอบใหปลัดปตตานีมหานคร รองปลัดปตตานีมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก หรือผูอํานวยการเขตปฏิบัติราชการแทน ใหทํา
เปนคําสั่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 104 ในกรณีที่มีรองปลัดปตตานีมหานคร การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองปลัด
ปตตานีมหานคร ใหเปนไปตามที่ปลัดปตตานีมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
ปลัดปตตานีมหานครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดปตตานีมหานครหลายคน ใหรองปลัด
ปตตานีมหานครผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผู
ดํารงตําแหนงรองปลัดปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูวาการปตตานีมหา
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นครแตงตั้งผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานักคน
ใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดปตตานีมหานครจะพึง
ปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดบัญญัติในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ปลัดปตตานีมหานคร
จะมอบอํานาจ โดยทําเปนหนังสือใหรองปลัดปตตานีมหานครเปนผูปฏิบัติราชการแทนปลัด
ปตตานีมหานครก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทา ปฏิบัติราชการแทนในนามปลัดปตตานีมหานคร ใหทําเปนคําสั่ง และประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา 105 ในกรณีที่มีรองผูอํานวยการสํานัก การสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของรอง
ผูอํานวยการสํานัก ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการสํานักมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานัก หรือมี่แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
ผูอํานวยการสํานัก เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูอํานวยการสํานักหลายคน ใหรอง
ผูอํานวยการสํานัก ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปนผู รักษาราชการแทน ถาไม
มีรองผูอํานวยการสํานัก หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดปตตานีมหานครแตงตั้ง
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาของสํานักนั้นคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษา
ราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการสํานักจะพึงมี
หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยสํานัก จะ
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือ ใหรองผูอํานวยการสํานักเปนผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักก็ได แตถาจะมอบใหผูอํานวยการเขต ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาของสํานักนั้นปฏิบัติราชการแทนในนามผูอํานวยการสํานัก ใหทําเปนคําสั่ง และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 106 ในกรณีที่มีผูชวยผูอํานวยการกอง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวย
ผูอํานวยการเขต ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการเขตมีคําสั่งมอบหมาย ในกรณี ที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการเขต หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยผูอํานวยการเขตเปนผูรักษาราชการ
แทน ถามีผูชวยผูอํานวยการเขตหลายคน ใหผูชวยผูอํานวยการเขตผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาการแทน ถาไมมีผูชวยผูอํานวยการเขต หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
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ได ใหปลัดปตตานีมหานครแตงตั้งผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาคน
ใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน
อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ผูอํานวยการเขตจะพึง
ปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรื อคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ หรือคําสั่งนั้น หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้น มิไดกําหนดในเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น ผูอํานวยการเขต จะ
มอบอํานาจโดยทําเปนหนังสือใหผูชวยผูอํานวยเขต หรือหัวหนาสวนราชการของสํานักงานเขต
ปฏิบัติราชการแทนก็ได
มาตรา 107 การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของผูชวยเลขานุการสภาปตตานีมหานคร ให
เปนไปตามที่เลขานุการสภาปตตานีมหานครมีคําสั่งมอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการสภาปตตานีมหานคร หรือมีแตไ มอาจปฏิบัติราชการ
ได ใหผูชวยเลขานุการสภาปตตานีมหานคร เปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการสภา
ปตตานีมหานครหลายคน ใหประธานสภาปตตานีมหานครมีคําสั่งมอบหมายใหผูชวยเลขานุกากรส
ภาปตตานีมหานครคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการสภาปตตานีมหา
นคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหประธานสภาปตตานีมหานคร แตงตั้งขาราชการใน
สํานักงานเลขานุการสภาปตตานีมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปน
ผูรักษาราชการแทน
มาตรา 108 ในกรณีที่มีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร
การสั่ง หรือการปฏิบัติราชการของผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหา
นคร ใหเปนไปตามที่ หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานครมีคําสั่ง
มอบหมาย
ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร
หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหา
นครเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร
หลายคน ใหประธานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร แตงตั้งผูชวยหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวย
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
ประธานคณะกรรมการขาราชการปตตานีมหานคร แตงตั้งขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการปตตานีมหานคร ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เปนผูรักษาราชการ
แทน
มาตรา 109 ใหผูรักษาราชการแทนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ มีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใด หรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้ น
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มอบหมาย หรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมาย หรือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการ หรือใหมีอํานาจหนาที่
อยางใด ใหผูรักษาราชการแทน หรือผูปฏิบัติราชการแทน ทําหนาที่กรรมการ หรือมีอํานาจหนาที่
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้น ในระหวางที่รักษาราชการแทน หรือปฏิบัติราชการแทนดวย
แลวแตกรณี
หมวด 5
อํานาจหนาที่ของปตตานีมหานคร
มาตรา 110 ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น ใหปตตานีมหานครมีอํานาจหนาที่ ดําเนินกิจการ
ในเขตปตตานีมหานครในเรื่องดังตอไปนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน ทั้งนี้ตามขอบัญญัติปตตานี
มหานาคร และตามกฎหมายอื่นที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของปตตานี
มหานคร
(2) การทะเบียนตามที่กฎหมายกําหนด
(3) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบา นเมือง
(5) การผังเมือง
(6) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(7) การวิศวกรรมจราจร
(8) การขนสง
(9) การใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขามและที่จอดรถ
(10) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(11) การควบคุมอาคาร
(12) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัด และจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14) การพัฒนาและอนุรักษสิ่งแวดลอม
(15) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ทองถิ่น
(16) การสาธารณูปโภค
(17) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
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(18)
(19)
(20)
(21)

การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
การควบคุมการเลี้ยงสัตว
การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
การควบคุมความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย
โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่น ๆ
(22) การจัดการศึกษา
(23) การสาธารณูปการ
(24) การสังคมสงเคราะห
(25) การสงเสริมการกีฬา
(26) การสงเสริมการประกอบอาชีพ
(27) การพาณิชยของปตตานีมหานคร
(28) การจัดทําแผนพัฒนาปตตานีมหานคร
(29) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ
(30) หนาที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด
นายอําเภอ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย หรือที่กฎหมายระบุเปน
หนาที่ของปตตานีมหานคร
บรรดาอํานาจหนาที่ใด ซึ่งเปนของราชการสวนกลาง หรือราชการสวนภูมิภาค จะมอบให
ปตตานีมหานครปฏิบัติก็ได โดยใหทําเปนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ขอบังคับ หรือประกาศ
แลวแตกรณี ในกรณีที่ทําเปนขอบังคับ หรือประกาศ ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา 111 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 98 ใหผูวาการปตตานีมหานคร รองผูวาการ
ปตตานีมหานคร ปลัดปตตานีมหานคร รองปลัดปตตานีมหานคร หัวหนาสวนราชการที่เปนสํานัก
หรือเทียบเทาสํานัก ผูอํานวยการเขต ผูชวยผูอํานวยการเขต และขาราชการปตตานีมหานคร ที่ผูวา
ราชการปตตานีมหานครแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่สําหรับปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหมีฐานะ
เปนพนักงานผายปกครอง หรือตํารวจ ตามความหมายของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง มีอํานาจเขาไปในอาคาร หรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการผาผืน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติดังกลาว ในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ ใหมีอํานาจ
สอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ จากบุคคลที่อยู หรือ
ทํางานในสถานที่นั้น และใหมีอํานาจยึด หรืออายัดเอกสาร หลักฐาน ยานพาหนะ หรือสิ่งใด ๆ ที่
เกี่ยวกับการกระทําความผิด รวมทั้งใหมีอํานาจจับกุมผูกระทําความผิดไดดวย
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ในกรณีที่มีการจับกุม ผูกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูวาการปตตานีมหานคร ปลัด
ปตตานีมหานคร ผูอํานวยการสํานัก หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปน
สํานัก ผูอํานวยการเขต แลวแตกรณี เห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษจําคุก ใหมีอํานาจเปรียบเทียบ
กําหนดคาปรับได เมื่อผูตองหาชําระคาปรับ ตามจํานวนที่พนักงานเจาหนาที่ดังกลาวกําหนดภายใน
สามสิบวัน นับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกัน ถาผูตองหาไมยอมตามที่ปรับ หรือยอม
แลวไมชําระคาปรับภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหข าราชการปตตานีมหานครที่ผูวาการปตตานี
มหานครแตงตั้ง มีอํานาจในการสอบสวน และมีฐานะเปนพนักงานสอบสวน ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เงินคาปรับตามมาตรานี้ใหเปนรายไดของปตตานีมหานคร
มาตรา 112 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหผูวาการปตตานีมหานคร รองผูวาการปตตานีมหานคร
เลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร ผูชวยเลขานุการผูวาราชการปตตานีมหานคร เลขานุการ
ประธานสภาปตตานีมหานคร เลขานุการรองประธานสภาปตตานีมหานคร ประธานที่ปรึกษา และ
ขาราชการปตตานีมหานคร เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 113 ปตตานีมหานครอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น โดยเรียกคาบริการไดโดยตรง เปนขอบัญญัติปตตานีมหานคร
มาตรา 114 ปตตานีมหานครอาจดําเนินกิจการนอกเขตปตตานีมหานครไดเมื่อ
(1) การนั้นจําเปนตองกระทํา และเปนการที่เกี่ยวเนื่องกับกิ จการที่ดําเนินการ ตาม
อํานาจหนาที่ ที่อยูในเขตปตตานีมหานคร หรือเปนประโยชนแกประชาชน
ในปตตานีมหานคร และ
(2) ไดรับความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร และ
(3) ไดรับความยินยอมจากผูวาราชการจังหวัด หรือสวน
ราชการที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี
มาตรา 115 ปตตานีมหานครทํากิจการรวมกับบุคคลอื่นโดยกอตั้งบริษัท หรือถือหุนใน
บริษัทไดเมื่อ
(1) บริษัทนั้นมีวัตถุประสงคเฉพาะกิจการเปนสาธารณูปโภค แตทั้งนี้ไมกระทบ
กระเทือนถึงกิจการที่ปตตานีมหานคร ไดกระทําอยูแลว กอนที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ และ
(2) ปตตานีมหานครตองถือหุนเปนมูลคาเกินรอยละหาสิบ ของทุนที่บริษัทนั้น
จดทะเบียนไว ในกรณีที่ปตตานีมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือราชการสวนทองถิ่นถือหุนอยูในบริษัทเดียวกัน ใหนับหุนที่ถือนั้นรวม
กัน และ
(3) สภาปตตานีมหานครมีมติใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกสภาปตตานีมหานครทั้งหมด และ
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(4) ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย การเปลี่ยน
แปลงจํานวนหุนที่ปตตานีมหานครมีอยู ตองไดรับอนุมัติจากสภาปตตานี
มหานคร
มาตรา 116 ถากิจการใดอยูภายใตอํานาจหนาที่ของปตตานีมหานคร ปตตานีมหานครอาจ
ดําเนินการนั้นรวมกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นได
โดยจัดตั้งเปนองคการ เรียกวา สหการ มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการบริหาร
ประกอบดวยผูแทนของปตตานีมหานคร สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และราชการ
สวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี การจัดตั้งสหการจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ใน
พระราชกฤษฎีกานั้น ใหกําหนดชื่อ อํานาจหนาที่ และวิธีดําเนินงาน เมื่อจะยุบเลิกสหการ ใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา และใหระบุวิธีจัดการทรัพยสินไวดวย
มาตรา 117 ในกรณีจําเปนปตตานีมหานคร อาจมอบใหเอกชนกระทํากิจการ ซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของปตตานีมหานคร และเรียกเก็บคาธรรมเนียม คาบริการ หรือคาตอบแทนที่เกี่ยวของแทน
ปตตานีมหานครได แตตองไดรับความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
สิทธิในการกระทํากิจการตามวรรคหนึ่ง เปนสิทธิเฉพาะตัว จะโอนไปมิได
หมวด 6
ขอบัญญัติ
มาตรา 118 ขอบัญญัติปตตานีมหานคร จะตราขึ้นไดโดยความเห็นชอบของสภาปตตานีม หา
นคร ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ของปตตานีมหานคร
(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหปตตานีมหานคร มีอํานาจตราเปนขอบัญญัติ
ปตตานีมหานคร
(3) การดําเนินการพาณิชยของปตตานีมหานคร
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสิน การจาง และการพัสดุ ในขอบัญญั ติปตตานีมหานคร จะกําหนด
โทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตมิใหกําหนดโทษจําคุกเกินหกเดือน
และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 119 รางขอบัญญัติปตตานีมหานคร จะเสนอไดก็แตโดยผูวาการปตตานีมหานคร
สมาชิกสภาปตตานีมหานคร หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตปตตานีมหานคร ตามกฎหมายวา
ดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น ในกรณีสมาชิกสภาปตตานีมหานครเปนผูเสนอ ตองมี
สมาชิกสภาปตตานีมหานครลงนามรับรอง ไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํา นวนสมาชิกสภาปตตานี
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มหานครทั้งหมด รางขอบัญญัติปตตานีมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน สมาชิกสภาปตตานีมหานคร จะ
เสนอไดก็ตอเมื่อ มีคํารับรองของผูวาการปตตานีมหานคร
มาตรา 120 รางขอบัญญัติปตตานีมหานครที่เกี่ยวดวยการเงิน หมายความถึง รางขอบัญญัติ
ปตตานีมหานครวาดวยขอความตอไปนี้ทั้งหมด หรือแตขอใดขอหนึ่ง
(1) การตั้งขึ้นหรือยกเลิก หรือลด หรือเปลี่ยนแปลงแกไข หรือผอน หรือวาง
ระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากร
(2) การจัดสรร รับ รักษา หรือจายเงินของปตตานีมหานคร หรือการโอนงบ
ประมาณรายจายของปตตานีมหานคร
(3) การกูเงิน การค้ําประกัน หรือการใชเงินกู
(4) การคลัง การงบประมาณ การเงิน การทรัพยสิน การจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสิน การจางและการพัสดุ
(5) การพาณิชยของปตตานีมหานคร
(6) การออกพันธบัตรของปตตานีมหานคร ในกรณีเปนที่สงสัยวาราง
ขอบัญญัติใดเปนรางขอบัญญัติใด เปนรางขอบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินที่จะ
มีคํารับรองของผูวาราชการปตตานีมหานครหรือไม ใหประธานสภา
ปตตานีมหานครเปนผูวินิจฉัย
มาตรา 121 เมื่อสภาปตตานีมหานครไดพิจารณารางขอบัญญัติปตตานีมหานคร และลงมติ
เห็นชอบแลว ใหประธานสภาปตตานีมหานคร สงใหผูวาการปตตานีมหานครภายในเจ็ดวัน นับแต
วันที่สภาปตตานีมหานครมีมติเห็นชอบ และใหผูวาการปตตานีมหานครลงนามในรางขอบัญญัติ
ปตตานีมหานคร ที่ผานความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใชบังคับเปนกฎหมายภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัติจากประธานสภา
ปตตานีมหานคร
มาตรา 122 ในกรณีที่ผูวาการปตตานีมหานครไมเห็นชอบดวยกับสภาปตตานีมหานคร ให
ผูวาการปตตานีมหานคร สงรางขอบัญญัตินั้น พรอมดวยเหตุผลที่ไมเห็นชอบดวย ใหสภาปตตานี
มหานครภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ผูวาการปตตานีมหานคร ไดรับรางขอบัญญัติจาก
ประธานสภาปตตานีมหานคร เพื่อใหสภาปตตานีมหานครพิจารณาใหม ถาผูวาปตตานีมหานคร ไม
สงใหสภาปตตานีมหานครภายในเวลาดังกลาว ใหถือวาผูวาการปตตานีมหานครเห็นชอบดวย และ
ใหประธานสภาปตตานีมหานครลงนามในรางขอบัญญัตินั้นแทนผูว าการปตตานีมหานคร แลว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับเปนกฎหมาย
ในกรณีที่ผูวาการปตตานีมหานครไมเห็นชอบดวย และสงใหสภาปตตานีมหานครพิจารณา
ใหม สภาปตตานีมหานครจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อเวลาไดลวงพนไปสามสิบวัน นับแตวันที่

30

ผูวาราชการปตตานีมหานครสงกลับใหสภาปตตานีม หานคร นอกจากรางขอบัญญัติปตตานีมหา
นครที่เกี่ยวดวยการเงิน สภาปตตานีมหานครอาจยกขึ้นพิจารณาใหมไดทันที
ในกรณีที่สภาปตตานีมหานครมีมติยืนยันรางเดิม ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนสมาชิกสภาปตตานีมหานครทั้งหมด ใหประธานสภาปตตานีมหานคร สงรางขอบัญญัติ
ดังกลาวใหผูวาปตตานีมหานคร ซึ่งผูวาราชการปตตานีมหานครตองดําเนินการต อไปตามมาตรา
104 ถาผูวาปตตานีมหานคร ไมดําเนินการตามกําหนด ใหประธานสภาปตตานีมหานคร ลงนามใน
รางขอบัญญัตินั้นแทนผูวาการปตตานีมหานคร แลวประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อใชบังคับเปน
กฎหมาย
มาตรา 123 รางขอบัญญัติปตตานีมหานคร ที่สภาปตตานีมหานครไมเห็นชอบดวย ใหเปน
อันตกไป ยกเวนรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
รางขอบัญญัติที่ตกไปตามวรรคหนึ่ง ผูวาการปตตานีมหานคร หรือสมาชิกสภาปตตานีมหา
นคร จะเสนอใหมไดเมื่อพนหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่สภาปตตานีมหานคร ไมเห็นชอบดวย
กับรางขอบัญญัตินั้น
มาตรา 124 งบประมาณรายจายของปตตานีมหานคร ใหทําเปนขอบั ญญัติปตตานีมหานคร
ซึ่งผูวาการปตตานีมหานครเปนผูเสนอ ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจ ายประจําปงบประมาณ ออก
ไมทันปงบประมาณใหม ใหใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายในปงบประมาณที่แลวนั้นไปพลาง
กอน
ถาปใดจํานวนเงิน ซึ่งไดกําหนดไวตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณไม
พอ สําหรับการใชจายงบประมาณประจําปก็ดี หรือมีความจําเปนที่จ ะตองตั้งงบประมาณรายจายขึ้น
ใหมในระหวางปก็ดี ใหทําเปนขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม
มาตรา 125 ภายใตบังคับมาตรา 113 ในกรณีที่สภาปตตานีมหานครเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาปตตานีมหานครเลือกคณะกรรมการวิสามัญตามมาตรา 38
เมื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้น ตามขอบังคับของสภาปตตานีมหานคร และให
ผูวาการปตตานีมหานครลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใชบังคับ
มาตรา 126 ภายใตบังคับมาตรา 113 ในกรณีที่สภาปตตานีมหานครไมเห็นดวย กับราง
ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหสภาปตตานีมหานครตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร จํานวนแปด
คน และผูวาการปตตานีมหานคร ตั้งบุคคลซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาปตตานีมหานครจํานวนเจ็ดคน
ประกอบเปนคณะกรรมการรวม เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยงในสาระสําคัญที่บัญญัติไวใน
รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย แลวรายงานผลการพิจารณาตอสภาปตตานีมหานคร ภายในสิบ
วันนับแตวันที่สภาปตตานีมหานครตั้งคณะกรรมการรวม ถาสภาปตตานีมหานคร ยังไมเห็นดวยกับ
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการรวม ดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิก สภา
ปตตานีมหานครทั้งหมด ใหรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเปนอันตกไป และใหใชขอบัญญัติ
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งบประมาณรายจาย ในปงบประมาณปที่แลวนั้นไปพลางกอน ในกรณีเชนวานี้ ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย สั่งยุบสภาปตตานีมหานคร ถามีขอเสนอของผูวาการปตตานีมหานคร
มาตรา 127 รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ และรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายเพิ่มเติม สภาปตตานีมหานครจะตองพิจารณาใหเสร็จภายในสี่สิบหาวัน นับแต
วันที่สภาปตตานีมหานคร ไดพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นเปนครั้งแรก
ถาสภาปตตานีมหานครพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนั้นไมเสร็จ ภายในเวลาที่
กําหนดดังกลาวในวรรคหนึ่ง ใหถือวาสภาปตตานีมหานคร ไดใหความเห็นชอบในรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายนั้น และใหผูวาการปตตานีมหานครลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อใชบังคับ
มาตรา 128 ในกรณีที่สภาปตตานีมหานครสิ้นอายุ หรือมีการยุบสภาปตตานีมหานคร บรรดา
รางขอบัญญัติปตตานีมหานครที่สภาปตตานีมหานคร ยังมิไดใหความเห็นชอบ หรือที่สภาปตตานี
มหานคร ใหความเห็นชอบแลว แตผูวาการปตตานีมหานครยังมิไดลงนาม และประกาศใชเปน
กฎหมายภายในสามสิบวัน นับแตวันรับรางขอบัญญัติจากประธารสภาปตตานีมหานครใหเปนอัน
ตกไป
มาตรา 129 ในระหวางที่ไมมีสภาปตตานีมหานคร หรือในกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเปน
รีบดวน ในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะ หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ และจะเรียกประชุม
สภาปตตานีมหานครใหทันทวงทีมิได ผูวาการปตตานีมหานคร โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย จะออกขอกําหนดปตตานีมหานครใหใชบังคับ ดังเชนขอบัญญัติ และเมื่อ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ในการประชุมสภาปตตานีมหานครคราวตอไป ใหนําขอกําหนดปตตานีมหานครนั้นเสนอตอ
สภาปตตานีมหานครเพื่ออนุมัติ ถาสภาปตตานีมหานครอนุมัติแลว ใหขอกําหนดปตตานีมหานคร
นั้นใชบังคับเปนขอบัญญัติปตตานีมหานครตอไป ถาสภาปตตานีมหานครไมอนุมัติ ใหขอกําหนด
ปตตานีมหานครนั้นเปนอันตกไป แตทั้งนี้ไมกระทบกระเทือนถึงกิจการที่ไดกระทําไประหวางที่ใช
ขอกําหนดปตตานีมหานครนั้น
การอนุมัติหรือไมอนุมัติขอกําหนดปตตานีมหานคร ใหผูวาการปตตานีมหานครประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ในกรณีไมอนุมัติ ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 7
การคลังและทรัพยสินของปตตานีมหานคร
มาตรา 130 ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย อากรกรฆาสัตว และ
ผลประโยชนอื่น อันเนื่องในการฆาสัตวในเขตปตตานีมหานคร ใหปตตานีมหานครจัดเก็บ เปน
รายไดของปตตานีมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น
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มาตรา 131 ภาษีและคาธรรมเนียมรถ หรือรถยนต หรือลอเลื่อนที่จัดเก็บไดในเขตปตตานี
มหานคร ใหเปนรายไดของปตตานีมหานครตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 132 ภาษีมูลคาเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในปตตานีมหานคร ให
สงมอบใหปตตานีมหานครรอยละสามสิบของภาษีที่จัดเก็บได
มาตรา 133 ใหปตตานีมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษี และคาธรรมเนียม
สิ่งแวดลอม ดังนี้
1 ภาษีมลพิษทางน้ํา
2 ภาษีมลพิษทางอากาศ
3 ภาษีคารบอนไดออกไซดจากรถยนต
4 ภาษีนักทองเที่ยว
5 ภาษีการเก็บรักษาวัสดุมีพิษและอันตราย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดเก็บภาษี คาธรรมเนียม และการจัด
การเงินรายไดจากภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหออกเปนขอบัญญัติปตตานีมหานคร
มาตรา 134 ปตตานีมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงปตตานีมหานคร สําหรับ
น้ํามันเบนซิน และน้ํามันที่คลายกัน น้ํามันดีเซล และน้ํามันที่คลายกัน และกาซปโตรเลียม ซึ่งสถาน
การคาปลีกในเขตปตตานีมหานครเปนผูจําหนาย ไดไมเกินลิตรละหาสตางค ราคาขายปลีกที่สูง
เพิ่มขึ้นไมเกินจํานวนภาษีที่เรียกเก็บตามมาตรานี้ ไมถือวาเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย การ
กําหนดราคาสินคา และปองกันการผูกขาด
มาตรา 135 ปตตานีมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของภาษี และคาธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภท
ดังตอไปนี้
(1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร
(2) คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายวาดวยสุรา
(3) คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนัน
ในการเสียภาษีอากร และคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ เศษของหนึ่งบาทให
ตัดทิ้ง ภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีอากรและ
คาธรรมเนียม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา 136 ปตตานีมหานครมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม โดยใหกําหนดเปน
อัตราภาษีมูลคาเพิ่ม เพิ่มขึ้นจากอัตราที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตรารอยละศูนย ให
ปตตานีมหานคร เก็บในอัตรารอยละศูนย
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(2) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มในอัตราอื่น ใหปตตานี
มหานครเก็บหนึ่งในเกาของอัตราภาษีมูลคาเพิ่มที่เ รียกเก็บตามประมวล
รัษฎากร ภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรานี้ ใหถือเปนภาษีมูลคาเพิ่มตาม
ประมวลรัษฎากร
มาตรา 137 กิจการใดที่กฎหมายมอบหนาที่ใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ
บริหารสวนตําบลเปนเจาหนาที่ดําเนินการ ถากิจการนั้นอยูในเขตปตตานีมหานคร เปนหนาที่ของ
ปตตานีมหานครที่จะดําเนินการตามกฎหมายนั้น และบรรดาคาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และ
คาปรับในกิจการเชนวานั้น ใหถือเปนรายไดของปตตานีมหานคร
มาตรา 138 ปตตานีมหานครอาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมใด ๆ จากผูซึ่งใช หรือ
ไดประโยชนจากบริการสาธารณะที่ปตตานีมหานครจัดให มีขึ้นได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภา
ปตตานีมหานคร
มาตรา 139 ในการจัดเก็บภาษีอากร และคาธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ ใหผูวาการ
ปตตานีมหานคร รองผูวาการปตตานีมหานคร ปลัดปตตานีมหานคร รองปลัดปตตานีมหานคร
ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีฐานะเปนสํานัก ผูอํานวยการเขต
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา ที่ผูวาการปตตานีมหานครแตงตั้งเปน
พนักงานเจาหนาที่ที่มีอํานาจ และหนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เวนแตกฎหมายวาดวยการนั้น จะได
กําหนดไวเปนอยางอื่น
ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดปตตานีมหานคร หรือ ผูอํานวยการเขต โดย
ความเห็นชอบของผูวาการปตตานีมหานคร มีอํานาจสั่งยึด และสั่งขายทอดตลาดทรัพยสินของผู
ตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึด หรือสั่ง
วิธียึดและขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคสอง ใหปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียม และคาใชจายในการยึด และขาย และเงิน
ภาษีอากรคางชําระออกแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน
มาตรา 140 ปตตานีมหานครจะมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีหนาที่จัดเก็บภาษีอากร
หรือคาธรรมเนียม เรียกเก็บภาษีอากร หรือคาธรรมเนียม เพื่อปตตานีมหานครก็ได ในกรณีเชนนี้
เมื่อไดหักคาใชจายตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแลว ใหกระทรวง ทบวง กรม สงมอบใหแก
ปตตานีมหานคร
มาตรา 141 บรรดารายไดอันเกิดจากภาษีอากร และคาธรรมเนียมตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ปตตานีมหานคร ใหจัดเก็บไวใชในการบริหารราชการปตตานีมหานครรอยละ 70 และจัดสง
กระทรวงการคลังรอยละ 30
มาตรา 142 ปตตานีมหานครอาจมีรายไดดังตอไปนี้
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(1) รายไดจากทรัพยสินของปตตานีมหานคร
(2) รายไดจากการสาธารณูปโภคของปตตานีมหานคร
(3) รายไดจากการพาณิชยของปตตานีมหานคร การทํากิจกรรมรวมกับบุคคล
อื่น หรือจากสหการ
(4) ภาษีอากร หรือคาธรรมเนียมตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนของ
เทศบาล หรือมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของปตตานีมหานครโดยเฉพาะ
(5) คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามที่จะมีกฎหมายบัญญัติไว
(6) คาบริการตามมาตรา 98
(7 ) รายไดจากการจําหนายพันธบัตร เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และตราเปนขอบัญญัติปตตานีมหานคร
(8) เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตาง ๆ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร
(9) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นอื่น และ
เงินสมทบจากรัฐบาล
(10) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวาง
ประเทศ
(11) เงินกูจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากสภาปตตานีมหานคร
(12) เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีผูอุทิศให
(13) เงินชวยเหลือหรือเงินคาตอบแทน
(14) รายไดจากทรัพยสินของแผนดิน หรือรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินการเพื่อมุง
แสวงหากําไร ในปตตานีมหานครตามที่จะมีกฎหมายกําหนด
(15 รายไดจากการจัดเก็บภาษีทรัพยสิน หรือคาธรรมเนียมพิเศษ ตามที่จะมี
กฎหมายกําหนด
(16) รายไดอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติใหเปนของปตตานีมหานคร
มาตรา 143 ปตตานีมหานครอาจมีรายจาย ดังตอไปนี้
(1) เงินเดือน
(2) คาจางประจํา
(3) คาจางชั่วคราว
(4) คาตอบแทน
(5) คาใชสอย
(6) คาสาธารณูปโภค
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(7) คาวัสดุ
(8) คาครุภัณฑ
(9) คาที่ดินและสิ่งกอสราง
(10) เงินอุดหนุน
(11) รายจายอื่นตามที่กฎหมาย หรือระเบียบของปตตานีมหานครกําหนดไว
(12) รายจายตามขอผูกพัน
มาตรา 144 การจายเงินของปตตานีมหานคร ใหเปนไปตามที่ไดอนุญาตไวในขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป หรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม การจายเงินซึ่งมิไดอนุญาต
ไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดไวในกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติวาดวยการนั้น
มาตรา 145 ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เปนผูตรวจสอบการรับเงิน การจายเงิน การบัญชี
การเงิน และทรัพยสินอื่น ๆ ของปตตานีมหานคร
เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหผูวาการปตตานีมหานครประกาศรายงานการรับจาย เงินประจําป
งบประมาณที่สิ้นสุดลงนั้นในราชกิจจานุเบกษาโดยมิชักชา รายงานการรับจายเงินประจํา ปตาม
วรรคสอง เมื่อสํานักงานตรวจเงินแผนดินไดตรวจสอบแลว ใหทํารายงานผลการตรวจสอบ เสนอ
ผูวาการปตตานีมหานคร
หมวด 8
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลกับปตตานีมหานคร
มาตรา 146 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ราชการอื่นนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของปตตานีมหานคร ถากระทรวง ทบวง กรม ใด
เห็นสมควรสงขาราชการมาประจําปตตานีมหานคร เพื่อปฏิบัติราชการในหนาที่ของกระทรวง
ทบวง กรม นั้นๆ ก็ยอมกระทําไดโดยทําความตกลงกับปตตานีมหานคร
มาตรา 147 การตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนในปตตานีมหานคร ใหรัฐบาลตั้งใหปตตานี
มหานครโดยตรง ภายใตบังคับแหงกฎหมายอื่น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดใหแกปตตานีมหานครนั้ น
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะออกระเบียบกําหนดการใชจายเงินดังกลาวก็ได
มาตรา 148 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจและหนาที่ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของปตตานีมหานคร เพื่อการนี้ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจ สั่ง
สอบสวนขอเท็จจริง หรือสั่งใหผูวาการปตตานีมหานคร ชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของปตตานีมหานคร ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เห็นวา การ
ปฏิบัติใด ๆ ของผูวาการปตตานีมหานครขัดตอกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือเปนไปในทางที่อาจ
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ทําใหเสียประโยชนของปตตานีมหานคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จะยับยั้ง หรือสั่งการ
ตามที่เห็นสมควรก็ได
บทเฉพาะกาล
มาตรา 149 ในระหวางที่ยังมิไดตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนําพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่ง ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 150 ใหดําเนินการใหมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร และ
ผูวาการปตตานีมหานคร ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 151 ใหปตตานีมหานคร จัดใหมีสวนราชการตามมาตรา 68 ภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 152 ใหดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ผูวาการปตตานีมหานคร
สมาชิกสภาเขต และสมาชิกสภาแขวงใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
มาตรา 153 ในระหวางที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานคร
และผูวาการปตตานีมหานคร ใหนําบทบัญญัติแหงกฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาใช
บังคับโดยอนุโลม และใหอํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายนั้น เปนอํานาจหนาที่
ของปลัดปตตานีมหานคร
ในการเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหถือเขตแตละเขตเปนเขตเลือกตั้ง และใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศจํานวนสมาชิกสภาปตตานีมหานคร ที่จะทําการเลือกตั้งในแตละเขต
นั้น จํานวนสมาชิกสภาปตตานีมหานครที่แตละเขตจะพึงมี ใหคํานวณตามเกณฑจํานวนราษฎรแต
ละเขต ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ที่กระทรวงมหาดไทยประกาศเปนครั้งสุดทาย กอนวัน
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครในราชกิจจานุเบกษา โดย
ถือเกณฑราษฎรหาหมื่นคนตอสมาชิกสภาปตตานีมหานครหนึ่งคน เขตใดมีราษฎรไมถึงหาหมื่น
คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครในเขตนั้นไดหนึ่ งคน ถาเขตใดมีราษฎรเกินหา
หมื่นคน ก็ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครในเขตนั้นเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งคน ตอจํานวน
ราษฎรทุกหนึ่งหมื่นคน เศษของหนึ่งหมื่นถาถึงหาพัน หรือเกินกวานั้น ใหนับเปนหนึ่งหมื่น การ
ประกาศตามวรรคสอง และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานีมหานครใหประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
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มาตรา 154 นับตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ จนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาปตตานี
มหานครตามมาตรา 141 ใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดยะลา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส และสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด เขตอําเภอนาทวี อําเภอสะบายอย อําเภอเทพา และอําเภอจะนะจังหวัดสงขลา
ซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงมีวาระอยูในตํา แหนง
ตอไป
มาตรา 155 ใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดปตตานี รองนายกองคการบริหารสวน
จังหวัดปตตานี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดยะลา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดนราธิวาส ซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คงอยูในตําแหนงตอไป จนกวา
ผูวาราชการปตตานีมหานครซึ่งไดรับเลือกตั้งตามมาตรา 132 จะเขารับหนาที่
มาตรา 156 ใหตําแหนงกํานัน ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานแพทยประจําตําบล และสารวัตร
กํานัน ในเขตปตตานีมหานครที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีอยูตอไป โดยขึ้นการ
บังคับบัญชากับหัวหนาสํานักแขวง ผูอํานวยการเขต และผูวาการปตตานีมหานคร
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