ข้ อบังคับสภาการเหมืองแร่
ว่าด้ วยการรับสมัคร คุณสมบัติ สิ ทธิ หน้ าที่ วินัย การลงโทษสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพ
รวมทั้งการอุทธรณ์ ในกรณีที่สภาการเหมืองแร่ ไม่ รับผู้สมัครเป็ นสมาชิ ก
พ.ศ. 2527
----------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 14 และมาตรา 21 (4) แห่งพระราชบัญญัติสภาการเหมืองแร่
พ.ศ. 2526 คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ โดยอนุ มตั ิจากที่ประชุมสภาการเหมืองแร่ และโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ออกข้อบังคับไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสภาการเหมืองแร่ ว่าด้วยการรับสมัคร คุณสมบัติ สิ ทธิ
หน้าที่ วินยั การลงโทษสมาชิกและการพ้นจากสมาชิกภาพ รวมทั้งการอุทธรณ์ในกรณี ที่สภาการ
เหมืองแร่ ไม่รับผูส้ มัครเป็ นสมาชิก ”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษายน 2527 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สมาชิก”
หมายความว่า สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ หรื อสมาชิกชัว่ คราว
แล้วแต่กรณี
“เลขาธิการ”
หมายความว่า เลขาธิ การสภาการเหมืองแร่
หมวด 1
การรับสมัครสมาชิ กและคุณสมบัติของสมาชิก
ข้อ 4 บุคคลใดมีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกประเภทใดให้ยนื่ ใบสมัครตามแบบที่
สภาการเหมื องแร่ ก าหนดต่ อ เลขาธิ ก าร หรื อ ผูท้ ี่ ค ณะกรรมการสภาการเหมื อ งแร่ ม อบหมายพร้ อ ม
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ข้อ 5 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิ กต้องชาระค่าลงทะเบียน และวางเงินล่วงหน้าไว้เป็ นค่าบารุ ง 1 ปี
ตามอัตราที่กาหนดในข้อบังคับสภาการเหมืองแร่ วา่ ด้วยการกาหนดค่าลงทะเบียนและค่าบารุ ง
ข้อ 6 ผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นผูป้ ระกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรื อธุ รกิจเหมืองแร่ หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์
จะประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร่ หรื อธุ รกิจเหมืองแร่
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ
(4) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด หรื อคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
ให้จาคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
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วันถูกลบชื่อออกจากทะเบียนครั้งสุ ดท้าย
(6) ไม่คา้ งชาระค่าบารุ งหรื อค่าบารุ งพิเศษในกรณี ที่เคยเป็ นสมาชิกสภาการเหมืองแร่
มาแล้ว
( (6) เพิม่ เติมโดยข้ อบังคับฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2529)
หมวด 2
การรับเป็ นสมาชิก
ข้อ 7 เมื่อเลขาธิ การหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมายได้รับใบสมัครแล้ว
ให้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครและคุณสมบัติของผูส้ มัคร หากการสมัครถูกต้องให้เลขาธิ การหรื อ
ผูท้ ี่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมาย รับผูส้ มัครเป็ นสมาชิ กและออกหลักฐานการเป็ นสมาชิ ก
ให้ผสู ้ มัคร
ข้อ 8 เมื่อเลขาธิการหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมายรับบุคคลใดเป็ นสมาชิก
ให้รายงานคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ทราบในการประชุมคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ในคราว
ต่อไป
หมวด 3
สิ ทธิ และหน้ าที่ของสมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกมีสิทธิ ดังนี้
(1) เข้าร่ วมประชุมหรื อแต่งตั้งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมในการประชุมสภาการเหมืองแร่
หรื อในกิจกรรมที่สภาการเหมืองแร่ จดั ขึ้น
(2) ออกสี ยงลงคะแนนในการประชุม
(3) รับบริ การหรื อประโยชน์ตามระเบียบของสภาการเหมืองแร่
(4) ประดับเครื่ องหมายสภาการเหมืองแร่ ตามระเบียบที่สภาการเหมืองแร่ กาหนด
ข้อ 10 ในการออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุม สมาชิกคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลง
คะแนน ถ้าสมาชิกผูใ้ ดจะแต่งตั้งผูแ้ ทนคนใดให้เป็ นผูอ้ อกเสี ยงลงคะแนนแทนตน สมาชิกผูน้ ้ นั ต้อง
ส่ งหนังสื อมอบอานาจที่จะให้ผแู ้ ทนออกเสี ยงลงคะแนนแทนตนให้เลขาธิ การทราบก่อนการประชุม
ไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
ข้อ 11 สมาชิกสภาการเหมืองแร่ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ต้องชาระค่าบารุ ง ค่าบารุ งพิเศษ หรื อค่าบริ การตามข้อบังคับของ
สภาการเหมืองแร่
(2) ต้องรักษาชื่อเสี ยงและเกียรติของสภาการเหมืองแร่ โดยไม่ประพฤติตน
อันเป็ นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
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วินัยและการลงโทษ
ข้อ 12 สมาชิกต้องซื่ อสัตย์และรักษาความสามัคคีระหว่างสมาชิกด้วยกัน
ข้อ 13 สมาชิกต้องปฎิบตั ิตามระเบียบและข้อบังคับของสภาการเหมืองแร่ โดยเคร่ งครัด
ข้อ 14 สมาชิกต้องไม่กระทาการอันเป็ นปฎิปักษ์ต่อสภาการเหมืองแร่
ข้อ 15 สมาชิกต้องส่ งเสริ ม สนับสนุน และให้ความร่ วมมือเกี่ยวกับนโยบายของ
สภาการเหมืองแร่
ข้อ 16 สมาชิกผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิหน้าที่หรื อปฏิบตั ิผดิ วินยั ตามข้อบังคับนี้ อาจได้รับโทษ ดังนี้
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ระงับการใช้สิทธิ บางประการหรื อทั้งหมดภายในกาหนดเวลาตามที่คณะกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ เห็นสมควร
(3) ลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 17 โทษว่ากล่าวตักเตือนให้ลงแก่สมาชิกผูก้ ระทาผิดเล็กน้อย โทษระงับการใช้สิทธิ
ให้ลงแก่สมาชิกผูก้ ระทาความผิดที่จะลงฐานว่ากล่าวตักเตือนไม่ถึงกับความผิดร้ายแรง โทษลบชื่อออก
จากทะเบียนสมาชิกให้ลงแก่สมาชิกที่กระทาความผิดร้ายแรง
ข้อ 18 การลงโทษว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษระงับการใช้สิทธิ จะต้องได้รับคะแนนเสี ยง
จากคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มาประชุม
การลงโทษลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกต้องได้รับคะแนนเสี ยงจากคณะกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของกรรมการทั้งหมด
ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มีมติให้ลงโทษสถานใดแก่สมาชิกผูใ้ ด
ให้เลขาธิ การแจ้งให้สมาชิกผูน้ ้ นั ทราบ
หมวด 5
การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ 20 สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงเมื่อ
(1) ลาออก
(2) ตายหรื อสภาพนิติบุคคลสิ้ นสุ ดลง
(3) ถูกศาลพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6 (1) (2) (3) หรื อ (4)
(5) ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
(6) ได้รับหนังสื อทวงถามจากสภาการเหมืองแร่ ให้ชาระค่าบารุ งประจาปี แล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ครั้ง ซึ่ งมีระยะเวลาห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน และสมาชิก
ยังไม่ชาระค่าบารุ งนั้น
( (4) และ (6) แก้ไขเพิม่ เติมโดยข้ อบังคับ ฯ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2533)

-4ข้อ 21 การลาออกจากสมาชิกภาพต้องแสดงความจานงค์เป็ นหนังสื อขอลาออกต่อ
คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ และต้องชาระหนี้สินที่มีต่อสภาการเหมืองแร่ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ในกรณี ที่สมาชิกผูแ้ สดงความจานงค์ขอลาออกไม่ชาระหนี้สินหรื อชาระหนี้สินไม่ครบถ้วน
ให้คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ สั่งให้สมาชิกผูข้ อลาออกนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ การสั่งให้พน้ จาก
สมาชิกภาพดังกล่าว ให้สมาชิกผูถ้ ูกลงโทษฐานถูกลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก
ข้อ 22 สมาชิกใดซึ่ งสมาชิกภาพของตนสิ้ นสุ ดลง ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียน
ค่าบารุ ง ค่าบารุ งพิเศษ หรื อค่าบริ การที่ได้ชาระไว้แล้วต่อสภาการเหมืองแร่
หมวด 6
การอุทธรณ์
ข้อ 23 ในกรณี ที่เลขาธิ การหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมาย ไม่รับผูส้ มัคร
เป็ นสมาชิก ผูส้ มัครมีสิทธิ อุทธรณ์เป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากเลขาธิ การหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มอบหมายไม่รับผูส้ มัครเป็ น
สมาชิก
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้เป็ นที่สุด
ข้อ 24 หากคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มีคาวินิจฉัยให้รับผูส้ มัครเป็ นสมาชิก สมาชิกภาพ
ของผูส้ มัครให้มีผลสมบูรณ์ต้ งั แต่วนั ที่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ มีคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 25 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้เลขาธิการแจ้งให้ผสู ้ มัครทราบ
ภายในเจ็ดวันนับจากที่สภาการเหมืองแร่ มีคาวินิจฉัย
ข้อ 26 ให้เลขาธิ การสภาการเหมืองแร่ รักษาการให้เป็ นไปตามข้อบังคับนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 เมษายน 2527
( ลงชื่อ)

ราชัน กาญจนะวณิชย์
(นายราชัน กาญจนะวณิ ชย์)
ประธานสภาการเหมืองแร่

