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เรือ่ ง ขอให้นายกรัฐมนตรีชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
และแต่งตัง้ คณะทางานร่วมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ร่
เรียน นายกรัฐมนตรี
สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย สรุปประเด็นข้อคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ...
ตามที่ค ณะรัฐ มนตรีไ ด้ม ีม ติอ นุ ม ตั ิห ลัก การร่า งพระราชบัญ ญัติแ ร่ พ .ศ. ....
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตามทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และขณะนี้ร่างดังกล่าวอยู่ระหว่าง
การตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานัน้ เครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่
ประเทศไทย และองค์กรเครือข่ายได้ตรวจสอบร่างพระราชบัญญัตดิ งั กล่าวแล้วพบว่าเนื้อหามี
ลัก ษณะในการเอื้อ ประโยชน์ ต่ อ ผู้ป ระกอบการในการส ารวจและทาเหมือ งแร่ม ากยิ่ง กว่ า จะ
คานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และชุมชนทีจ่ ะได้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ และคานึงถึง
ประโยชน์ ทางเศรษฐกิจมากยิง่ กว่าการสงวนหวงห้ามและคุ้มครองพื้นที่ท่สี าคัญ ต่ อ คุ ณภาพ
สิง่ แวดล้อม รวมถึงมิไ ด้คานึงถึงสิทธิในการอยู่ในสิง่ แวดล้อมที่ดที ่ี จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ อ
สุ ข ภาพอนามัย และคุ ณ ภาพชีว ิต ของประชาชน ทัง้ ๆ ที่ชุ ม ชนและประชาชนเป็ น เจ้า ของ
ทรัพยากรแร่และเป็นผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่โดยตรง
และขณะนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายได้จดั ทาร่างพระราชบัญญัติแร่ข้นึ มา
โดยได้นาข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนเข้ามาประกอบการยกร่าง ด้วยเนื้อหาทีม่ มี ลี กั ษณะในการ
คานึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยังยื
่ น การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
การมีแผนบริหารจัดการแร่แห่งชาติทส่ี อดคล้องกับรายงานการประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์
สิง่ แวดล้อม การสงวนหวงห้ามและคุม้ ครองพืน้ ทีโ่ ดยการห้ามสารวจและประกอบกิจการในพืน้ ที่
ปา่ สงวน เขตอุทยานแห่งชาติ แหล่งมรดกทางธรรมชาติ เขตพืน้ ทีป่ ่าต้นน้ าและป่าน้ าซับซึม และ
การส ารวจแร่ ต้ อ งได้ร ับ ความยิน ยอมจากผู้ค รอบครองที่ดิน เป็ น ต้ น ซึ่ง แตกต่ า งจากร่ า ง
พระราชบัญญัตแิ ร่ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม
เครือ ข่า ยประชาชนผู้เ ป็ น เจ้า ของแร่ประเทศไทย และองค์ก รเครือ ข่ายตาม
รายชื่อด้านท้ายหนังสือฉบับนี้ มีความประสงค์ขอยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีโดยมีขอ้ เรียกร้อง
ดังต่อไปนี้
1. ให้นายกรัฐมนตรีสงการให้
ั่
คณะกรรมการกฤษฎีกาตัง้ คณะทางานร่วมในการ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ ทงั ้ สองฉบับ (ร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ฉบับกระทรวงอุตสาหกรรม
และร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ร่ ฉ บับ คณะกรรมการปฏิ รู ป กฎหมาย ) โดยประกอบไปด้ ว ย
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คณะกรรมการกฤษฎี กา กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมื องแร่ คณะกรรมการ
ปฏิ รูป กฎหมาย คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และภาคประชาชน ในการ
พิจารณาทบทวนเนื้อหาโดยละเอียด
2. หลัง จากด าเนิ น การตามข้ อ 1 แล้ ว ขอให้ ร ัฐ บาลชะลอการเสนอร่ า ง
พระราชบัญญัตแิ ร่ ต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จนกว่าจะมีรฐั ธรรมนูญและมีรฐั สภาทีม่ ที ม่ี าจาก
ตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางมณี บุญรอด)
ตัวแทน เครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็นเจ้าของแร่ประเทศไทย
ผูป้ ระสานงาน – นายเดชา คาเบ้าเมือง
โทร. 081-3696266
อีเมล์ huktin.ud@gmail.com
เครือข่ายประชาชนผูเ้ ป็ นเจ้าของแร่ประเทศไทย และองค์กรเครือข่าย ประกอบด้วย :
1) กลุ่มอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมอุดรธานี
2) กลุ่มคนรักบ้านเกิด กรณีเหมืองแร่ทองคาจังหวัดเลย
3) กลุ่มคนรักบ้านเกิดอุมุง กรณีเหมืองแร่เหล็ก อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4) กลุ่มอนุรกั ษ์ภหู นิ เหล็กไฟ อาเภอเมือง จังหวัดเลย
ั
5) กลุ่มศึกษาปญหาดิ
นเค็มและการจัดการทรัพยากรแร่ จังหวัดนครราชสีมา
6) กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
7) กลุ่มรักทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
8) กลุ่มเผยแพร่กฎหมายสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (ดาวดิน)
9) กลุ่มผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากสารแคดเมีย่ ม แม่ตาว จ.ตาก
10) กลุ่มรักษ์บา้ นแหง จังหวัดลาปาง
11) กลุ่มปา่ ชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
12) กลุ่มอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมท้องถิน่ บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
13) คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคอีสาน (กป.อพช.อีสาน)
14) เครือข่ายผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการทาเหมืองแร่ทองคา 3 จังหวัด พิจติ ร เพชรบูรณ์และพิษณุโลก
15) เครือข่ายสิทธิผปู้ ว่ ยแม่เมาะ จ.ลาปาง
16) เครือข่ายพิทกั ษ์สทิ ธิชุมชนเขาคูหา อาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
17) โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
18) ชุมชนลุ่มน้าสรอย จ.แพร่
19) มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW)
20) ศูนย์ขอ้ มูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ(ศสส.)อีสาน
21) ศูนย์ขอ้ มูลชุมชน (CRC)

