ข้ อบังคับสภาการเหมืองแร่
ว่าด้ วยการเลือกตั้งคณะกรรมการ
พ.ศ. 2526
---------------------------------อาศัย อ านาจตามความในมาตรา 21 (2) และมาตรา 44 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
สภาการเหมื อ งแร่ พ.ศ. 2526 คณะกรรมการสภาการเหมื อ งแร่ โดยอนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
สภาการเหมืองแร่ และโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ออกขัอบังคับ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรี ยกว่า “ข้อบังคับสภาการเหมืองแร่ ว่าด้วยการเลือกตั้ง
คณะกรรมการ พ.ศ. 2526”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 29 กรกฎาคม 2526 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสามัญ หรื อสมาชิกสมทบ แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 เมื่อจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้ประธาน
กรรมการสภาการเหมืองแร่ มีหนังสื อแจ้งกาหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกตั้งให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสิ บห้าวัน
ข้อ 5 เมื่อถึงกาหนดเวลาเลือกตั้งกรรมการสภาการเหมืองแร่ ให้คณะกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ ดาเนิ นการให้สมาชิก ซึ่ งมาประชุมเสนอสมาชิกเป็ นคณะกรรมการเลือกตั้ง
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการเลือกตั้งอีก 4 คน
ให้สมาชิกเสนอสมาชิกเป็ นประธานกรรมการเลือกตั้งก่อน แล้วจึงเสนอสมาชิก
เป็ นกรรมการเลือกตั้งจนครบจานวน
ข้อ 6 สมาชิกคนหนึ่งจะเสนอสมาชิกอื่นเป็ นประธานกรรมการเลือกตั้ง หรื อ
กรรมการเลือกตั้งได้เพียงหนึ่ งคน
สมาชิกซึ่ งได้รับการเสนอเป็ นกรรมการเลือกตั้ง ต้องอยูใ่ นที่ประชุมและยินยอม
รับการเสนอดังกล่าว
การเสนอสมาชิกเป็ นประธานกรรมการเลือกตั้งและกรรมการเลือกตั้ง ให้เสนอด้วย
วาจา โดยมีสมาชิกซึ่ งอยูใ่ นที่ประชุมรับรองไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บคน สาหรับการเสนอประธานกรรมการ
เลือกตั้ง และสิ บคนสาหรับการเสนอกรรมการเลือกตั้ง
การรับรองการเสนอของสมาชิกตามวรรคสาม ให้กระทาโดยการชูมือเหนือศีรษะ

-2ข้อ 7 เมื่ อ ที่ ป ระชุ ม ได้เสนอคณะกรรมการเลื อ กตั้ง แล้ว ให้ ค ณะกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ มอบให้คณะกรรมการเลื อกตั้งดาเนิ นการเลื อกตั้งสมาชิ กเป็ นกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ ตามข้อบังคับนี้ต่อไป
ข้อ 8 สมาชิกซึ่ งจะได้รับการเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ ตอ้ ง
(1) อยูใ่ นที่ประชุมหรื อมีผซู ้ ่ ึ งได้รับมอบอานาจให้มาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนอยูใ่ นที่ประชุม
(2) มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
(3) ไม่เป็ นกรรมการเลือกตั้ง
(4) ยินยอมรับการเสนอเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่
ข้อ 9 ในการเสนอสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่
ให้นาข้อ 6 วรรค 1 วรรค 3 วรรค 4 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ในกรณี ที่ มี ผู เ้ สนอสมาชิ ก เข้ารั บ การเลื อกตั้ง เป็ นกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ เท่ากับจานวนกรรมการสภาการเหมืองแร่ ที่ตอ้ งเลื อกตั้ง ให้ถือว่าผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอเป็ น
กรรมการสภาการเหมืองแร่ น้ นั ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่ โดยไม่ตอ้ งเลือกตั้ง
ข้อ 11 ในกรณี ที่มีผเู ้ สนอสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ มากว่าจานวนกรรมการสภาการเหมืองแร่ ที่ตอ้ งเลือกตั้ง ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดหมายเลขสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่
เรี ยงลาดับตัวอักษร
(2) กาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดการลงคะแนน
(3) แจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่คณะกรรมการเลือกตั้งกาหนดให้แก่ผมู ้ ีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนทุกคน
(4) ให้สมาชิกซึ่ งมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนรวมทั้งผูซ้ ่ ึ งได้รับมอบอานาจจากผูม้ ี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน ลงคะแนนโดยทาเครื่ องหมายกากบาท (x) ใน
ช่องเลขประจาตัวผูซ้ ่ ึ งได้รับการเสนอเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่ ซ่ ึ งตน
เห็นว่าเหมาะสม ไม่เกินจานวนกรรมการสภาการเหมืองแร่ ที่ตอ้ งเลือกตั้ง
(5) เมื่อหมดเวลาลงคะแนนแล้วให้นบั คะแนนจนเสร็ จ
(6) ประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบตามลาดับคะแนนที่ผไู ้ ด้รับการ
เสนอเป็ นกรรมการสภาการเหมืองแร่ ได้รับ
ข้อ 12 ให้ผซู ้ ่ ึงได้รับคะแนนสู งสุ ดและรองลงมาตามลาดับ เป็ นกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ ตามจานวนที่ตอ้ งเลือกตั้ง

-3ในกรณี ที่ผไู ้ ด้รับคะแนนเท่ากัน ให้ผซู ้ ่ ึ งได้รับคะแนนเท่ากันจับสลากเป็ น
กรรมการสภาการเหมืองแร่ โดยให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับฉลากเพื่อจัดลาดับผูซ้ ่ ึ งจะจับ
สลากก่อน
ข้อ 13 ในกรณี ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็ น
ผูว้ นิ ิจฉัย คาวินิจฉัยของคณะกรรมการเลือกตั้งให้เป็ นที่สุด
ข้อ 14 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ มอบให้แก่คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ และให้คณะกรรมการสภาการ
เหมืองแร่ เก็บรักษาไว้ที่สานักงานไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ให้คณะกรรมการสภาการเหมืองแร่ จดั ทาประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการ
สภาการเหมืองแร่ ปิดไว้ที่สานักงานด้วย
ข้อ 15 ให้เลขาธิ การสภาการเหมืองแร่ รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2526
ลงชื่อ

ราชัน กาญจนะวณิชย์
(นายราชัน กาญจนะวณิ ชย์)
ประธานสภาการเหมืองแร่

