
 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร  
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

1 นโยบายดานแร 
เพ่ือเปนการดึงดูดนักลงทุนดานเหมืองแรทั้งในประเทศและตางชาติมาลงทุนสํารวจและพัฒนาแร 

กฎหมายการจัดการแรและการทําเหมืองแรของกัมพูชาไดรับการประกาศใชโดยรัฐบาลเมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2001 กระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน (Ministry of Industry, Mines and 
Energy, MIME) เปนหนวยงานรัฐบาลหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมายแรและสนองตอบนโยบาย
ดานแรของประเทศ กรมธรณีวิทยาและการเหมืองแร (Department of Geology and Mines)และกรม
พลังงาน (Department of Energy) ภายใต MIME รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรแรของประเทศ ให
ความชวยเหลือดานการทําเหมืองแรแกภาคเอกชน และกํากับดูแล และตรวจสอบ การทําเหมืองแรของ
ประเทศ 

2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ 
แรทุกชนิดที่พบบนพื้นดินหรือใตดิน ภูเขา พ้ืนที่สูง ในน้ํา เขตทะเล หมูเกาะ ชั้นพ้ืนทะเลและใตชั้น

พ้ืนทะเล ภายใตอํานาจของกัมพูชาเปนทรัพยสินของรัฐ ยกเวนการดําเนินการเกี่ยวกับนํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติที่อยูภายใตกฎหมายตางหาก 

2.1 ใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดไมสามารถดําเนินการสํารวจแรและทําเหมืองแรไดโดยไมมี
ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน เจาของที่ดินหรือผูถือ
ครองที่ดินตามกฎหมายสามารถใชกรวดมน ทราย ดินเหนียว และหินเปนการสวนตัวได โดยไมตองมี
ใบอนุญาตเกี่ยวกับแร แตจะไมไดรับอนุญาตใหขนยายผลิตภัณฑดังกลาวออกนอกพื้นที่เพ่ือการพาณิชย 
การขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตองย่ืนขอใบอนุญาตตอกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน เอกสารการยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวกับแรประกอบดวย 

o ขอมูลบริษัททําเหมืองแรและเจตนา โดยยื่นหลักฐานแสดงสถานะบริษัทตามกฎหมาย
และหลักฐานแสดงความสนใจในการสํารวจแรและทําเหมืองแรในพ้ืนที่เฉพาะในจังหวัด
ใดๆ ที่พ้ืนที่ใบอนุญาตตั้งอยู 

o หลักฐาน แสดงความสามารถทางการเงินของบริษัท ประสบการณดานเทคนิค แรงงานที่
มี อุปกรณและเครื่องจักรในการดําเนินการเกี่ยวกับแรในพื้นที่เฉพาะที่เสนอในจังหวัด
ใดๆ 

o วิธีการและตารางเวลาในการดําเนินการในชวงการสํารวจและทําเหมืองแร 



 

 

o ผังการทํางานขั้นต่ําและหลักประกันทางการเงิน ในชวงการสํารวจแร (ผูยื่นขอรับ
ใบอนุญาตเจียระไนและขัดผิวอัญมณีไมตองเสนอผังการทํางานและหลักประกันทางการ
เงิน) 

o สําเนาการจดทะเบียนธุรกิจ (บริษัทภายในและตางชาติทุกแหง องคกรทําเหมืองแรหรือ
พอคาหรือบริษัทพาณิชยซึ่งมีภูมิลําเนาหรือมีสํานักงานสาขาในกัมพูชา ตองจดทะเบียน
กับ Commerce Register โดยยื่นสําเนาประกาศพรอมลายเซ็นตหรือลายนิ้วมือของกลุม
ที่สนใจตอกระทรวงพาณิชย ยกเวนพอคาที่ไดรับการยกเวนภาษีกําไร) 

o หลักฐานแสดงการรวมทุน ในกรณีที่บริษัทเปนการรวมทุนระหวางธุรกิจ 2 ธุรกิจขึ้นไป 
ตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธของธุรกิจ ความรับผิดชอบ สัดสวนเงินทุน 
และผูดําเนินการ 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอาจไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ขึ้นอยูกับการพิจารณาและประเมิน
ความสามารถทางเทคนิค การเงิน และการจดทะเบียนธุรกิจ กอนการเขาที่ดินซึ่งเปนทรัพยสินสวน
บุคคลเพื่อทําการสํารวจและทําเหมืองแร ผูถือสัมปทานตองทําขอตกลงกับเจาของที่ดินเกี่ยวกับการไม
กาวกายและไมเขาหาเจาของที่ดินและการชดเชยคาเสียหายบริเวณผิวดินอันเกิดจากกิจกรรมเกี่ยวกับแร
ตางๆ หากพื้นที่เปนทรัพยสินของรัฐ เปนพ้ืนที่คุมครอง สงวน หรือหวงหาม ผูถือสัมปทานตองไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากสถาบันที่มีศักยภาพหรือสถาบัน inter-ministerial ที่ดูแลพ้ืนที่กอนเขา
พ้ืนที่ เ พ่ือดําเนินการดานแร หามทําการสํารวจแรเบื้องตน (Prospecting) เพ่ือการเจาะสํารวจ 
(Exploration) และทําเหมืองแรบนที่ดินของรัฐ ที่กําหนดเปนที่มรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

2.2 รายการใบอนุญาตเกี่ยวกับแร 

ใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ออกใหเฉพาะชาวกัมพูชา เพ่ือดําเนินการสํารวจและทําเหมืองแรโดย
ใชเครื่องมือทองถิ่นและแรงงานคนหรือมีจํานวนแรงงานในครอบครัวไมเกิน 7 คน 

ประทานบัตรเหมืองแรแบบบอและเหมืองหิน ออกใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อ
ดําเนินการสํารวจและทําเหมืองแรวัสดุกอสรางและแรอุตสาหกรรมโดยผลิตจากบอเหมืองและเหมืองหิน 
เพ่ือใชในการกอสราง อุตสาหกรรมเคมีและแปรรูปตางๆ 

ประทานบัตรเหมืองพลอย ออกใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อดําเนินการสํารวจและทํา
เหมืองหินมีคา หินกึ่งมีคา และหินเพื่อการประดับตกแตง 

ใบอนุญาตเจียระไนแร ออกใหแกบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อดําเนินการเจียระไนหินมีคา หิน
กึ่งมีคา และหินเพื่อการประดับตกแตง 

อาชญาบัตรสํารวจแร ออกใหเฉพาะผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรเพ่ือดําเนินการสํารวจและทําเหมือง
แรที่พบเปนแหลงเชิงพาณิชยที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่อาชญาบัตรสํารวจแร 

ผูถืออาชญาบัตรสํารวจแรตองเสนอผลวิเคราะหดานเทคนิค การเงิน สิ่งแวดลอม สังคม และ
เศรษฐกิจ เพ่ือพิจารณาความเปนไปไดทางสังคม-เศรษฐกิจในการทําเหมืองแรตอกระทรวงอุตสาหกรรม 
เหมืองแร และพลังงาน เพ่ือทบทวนและอนุญาต ขั้นตอน รายละเอียดของรายงาน การศึกษาความ



 

เปนไปไดสุดทายและเอกสารอางอิง และเงื่อนไจการออกประทานบัตรเหมืองแรอุตสาหกรรมเปนไปตาม
กฎกระทรวงยอย 

หากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานพิจารณาวาคําขอใบอนุญาต
เกี่ยวกับแรเปนโครงการขนาดใหญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน จะเจรจาขอตกลงการลงทุนดานแรแนบทายใบอนุญาตเกี่ยวกับแร
กับผูขอ 

2.3 ขั้นตอนการอนุญาตเกี่ยวกับแร 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน ภายใตขอกําหนดทางกฎหมาย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานจะแจงผลการอนุญาตหรือไมอนุญาต
คําขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรเปนลายลักษณอักษรภายในระยะเวลาสูงสุด 45 วัน นับจากวันยื่นคําขอที่
สมบูรณ 

นอกจากใบอนุญาตขุดหาแรรายยอย ผูถือสัมปทานที่ไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรภายใตกฎหมาย 
สามารถขยายเวลา แกไข ยกเลิก จํานอง โอนสิทธิ์หรือรับมรดก ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรไดโดยไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน หากผูถือ
สัมปทานละเมิดขอบังคับตามกฎหมาย ใบอนุญาตเกี่ยวกับแรจะถูกยกเลิกหรือเพิกถอน การยกเลิกและ
เพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับแรจะพิจารณาตามกฎกระทรวงยอย 

2.4 การสํารวจแรและการทําเหมืองแร 

ผูถือสัมปทานหรือผูรับเหมาแตละรายตองดําเนินการเกี่ยวกับแรและปฏิบัติตามขอกําหนดในการ
ดําเนินการดังนี้ 

o ดําเนินการเกี่ยวกับแรตามแผนทางเทคนิคและทางการเงินที่ระบุในผังการทํางานสํารวจที่
ไดรับอนุญาตหรือในการศึกษาความเปนไปไดของเหมืองที่ไดรับอนุญาต 

o ปองกันสิ่งแวดลอมตามที่ระบุในกฎหมายการปองกันสิ่งแวดลอมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก การศึกษาประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แผนการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมและการฟนฟูพ้ืนที่ทําเหมืองและหลักประกันทางการเงิน 

o สรางความเชื่อม่ันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานที่ระบุในแผนดาน
เหมืองแร อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริเวณที่มีการทําเหมือง ไดแก การปองกัน
อุบัติเหตุและขั้นตอนการรายงานอุบัติเหตุ 

o ปองกันความปลอดภัยตอสาธารณะภายในและรอบบริเวณที่มีการทําเหมืองแตามที่ระบุ
ในแผนดานเหมืองแรที่ไดรับอนุญาต 

o ใหความรู ฝกอบรม และจางงานชาวกัมพูชาตามที่ระบุในกําหนดการจางงาน ให
การศึกษา และฝกอบรม 

o จัดหาสินคาและบริการที่หาไดในกัมพูชา ตามความเหมาะสม 



แนวทางสําหรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร รายละเอียดรายงาน ผังการทํางาน และหลักประกันทางการ
เงิน กําหนดไวในระเบียบ (Prakas) ของกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานเปนผูควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยจะแตงตั้งพนักงาน
เจาหนาที่ซึ่งมีหนาที่ดังนี้ 

o รับผิดชอบกฎเกณฑการจัดการตามขอบังคับทางกฎหมายตอกระทรวงอุตสาหกรรม 
เหมืองแร และพลังงาน 

o จัดทํารายงานประจําปของกิจกรรมสํารวจและทําเหมืองแรตามปกติและเสนอรายงาน
ดังกลาวตอกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน 

o ติดตามและควบคุมการปฏิบัติตามขอบังคับทางกฎหมาย 
o ควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานและ

ประชาชนและการปองกันสิ่งแวดลอม 
o ดําเนินการตามหนาที่อ่ืนที่ไดรับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และ

พลังงาน 
o อํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม กํากับและรายงานกิจกรรมการ

สํารวจและทําเหมืองแร วิจัยและวิเคราะหเกี่ยวกับกฎเกณฑการจัดการตามกฎหมาย 
กําหนดไวในกฎกระทรวงยอย 

2.5 การชดเชย 

ผูถือสัมปทานที่ไดรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแรตองชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากการดําเนินการ
ดานแรตอเจาของที่ดิน ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ไมวาความเสียหายนั้นจะ
เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม การชดเชยปฏิบัติดังนี้ 

หากพื้นที่การดําเนินการดานแรที่กําหนดในใบอนุญาตเกี่ยวกับแร สงผลกระทบตอที่ดินทรัพยสิน 
เจาของที่ดินจะอนุญาตใหผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรดําเนินการดานแรในที่ดินดังกลาวโดยมีขอตกลง
รวมกันลวงหนา ซึ่งเจาของที่ดินจะไดรับคาชดเชยที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล 

การชดเชยอาจชําระเปนงวดหรือชําระรวม ตามแตขอตกลงระหวางเจาของที่ดินและผูถือสัมปทาน 
ในกรณีที่เจาของที่ดินและผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรไมสามารถหาขอตกลงในการชดเชยได 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน จะเปนผูตัดสิน หากผลการตัดสินไมเปนที่
ยอมรับ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงานจะเสนอขอเสนอตอรัฐบาลเพื่อ
จัดตั้งคณะกรรมการรวมเพ่ือหาขอสรุป หากทุกฝายยังไมยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการรวม จะ
สงเรื่องตอใหศาลกัมพูชาพิจารณาตัดสิน 

2.6 คาภาคหลวงและภาษี 

ผูยื่นคําขอหรือผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแร ตองชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การตออายุและ
การโอน และคาธรรมเนียมอ่ืนและคาเชาที่ดินรายปแกรัฐ ระหวางการทําเหมืองแร ผูถือใบอนุญาต
เกี่ยวกับแรตองชําระคาภาคหลวงตมมูลคาแรที่มีการใชประโยชนแกรัฐ ยกเวนสําหรับผูถืออาชญาบัตร
สํารวจแรหรือใบอนุญาตเจียระไนพลอย นอกจากการชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียน การตออายุ การ



โอน และคาธรรมเนียมอ่ืน คาเชาที่ดินรายป และคาภาคหลวงแลว ผูถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรตองชําระ
ภาษี ภาษีศุลกากร ภาษีผูถือหุน และภาษีปนผลตามที่กฎหมายกําหนด อัตราคาภาคหลวงแรและ
ขั้นตอนการชําระคาภาคหลวงแรจะพิจารณาตาม Inter-ministerial Prakas (Regulations) 

2.7 บทลงโทษ 

บุคคลใดที่ดําเนินการดานแรโดยไมมีใบอนุญาตเกี่ยวกับแร อาจตองโทษปรับตั้งแต 500,000 ถึง 
1,000,000 riels ในกรณีที่เปนการทําผิดกฎหมายภายหลัง บุคคลดังกลาวอาจตองโทษปรับตั้งแต 
1,000,000 ถึง 2,000,000 riels และ/หรือจําคุกตั้งแต 1 เดือนถึง 1 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลใดที่ดําเนินการดานแรในที่ทรัพยสินสวนบุคคลโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาของที่ดินหรือใน
ที่ดินของรัฐที่กําหนดเปนที่มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะแหงชาติ อาจตองโทษปรับตั้งแต 5,000,000 
ถึง 10,000,000 riels และ/หรือจําคุกตั้งแต 6 เดือนถึง 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ 

บุคคลใดที่ดําเนินการดานแร โดยไมมีใบอนุญาตเกี่ยวกับแร หรือในที่ทรัพยสินสวนบุคคลโดยไมได
รับอนุญาตจากเจาของที่ดินหรือในที่ดินของรัฐที่กําหนดเปนที่มรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะแหงชาติ 
หรือถือใบอนุญาตเกี่ยวกับแรที่สิ้นอายุ อาจตองโทษเปน 3 เทา (liable to a dine of 3 times) ราคา
ประมาณการขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ทําเหมือง กําลังอุปกรณและเครื่องจักรในการทําเหมือง และปริมาณแร
ที่ผลิตไดจากพื้นที่ และอาจตองโทษปรับตั้งแต 1,000,000 ถึง 10,000,000 riels ตอวัน โดยนับจากวันที่
มีการฝาฝนจนถึงวันที่เลิกดําเนินการทําเหมือง และอาจตองโทษจําคุกตั้งแต 1 ถึง 5 ป โดยไมมีผลตอ
การชดเชยคาเสียหายอื่น อุปกรณทําเหมืองที่กลาวมาและเครื่องจักรอ่ืนที่ใชในการผลิตทั้งหมดจะถูกยึด
และตกเปนทรัพยสินของรัฐ 

ผูถือสัมปทานใดที่ไมชําระคาภาคหลวงและเคลื่อนยายแรออกจากพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเกี่ยวกับแร 
อาจตองโทษปรับเปนจํานวนเงิน 2 เทาของราคาที่มีการเคลื่อนยาย และ/หรืออาจถูกยกเลิกใบอนุญาต 
หรือทั้งปรับและยกเลิกใบอนุญาต 

ผูถือสัมปทานใดที่ไมยินยอมใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายควบคุมบริเวณที่ทําเหมืองแร อาจ
ตองโทษปรับ ตั้งแต 5,000,000 ถึง 10,000,000 riels และ/หรือสั่งพักใบอนุญาตไมเกิน 6 เดือน ในกรณี
ที่เปนการทําผิดกฎหมายภายหลัง อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

บุคคลใดที่ไมใชเจาของที่ดินตามกฎหมายและขัดขวางการดําเนินการดานแรของผูถือใบอนุญาต
เกี่ยวกับแรตามกฎหมาย อาจตองโทษจําคุกตั้งแต 6 วันถึง 1 เดือน 

พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งจากกระทรวงอุตสาหกรรม เหมืองแร และพลังงาน ที่สมรูรวมคิด
กับผูฝาฝนกฎหมายหรือกระทําการฝาฝนขอบังคับ จะไดรับโทษทางบริหารโดยไมมีผลตอการฝาฝน
อาชญากรรมอื่นๆ 

2.8 ขอบังคับที่เปลี่ยนแปลง 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เร่ิมดําเนินการสํารวจและทําเหมืองแรและถือใบอนุญาตถูกตองตาม
กฎหมายกอนกฎหมายมีผลบังคับใช สามารถดําเนินการตอไปได แตตองยื่นขอรับใบอนุญาตเกี่ยวกับแร
ฉบับใหมภายใตขอบังคับตามกฎหมายภายในเวลา 90 วัน 
 




