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คํานํา
ทรัพยากรแรเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่เปนวัตถุดิบ
ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป ไมสามารถสรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการผลิต เพื่อเพิ่มรายไดประชาชาติและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหแหลงแรที่มีอยูลดนอยลงไป สวนกระแสกับความเจริญเติบโตของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศ ซึ่ ง นั บ วั น จะมี ค วามต อ งการวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ นํ า ไปผลิ ต สิ น ค า เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแล
รับผิดชอบ และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถึงภาระสําคัญที่จะตองมีการวางแผน
และกําหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบแร ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถ
สรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมี
แหลงวัตถุดิบสํารองเพียงพอกับความตองการใชและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมี
การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศจะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรให
เพี ย งพอต อ ความต อ งการของประเทศ กรมอุ ต สาหกรรมพื้ น ฐานและการเหมื อ งแร จึ ง ได จั ด ให มี
การศึกษาและรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร ในประเทศเพื่อนบาน
และประเทศอื่นที่มีศักยภาพดานแรที่เหมาะสมกับการลงทุนของไทย และที่คาดวาจะมีศักยภาพเปน
แหลงแรสําคัญสําหรับประเทศไทยในอนาคต โดยแทนซาเนียเปนประเทศหนึ่งที่มีศักยภาพแหลงแรที่
ประเทศไทยมีความจําเปนตองใชในภาคอุตสาหกรรม และมีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่เปนเปดกวาง
และควรที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนดานเหมืองแร โดยในคูมือการลงทุนที่จัดทําขึ้นนี้ มีการ
นําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร ตลอดจนขอมูลที่สําคัญ
ทางดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
ธุรกิจ พรอมทั้งขอมูลทางดานระบบสาธารณูปโภคตางๆ ที่ภาคเอกชนผูสนใจลงทุนทําอุตสาหกรรม
เหมืองแร จําเปนตองรับทราบและศึกษาไว เพื่อเตรียมความพรอมกอนการตัดสินใจลงทุนในประเทศ
ดังกลาว
คูมือการลงทุนที่ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อเผยแพรนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวังที่
จะใชเปนแหลงขอมูลใหภาคเอกชนของประเทศ เสริมสรางความเขมแข็งและเตรียมความพรอมสําหรับ
การไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศดังกลาว โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆนอยที่สุด
ตลอดจนเปนการสรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบใหแกภาคอุสาหกรรมที่ใชแรเปนวัตถุดิบอีก
ดวย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม
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The United Republic of Tanzania

รูปที่ 1 แผนที่สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
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1. บทนํา
1.1 ขอมูลโดยสังเขป
ทีตั้ง

ตะวันออกของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับมหาสมุทรอินเดีย อยูระหวาง
เคนยาและโมซัมบิค (ดูรูปที่ 1)

พื้นที่

945,087 ตารางกิโลเมตร
หมายเหตุ รวมเกาะมาเฟย แพมบา และแซนซิบาร

ภูมิอากาศ

แตกตางจากภูมิอากาศรอนชื้นแถบชาวฝงไปจนถึงอุณหภูมิปานกลางบริเวณ
ภูเขาสูง

ภูมิประเทศ

ที่ราบบริเวณชายฝง ที่ราบสูงบริเวณตอนกลางของประเทศ ภูเขาสูงทางตอน
เหนือและตอนใต จุดสูงสุด : ภูเขาคีรีมานจาโร (Kilimanjaro) 5,895 เมตร

จํานวนประชากร

36,588,225 คน อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรเทากับ 1.95% (ป 2004)

กลุมเชื้อชาติ

ผืนแผนดินใหญ – ชาวแอฟริกัน 99% (ทั้งหมดนี้ 95% เปนชนเผาบานตู ซึ่ง
ประกอบ 130 ชนเผายอย) อื่นๆ 1% (ประกอบดวย ชาวเอเชีย ยุโรปและ
อาหรับ) ; แซนซิบาร – อาหรับ แอฟริกันพื้นเมือง ลูกผสมอาหรับและแอฟริ
กันพื้นเมือง

ศาสนา

ผืนแผนดินใหญ – คริสเตียน 30% มุสลิม 35% ความเชื่อดั้งเดิม 35%
แซนซิบาร – มากกวา 99% เปนมุสลิม

ภาษา

Kiswahili หรือ Swahili (ภาษาราชการ), Kiunguju (ชื่อของ Swahiliในแซนซิ
บาร), ภาษาอังกฤษ (ภาษาราชการ, ภาษาหลักในการติดตอการคา, การ
บริหารงานและการศึกษาขั้นสูง), อะราบิค (ใชกันมากในแซนซิบาร), ภาษา
พื้นเมืองอื่นๆ

การปกครอง

สาธารณรัฐ

ผูนําประเทศ

ประธานาธิบดี Benjamin William MKAPA

เมืองหลวง

ดาร เอส ซาลาม (Dar es Salaam)

GDP

(PPP) 21.58 พันลานเหรียญ (ป 2003)

อัตราการขยายตัว

5.2% (ป 2003)

GDP ตอประชากร

(PPP) 600 เหรียญ (ป 2003)

2

คูมือลงทุนเหมืองแรแทนซาเนีย

จํานวนแรงงาน

18.56 ลานคน (ป 2003)

อัตราการวางงาน

ไมมีขอมูล

ผลผลิต
ทางการเกษตร

ภาคอุตสาหกรรม

การคาระหวางประเทศ
มูลคาสงออก
สินคา
ประเทศคูคา
มูลคาการนําเขา
สินคา
ประเทศคูคา

อัตราแลกเปลีย่ น

กาแฟ ปาน sisal ชา ฝาย pyrethrum (ยาฆาแมลงทําจากดอกเก็กฮวย) เม็ด
มะมวงหิมพานต ยาสูบ เครื่องเทศ ขาวโพด ขาวสาลี มันสําปะหลัง กลวย
ผลไม ผัก ปศุสัตว แกะ แพะ
การแปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร (น้ําตาล เบียร บุหรี่ ปาน sisal ) การ
ทํ าเหมื องเพชร และทองคํ า การกลั่นน้ํ ามัน รองเทา อุต สาหกรรมทอผ า
ผลิตภัณฑจากไม ปุย เกลือ
978 ลานเหรียญสหรัฐ F.O.B. (ป 2003)
ทองคํา กาแฟ เม็ดมะมวงหิมพานต ฝาย ผลิตภัณฑจากโรงงานอุตสาหกรรม
ญี่ปุน 9.9% อินเดีย 8.9% เนเธอรแลนด 8.5% เยอรมนี 5.5% อังกฤษ 5.5%
เคนยา 4.9% เบลเยียม 4.1% (ป 2003)
1.674 พันลานเหรียญสหรัฐ F.O.B. (ป 2003)
สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องจักรและยานพาหนะ วัตถุดิบ น้ํามันดิบ
แอฟริ ก าใต 10.7% จี น 9.9% อิ น เดี ย 6.1% สาธารณรั ฐ อาหรั บ อิ มิ เ รตต
5.8% เคนยา 5.4% อังกฤษ 4.8% เยอรมันนี 4.3% บาเรน 4% ญี่ปุน 4% (ป
2003)
1 บาท = 27 แทนซาเนียนชิลลิง (Tanzanian Shilling, TZS) (สิงหาคม
2005)
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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร
(Geology and Mineral Resources)
2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology)
ธรณีวิทยาของแทนซาเนียไดแสดงไวในรูปที่ 2

ที่มา : Mineral Resources Department, Ministry of Energy & Minerals, Tanzania

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิ ยาแทนซาเนีย
Home
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Figure 2

ที่มา : Mineral Resources Department, Ministry of Energy & Minerals, Tanzania

รูปที่ 3 ลําดับชั้นหินทางธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาของแทนซาเนียบอกใหทราบถึงประวัติของการเปลี่ยนแปลงของแผนทวีปแอฟริกันและ
การเกิดของแหลงแรในบริเวณนั้น ธรณีสัณฐานที่พบในบริเวณนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
อยางตอเนื่องของแผนเปลือกโลกตั้งแตยุค Archaean และการที่หินถูกแปรสภาพอยางเปนลําดับหลายๆ
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ครั้ง อีกทั้ง ยังเกิดจากการสะสมของวัสดุบนพื้นผิวทวีปซึ่งถูกปกคลุมโดยตะกอนจาก Karoo
Posted Karoo Systems การลําดับชั้นหินทางธรณีวิทยาไดแสดงไวในรูปที่ 3

และ

2.1.1 Archaean
หินยุค Archaean (อายุมากกวา 2.5 พันลานป) ที่พบในแทนซาเนียมักเปนหินแกรนิต ลักษณะภูมิ
ประเทศประกอบดวยหิน greenstone ซึ่งมีลักษณะเปน linear belts วางตัวสวนใหญในพื้นที่ที่เปน
หินแกรนิต และหินแกรนิตที่พบสวนใหญมีอายุออนกวาหิน greenstones ยกเวนบางพื้นที่ที่พบวามีอายุ
แกกวา
1) Dodoman System หินที่พบสวนใหญประกอบไปดวยชั้นของหินตะกอนซึ่งครอบคลุมพื้นที่
ทั่วไปทางตอนใตของหินฐานธรณี (Craton) โดยหินที่พบนี้มีอายุแกกวาหิน greenstones และหินแกรนิต
และพบวามีแหลงแรที่มีความนาสนใจเพียงไมกี่แหลง
2) Nyanzian System ส ว นใหญ หิ น ที่ พ บเป น หิ น อั ค นี ภู เ ขาไฟที่ มี แ ร สี เ ข ม เป น จํ า นวนมาก
(mafic) และตะกอนที่ยังไมแข็งตัวมากนัก (immature) ซึ่งหินทั้งสองชนิดมักพบในบริเวณ greenstone
belts ตอนกลางของหินฐานธรณี นอกจากนี้ the Nyanzian greenstones ยังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เพราะเปนแหลงที่พบทองคําในประเทศแทนซาเนีย
หินที่พบสามารถแบงออกไดเปน Lower Series และ Upper Series โดยดูไดจากการเปลี่ยนแปลง
ขององคประกอบทางเคมีในแนวดิ่งของหินหลอมเหลวที่มีการเปลี่ยนปริมาณของแรสีเขม (mafic) ไปเปน
แรสีออน (felsic) มากขึ้น นอกจากนี้ยังพบหินเถาภูเขาไฟ (Volcanic tuffs) และหินตะกอนที่มีการแทรก
สลับชั้น (interbedded) ซึ่งหินที่พบใน Lower Series ประกอบไปดวยหินสําคัญไดแก หินอัคนีจําพวกบะ
ซอลต แอนดิไซต และ dacite pillow lavas สวนหินตะกอนจะประกอบไปดวย banded iron formation
(BIF), recrystallized cherts, หินดินดาน และหินกรวดมน ในขณะที่ Upper Series มีลักษณะเดนคือ
ประกอบไปดวยกลุมของ felsic lavas, tuffs, ferruginous cherts, BIF และ subordinate meta-pelites
Greenstones ที่พบโดยทั่วไปเปนหินแปรพวก greenschist facies และมีการโคงงอโดยมี steeply
dipping axial planes และมีแนวการวางตัวของการคดโคงโกงงอในแนวตะวันออก-ตะวันตก
3) Kavirondian System พบทางตอนเหนือของประเทศแทนซาเนีย สวนใหญเปนหินกรวดมน
coarse arkosic and feldspathic grift and quartzites หินในกลุมนี้มีการวางตัวแบบไมตอเนื่องกับหินใน
กลุม Nyanzian System
ศิลาภูมิประเทศหินแกรนิต-ไนส (Granite Gneiss terrane) หินในกลุมนี้อยูโดยรอบหิน
greenstones โดยที่ยังไมสามารถหาอายุที่ชัดเจนของหินกลุมนี้ได โดยการหาอายุบางครั้งจะไดอายุอยู
ในยุค Proterozoic บางครั้งก็เปนยุค Archaean

2.1.2 Proterozoic
1) Ubendian System มีอายุอยูในชวง Lower Proterozoic ถึง Archaean วางตัวในแนว
ตะวันตกเฉียงใตขนานกับหินฐานธรณียุค Archaean หินที่พบในกลุมนี้ประกอบไปดวยหินแปรแบบ
high-grade metamorphism ทั้งแบบที่มีหินตนกําเนิดจากหินอัคนีและหินตะกอน ศิลาพรรณนาของหินที่
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พบในกลุมนี้สวนใหญจะเปนหินไนส นอกจากนี้ ยังพบหินอัคนีบาดาลจําพวก mafic และ ultramafic บาง
กระบวนการแปรสภาพที่เกิดขึ้นกับหินในกลุมนี้สวนใหญเปนแบบ almandine-amphibolite facies ใน
บางครั้งอาจถึงขึ้น granulite facies
2) Usagaran System พบทางดานตะวันตกและใตของหินฐานธรณี หินที่พบมากเปนหินไนส
จําพวก granulites และ biotite ที่มีหินตนกําเนิดเปนพวก pelitic โดยมีแนวการวางตัวหลักของโครงสราง
อยูในแนวตะวันตกเฉียงใต-ตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ พบวาหินแปรจําพวก granulite facies ของ
Ubendian และ Usagaran Systems เปนแหลงที่พบอัญมณีหลายชนิด
3) Karagwe-Ankolean System หินในกลุมนี้มีการกระจายตัวทางดานตะวันตกของทะเลสาบ
Victoria โดยมีอายุออนกวาหินในกลุม Ubendian และ Usagaran หินตะกอนที่พบในหินกลุมนี้บอกให
ทราบถึงสภาพแวดลอมของการสะสมตัววา เปน shallow-water และยังพบหินพวก argillites, phyllites,
low-grade sericite schist และ quartzites สวนหินแกรนิตที่พบในหินกลุมนี้มี alteration haloes ซึ่ง
พบวามีการเกิดของแรจําพวก tin และ tungsten
4) Bukoban System หินที่พบมีชวงอายุประมาณ Proterozoic-Paleozoic มีการเปลี่ยน
ลักษณะ (deformed) บางเล็กนอย แตยังไมถึงขั้นการแปรสภาพ ประกอบไปดวยหินจําพวกหินทราย
หินดินดาน, red beds, dolomitic limestone, cherts ซึ่งหินในกลุมนี้จะพบเฉพาะทางดานตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศแทนซาเนียเทานั้น
5) Karoo System ประกอบไปดวยหินตะกอนบนทวีปที่มีอายุอยูในชวง Late Permian ถึง
Jurassic ไดแก หินทรายเม็ดหยาบ หินดินดาน และหินทรายแปง (siltstone) หินกลุมนี้มีการวางตัวแบบ
ไมตอเนื่องอยูบนหิน Precambrian และพบวาเปนแหลงของถานหิน

2.1.3 Upper Mesozoic
ในแทนซาเนีย หินตะกอนในชวงอายุ Upper Mesozoic เกิดขึ้นเฉพาะใน Coastal basin ซึ่งหินที่
พบไดแก limestone, sandstone, shale, marls และพวก evaporites (gypsum, anhydrite และ salt)

2.1.4 Cenozoic
เศรษฐธรณีวิทยาของแทนซาเนียไดรับผลกระทบที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในชวงอายุ Mesozoic ที่แผน
เปลือกทวีปแอฟริกามีการชนกันทางดานตะวันออกและเกิดมากขึ้นในชวง Late Cenozoic East African
Rift system ประกอบไปดวยกราเบน (grabens) ซึ่งมีความสัมพันธกับการเกิดของภูเขาไฟใน
แทนซาเนีย การเกิด rifting จะพบวามีดวยกันอยู 2 ดาน คือ ทางดานตะวันตกจะครอบคลุมทะเลสาบ
Nyasa และ Tanganyika สวนทางดานตะวันออกครอบคลุมทะเลสาบ Natron จนกระทั่งถึงทะเลสาบ
Nyasa
ในชวงอายุ Cenozoic บริเวณที่เกิด rift จะเปนแหลงที่มีการสะสมตัวของตะกอน และใน coastal
basin จะพบวามีการสะสมตัวของตะกอนจําพวก marine sediments มีความหนาหลายกิโลเมตร ซึ่งสวน
ใหญมีอายุในชวง Miocene หรือออนกวา

7

คูมือลงทุนเหมืองแรแทนซาเนีย

หินอัคนีที่พบทางดานตะวันออกของแอฟริกา จะมีความสัมพันธกับการเกิดภูเขาไฟ และน้ําพุรอน
มีอยูดวยกัน 2 บริเวณ คือ บริเวณ Kilimanjaro ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ และพื้นที่เล็กๆ ในบริเวณ
Rungwe ทางดานตะวันออกเฉียงใต ซึ่งหินที่พบในทั้งสองบริเวณนี้เปนหินอัคนีพุแบบอัลคาไลนพวก
intermediate ถึง mafic และบางบริเวณที่เปนหินอัคนีบาดาล (Intrusive Igneous Rock)
หิน diamond-bearing kimberlites มีรูปแบบการเกิดเฉพาะ kimberlites บางแหลงมีอายุนอยกวา
50 ลานป
2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources)

22/4/99

ที่มา : Mineral Resources Department, Ministry of Energy & Minerals, Tanzania

รูปที่ 4 แผนที่แหลงทรัพยากรแรแทนซาเนีย
รูปที่ 4 แสดงแผนที่แหลงทรัพยากรแรของแทนซาเนีย ซึ่งประเทศนี้เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
ในด า นของอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร เนื่ อ งจากประเทศนี้ มี ลั ก ษณะสภาพแวดล อ มทางธรณี วิ ท ยาที่ มี
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ศักยภาพสูงที่จะเปนแหลงแรเพื่อการพาณิชยได และเนื่องจากการสํารวจธรณีวิทยายังมีไมเพียงพอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับพื้นที่ที่มีมากกวา 800,000 ตารางกิโลเมตร โครงสรางทางธรณีวิทยาที่พบวามีศักยภาพ
ไดแก บริเวณหินฐานธรณี Tanzanian โครงสรางนี้ครอบคลุมพื้นที่มากกวาหนึ่งในสามของประเทศ และ
ยังพบ greenstone belts ซึ่งเปนบริเวณที่พบแหลงแรทองคําและ base metal ดังที่พบในประเทศ
แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในแอฟริกาตะวันตก นอกจากนี้ ยั งพบว ามี การกระจายตัวอยาง
กวางขวางของหินในชวงอายุ Proterozoic ซึ่งมีสภาพแวดลอมทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมกับการเปน
แหลงทองคําเชนเดียวกันกับใน ประเทศในอเมริกาใตและแอฟริกาตะวันตก

2.2.1 เพชร (Diamond)
ศักยภาพแหลงแรเพชรของแทนซาเนียมาจากแหลงในหิน kimberlite ที่มีชื่อเสียงของโลก แหลงใน
หินนี้มีการทําเหมืองมามากกวา 50 ป จากจํานวนมากกวา 300 แหลง (pipes) (ประมาณ 20% ของ
แหลงประเภทนี้เปนแหลงเพชร) ซึ่งทอดยาวจาก Mwanza ผาน Shinyanga ไปยัง Tabora และSingida
แทนซาเนียเปนแหลงผลิต ที่ สําคัญมาหลายทศวรรษแลว โดยผลผลิ ตส ว นใหญ มาจากเหมื องเพชร
Williamson ที่เมือง Mwadui โดยเริ่มการผลิตเมื่อป 1925 ในระหวางการสํารวจทางธรณีฟสิกสเมื่อไม
นานมานี้ มีการพบ magnetic anomalies ประมาณ 600 พื้นที่ที่มีลักษณะทางธรณีฟสิกสคลายคลึงกับ
บริเวณที่เคยพบ kimberlite pipes นอกจากนี้ยังพบเพชรในหิน psuedo-kimberlites หรือ parakimberlites ตามบริเวณปากปลองภูเขาไฟที่มีอายุนอย
มีการพบเพชรในแหลงแบบลานแรบาง แตยังไมมีการพบแหลงขนาดใหญที่มีความคุมคาทาง
เศรษฐกิจ การคนหาแหลงลานแรตื้นๆสามารถใชวิธีการสํารวจทางอากาศดวยรังสีอินฟราเรด (airborne
infrared surveys) ซึ่งพิสูจนแลววามีประโยชนมาก

2.2.2 ทองคํา (Gold)
ศักยภาพแหลงแรทองคําสวนใหญอยูใน 3 พื้นที่ คือ Victoria greenstone belts; Mpanda
mineral-fields และ Lupa goldfield ทองคําเปนแรหนึ่งที่มีศักยภาพเหมาะสําหรับการลงทุนคอนขางมาก
โอกาสในการทําเหมืองแรในปจจุบันจะมาจากเหมืองแรในยุคเกาแกแถบ Archaean Greenstone belts
รอบๆทะเลสาบวิคตอเรีย ในหินยุค Proterozoic ในหินชุด Karoo และหินอายุใหมๆ
การสํารวจแรขยายตัวเพิ่มขึ้นในทศวรรษที่ 1990 โดยการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย พื้นที่สํารวจจะมุง
ไปที่แนวหินGreenstone รอบทะเลสาบวิกตอเรีย และโดยเฉพาะแนวรอยเลื่อนที่ใหแรทองคํารวมกับ
banded iron formations (BIF), tuffs และ volcano-sedimentary exhalatives
แหลงแรทองคําระดับขนาดใหญโลกถูกคนพบในบริเวณพื้นที่แรทองคําของทะเลสาบวิกตอเรีย
และอยูในขั้นตอนการพัฒนาการทําเหมืองที่แตกตางกันออกไป
แรทองคําสามารถพบเห็นไดในหินยุค Proterozoic ในทางตะวันตกเฉียงใตของแทนซาเนีย ใน
กรณีดังกลาว แรทองคําจะเกิดรวมกับ BIF และในหินไนสและหินแกรนิตใน แนวรอยเลื่อน
ศักยภาพแหลงแรทองคําของประเทศ แสดงไวในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ศักยภาพแหลงแรทองคํา (ป 2002)

Project
Reserves
Bulyanhulu 1
Geita 2

Major Operating Companies

Kahama Mining Corp. Ltd. (Barrick
Gold Corp., 100%
Geita Gold Mines (Anglogold Ltd.,
50%; and Ashati Goldfields, 50%
East African Gold Mines Ltd.
Resolute Mining Ltd.

North Mara 2
Golden Pride 2
Total
Resources
Bulyanhulu
Kahama Mining Corp. Ltd
Geita
Geita Gold Mines
North Mara
East African Gold Mines Ltd.
Golden Pride
Resolute Mining Ltd.
Golden Ridge
Kahama Mining Corp. Ltd.
Chocolate Reef
“---------“
Tulawaka :
East Zone : Barrick Gold Corp., 70%; and Exploration
Minieres du Nord, 30%
West Zone “-------------“
Buhemba
Meremeta Ltd.
Nyakafuru
Spinifex Gold Ltd.
Buckree/Rwamagaza
Buckreef
“--------“
Bingwa and Tembo “---------“
Kitongo :
Main Zone
“---------“
10

Tonnage
(mil.
metric
tons)

Grade
(gm./
metric
ton)

Contained
Gold
(metric
tons)

27.4

13.2

362

70.4

4.2

296

24.6
13.1
135.5

3.7
2.3
5.8

92
31
780

36.4
108.3
44.5
27.1
49
26

13.53
4.0
3.0
2.2
1.4
2.3

493
493
135
60
68
59

1.7
0.7

14.2
2.9

24
2

11.4
3.6

2
6.3

23
23

5.0
0.2

4.1
13.7

19
3

10.5

1.4
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Isegenghe
Kisunge Hill
Ikungu
Miyabi
Total

“---------“
Tan Range Exploration Corp.
Lakota Resources Inc.
African Eagle Resources plc

0.2
9.4
2.6
2.1
339

14.4
1
2.3
2.1
4.1

2
9
6
4
1,380

1

Definitions of resources and reserves are based on National Instrument 43-101, as required by Canadian securities regulatory
authorities
2
Definitions of resources and reserves are based on Australian Code for the Reporting of Identified Mineral Resources and Ore
Reserves issued by the Joint Committee for the Australian Institute of Geoscientists and the Australian Mining Industry Council
3
Note that, in most cases, the grade of resources is lower than the grade for reserves, but in this case, the grade of the less
economic material is higher, leading to the paradox of a higher resource grade
ที่มา : The Mineral Industry of Tanzania 2003 : USGS Website

2.2.3 แรโลหะพื้นฐานและกลุมแรทองคําขาว (Base Metals and Platinum
Group Minerals, PGM)
โดยลักษณะทางธรณีวิทยา ทั้งหินยุค Archaean และ Proterozoic นาจะมีโอกาสที่จะพบแรโลหะ
พื้นฐานและกลุมแรทองคําขาว
จากการสํารวจแรเมื่อไมนานมานี้ในพื้นที่ดานตะวันตกเฉียงเหนือของแทนซาเนีย แสดงใหเห็นวา
แหลงแร นิเกิล โคบอลต ทองแดง มีความสัมพันธกับหินอัลตาเมฟก ของหินชุด Karagwe-Ankolean
บริษัท Sutton Resources ไดทําการประเมินแหลงแรจากการเจาะ พบวามีปริมาณสํารองแรนิกเกิล
จํานวน 500,000 ตัน ทองแดงจํานวน 75,000 ตัน และโคบอลตจํานวน 45,000 ตัน
นอกจากนี้ ยังมีการพบกลุมแรทองคําขาวและแรโครเมียมเชนกัน แหลงแรนิเกิลในดินหรือหินลูกรัง
รวมกับแรโคบอลทพบในหิน Ultramafics ในพื้นที่ Kagera นอกจากนี้ยังมีการพบแหลงแร stratiform
copper-silver-uranium ในพื้นที่ Shinyanga

2.2.4 แรเหล็ก (Ferrous Metals)
แหลงแรเหล็กสามารถพบไดในหินยุค Proterozoic แหลงแร Titaniferous magnetic bodies ที่มี
ความสัมพันธกับ anorthositic gabbro พบที่ Liganga ทางทิศตะวันตกเฉียงใต และอยูใกลกับแหลงแร
ถานหินที่ Ketewaka-Mchuchuma การเจาะในระดับตื้นสามารถประเมินแหลงแรไดที่ประมาณ 45 ลาน
ตัน ที่ 52% เหล็ก สวนแหลงแรไททาเนียมพบบริเวณชายหาดตลอดแนวชายฝง

2.2.5 ดีบุก ทังสเตน
มีการทําเหมืองแรดีบุกและทังสเตนทั้งจากแหลงสายแรและแหลงลานแร และลานแรตะพัก จาก
แหลงดีบุ ก Karagwe ที่อยูปลายสุ ดของพื้นที่ ทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือของแทนซาเนี ย แหลงแร มี
ความสัมพันธกับหินชุด Karagwe-Ankolean ศักยภาพแหลงแรดีบุกที่มีศักยภาพสวนใหญอยูในพื้นที่นี้
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2.2.6 รัตนชาติ(Gemstones)
ประเทศแทนซาเนียมีชื่อเสียงในเรื่องความอุดมสมบูรณของแหลงแรรัตนชาติรวมถึง แรแทนซา
ไนตที่สวยงาม (Blue Zoisite) ที่พบในหินแปรยุค Proterozoic ของหินชุด Usagaran และ Ubendian
มีการทําเหมืองแรแทนซาไนตจากหินผุในพื้นที่ Mererani บางครั้งพบรวมกับแรเปนแถบ ซึ่งมี
คุณคาทางเศรษฐกิจเหมือนกัน สําหรับการทําเหมืองแรรัตนชาติอื่นๆ รวมถึง ruby, rhodolite, sapphire,
emerald, amethyst, chrysophase, peridot และ tourmaline เมื่อไมนานมานี้มีการคนพบแหลงลานแร
ทางภาคใตของเมือง Ruvuma, Mtwara และ Lindi แรที่พบในแหลงมีทั้ง chrysoberyl, spinels,
sapphire, garnets, zircons และเพชร
ในป 1996 มีการสงออกแรรัตนชาติที่เปนทางการประมาณ 10 ลานดอลลาร สวนใหญอยูในรูปแร
ดิ บ ซึ่ ง ศั ก ยภาพการส ง ออกสู ง ที่ มี อ ยู นี้ เ หมาะในการจั ด ตั้ ง อุ ต สาหกรรมการเจี ย รไนและการผลิ ต
เครื่องประดับ

2.2.7 แร คารบอเนต (Carbonates)
มีการพบแหลงแรคารบอเนตมากกวา 20 แหลงในประเทศ แหลงแรมีความสัมพันธกับหินภูเขาไฟ
ยุค Mesozoic-Cainozoic ซึ่งสามารถพิสูจนใหเห็นวาพื้นที่สําหรับแหลงแรหายาก แร Niobium และแร
phosphates

2.2.8 ถานหิน (Coal)
แหลงแรถานหินของประเทศมีคุณสมบัติคลายกับถานหินจากแหลง Gondwana ของแอฟริกาตอน
ใต พบในแอง Ruhuhu และ Songwe-Kiwira ทางตะวันตกเฉียงใตของแทนซาเนีย ปริมาณแรสํารอง
ประมาณ 1.5 พันลานตัน
เหมืองแรถานหินในประเทศมีอยูเพียงแหงเดียว คือ เหมืองที่ Kiwira มีอัตราการผลิตเฉลี่ยที่
35,000 ตัน/ป สวนใหญใชในการผลิตไฟฟาในประเทศ

2.2.9 แรอุตสาหกรรม (Industrial Minerals)
แหลงแรหินปูนและโดโลไมทที่มีความบริสุทธิ์สูงพบในแหลงแรหินออนสีขาวในแถบ Morogoro
และมีศักยภาพในดานหินประดับและหินปูนเกรดทนไฟที่ดีมาก
มีการพบแหลงดิน (clay) ประเภทตางๆรวมทั้ง เบนโทไนต ดินขาว และ ดินเบา (fullers earth) ใน
ปริมาณพอสมควรแตมีการทําเหมืองไมมากนัก แหลงแรดินขาว Pugu ซึ่งอยูหางไปทางตะวันตกของ
เมือง Dar es Salaam ประมาณ 30 กม. มีศักยภาพสูงสําหรับการพัฒนาทําเหมืองแร
แหลงเกลือที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกับ rift valley lakes การสํารวจแหลงแร
โซดาแอซที่ทะเลสาบ Natron ทําใหทราบวามีแหลงแรที่มีศักยภาพในการผลิตมากกวา 1 ลานตันตอป
ในปจจุบันมีการผลิตเกลือในปริมาณ 105,000 ตันตอป
แรแกรไฟตคุณภาพสูง พบในหินไนสในหินชุด Usagaran มีการพบแหลงแรในปริมาณพอเพียง
ตอการทําเหมืองในพื้นที่ Merelani ทางตอนเหนือของแทนซาเนีย ซึ่งสามารถทําเหมืองไดถึง 40 ป ใน
อัตราการผลิตที่ 15,000 ตันตอป ผลิตแรแกรไฟตแบบแผนคุณภาพสูง ความบริสุทธประมาณ 97-98%
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การทําเหมืองมีการผลิตแรแทนซาไนตซึ่งเกิดกับแกรไฟตดวย เหมืองยังสามารถผลิตแรแทนซาไนทเปน
แรพลอยไดอีกดวย
มีการทําเหมืองในแหลงแรฟอสเฟตในพื้นที่ Minjingu แถบ Arusha เหมืองสามารถผลิตได
ประมาณ 48,000 ตันตอป เพื่อใชในการผลิตปุย หลังจากมีการปดโรงผลิตปุยในเมือง Tanga ผลผลิตใน
ปจจุบันสวนใหญจะนํามาใชประโยชนโดยตรง
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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ
(Foreign Investment : Terms and Conditions)
3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy)
นโยบายการสงเสริมการลงทุนแหงชาติเดือนตุลาคม 1996 ซึ่งมีการปรับปรุงแกไขมาจากนโยบาย
ป 1990 ไดกําหนดเปาหมายหลักดังนี้
o การระดมปจจัยและการใชประโยชนจากกําลังการผลิตทองถิ่น รวมไปถึงความรวมมือกับ
ประเทศพัฒนาแลวและประเทศอุตสาหกรรมใหมากที่สุด
o การสงเสริมการสงออกสินคาและบริการเพื่อพัฒนาภาคการสงออกใหมีศักยภาพในการ
แขงขัน
o การสนั บ สนุ น และอํ า นวยความสะดวกให กั บ การนํ า เทคโนโลยี ส มั ย ใหม เ ข า มาใช ใ น
กิจกรรมซึ่งมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพ และการเพิ่มของศักยภาพใน
การแขงขัน
o การสรางเสริมระบบกฎหมายที่โปรงใส ซึ่งอํานวยความสะดวกในการการสงเสริมและการ
ปกปองการลงทุน
o ลดขั้นตอนการอนุญาตการลงทุน
o แกไขบทบาทของภาคเอกชนและเพิ่มบทบาทใหเปนศูนยกลางมากขึ้น
o สรางความสมดุลระหวางการจัดการกับแรงพลังขับเคลื่อนของตลาดเพื่อเปนวิถีทางใน
การจัดการดานทรัพยากรตางๆ
o เปลี่ยนแนวคิดดานการเมืองที่หลากหลายเพื่อสงเสริมประชาธิปไตย
o สนับสนุนสงเสริมใหคนในประเทศปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังนั้นรั ฐบาลจึงมีหนาที่ที่ จะปรับปรุ งภาวะแวดล อมทางธุรกิจใหเ อื้ออํ านวยตอการพัฒนาของ
ภาคเอกชน เพื่อกระตุนการขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนทั้งจากตางประเทศและในประเทศให
มากขึ้น และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางยั่งยืน เพื่อใหเกิดผลในเปาหมายดังกลาว ศูนยสงเสริม
การลงทุนแทนซาเนีย (Tanzania Investment Center, TIC) ไดถูกกอตั้งขึ้นภายใตนโยบายดังกลาวในป
1997 และปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพในป 2000

3.1.1 ศูนยการสงเสริมการลงทุนแทนซาเนีย (TIC)
พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุนของแทนซาเนีย ฉบับที่ 26 ป 1997 ครอบคลุมภารกิจของการอํานวย
ความสะดวกและความรวมมือการลงทุนภาคเอกชนของศูนยสงเสริมการลงทุนแทนซาเนีย
โดย
กําหนดใหเปนศูนยการดําเนินการเกี่ยวกับการลงทุนใหเสร็จสิ้นภายในจุดเดียว ศูนยฯ มีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการเพื่อรองรับแนวโนมของการยื่นขออนุญาตที่เพิ่มมากขึ้น การ
ตัดสินใจแตงตั้งเจาหนาที่ระดับสูงจากหนวยงานที่เกี่ยวของเขาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มบทบาทการทํางาน
ของ TIC ในเรื่องการกรรมสิทธิ์ที่ดิน กระบวนการอนุญาตใบอนุญาตทํางานหรือพํานักอาศัยการประเมิน
และการยกเวนภาษี การจดทะเบียนบริษัท สวนที่เกี่ยวของกับกฎหมาย และใบอนุญาตตางๆ พ.ร.บ.
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การสงเสริมการลงทุนแทนซาเนีย ป 1997 ไดรับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการประกาศใช พ.ร.บ. ที่ดิน
ป 1999 และพ.ร.บ.ที่ดินหมูบาน ป 1999 ซึ่งกําหนดสิทธิในที่ดินในเมืองและในชนบทตามลําดับ
กฎหมายไดกําหนดหลักการพื้นฐานสําหรับนโยบายที่ดินแหงชาติ ซึ่งสนับสนุนการกระจายอยางเทา
เทียมกันของการเขาถึงที่ดินของพลเมืองและผูลงทุนทั้งหมด กฎหมายดังกลาวไดใหโอกาสที่เทาเทียม
สําหรับเพศหญิงในการเขาถึง ถือครอง ใช และซื้อขายที่ดิน เหมือนกับที่ใหขอบเขตและขีดจํากัดเทากับ
เพศชาย หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิ่มเติมของโอกาสและวิธีการลงทุนในแทนซาเนีย สามารถติดตอได
ในเว็บไซต www.cats-net.com/tic.

3.1.2 องคการสงเสริมการลงทุนแซนซิบาร (Zanzibar Investment Promotion
Agency, ZIPA)
ดวยการรุกของนโยบายพื้นฐานของความมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาคเอกชนบน
หมูเกาะ (รวมทั้ง Unguja และ Pemba ซึ่งเปนสวนหนึ่งกับ Zanzibar) ZIPA ไดกอตั้งขึ้นในป1992 มีการ
กําหนดกรอบระเบียบดานกฎหมายเพื่อสงเสริมการลงทุนและการคาขายบนเกาะ ลดขั้นตอนกฎระเบียบ
ทางราชการและการกําจัดการคอรรับชั่น และปรับปรุงสภาวะแวดลอมใหเปนสวรรคของนักลงทุน
หมูเกาะมีความไดเปรียบทางดานภูมิประเทศทางธรรมชาติในการคาขายเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภูมิภาคแอฟริกาทางทิศตะวันออก ตอนกลาง และทางทิศใต โดยเกาะตั้งอยูบริเวณชายฝงของมหาสมุทร
อินเดีย หางจากแผนดินใหญประมาณ 45 ไมล หมูเกาะมีขอไดเปรียบในตัวในธุรกิจอุตสาหกรรมสงออก
สําหรับตลาดในภูมิภาคและตางประเทศ พลเมืองจํานวน 300 ลานคน ของประชาคมแอฟริกาตะวันออก
(EAC) และประชาคมแอฟริกาใต (SADC) ซึ่งเปนตัวกระตุนใหเกิดธุรกิจการคาผานเมืองทาเสรีของแซน
ซิบาร นอกจากธุรกิจสงออกและนําเขาแลว อุตสาหกรรมทองเที่ยวนับวันที่จะมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
เนื่องจากธรรมชาติที่สวยงามของชายทะเลและเปนดินแดนแหงประวัติศาสตร ดังนั้นเปนเปาหมายหลัก
ของรั ฐ บาลแซนซิ บ าร ที่ จ ะใช ป ระโยชน จ ากข อ ได เ ปรี ย บทางยุ ท ธศาสตร ข องเกาะที่ จ ะบรรลุ ถึ ง การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการสงเสริมการลงทุนดานการทองเที่ยว การผลิต และการพาณิชย
หมายเหตุ : ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสและวิธีการลงทุนในแซนซิบาร สามารถหาขอมูลเพิ่มเติม
ไดที่เว็บไซต http:/zanzibar.net/utalii/index.html
3.2 ภาคธุรกิจที่ควรลงทุนในแทนซาเนีย

3.2.1 ภาคธุรกิจ Lead Sectors
เหมืองแร ปโตรเลียมและกาซธรรมชาติ การทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐาน เชน การกอสรางถนน
สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน การผลิตกระแสไฟฟา โทรคมนาคม การคมนาคมขนสงทางน้ํา การบริการ
ดานเหมืองแร และพื้นที่อุตสาหกรรมสงออก (Export Processing Zones)

3.2.2 ภาคธุรกิจ Priority Sectors
เกษตรกรรมรวมถึงปศุสัตว การบิน อาคารพาณิชย ธนาคารและระบบการเงิน การสงออก พื้นที่
พัฒนาพิเศษ (Geographical Special Development Areas) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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ทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงการประมง การฟนฟูและการขยายพื้นที่ การถายทอดวิทยุและโทรทัศน การ
ทัศนาจรและการทองเที่ยว
3.3 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ
สิทธิพิเศษสําหรับนักลงทุนตาม พรบ.สงเสริมการลงทุนของแทนซาเนียป 1997 และไดรับ
ใบอนุญาตจาก TIC ที่ไดรับมีดังตอไปนี้
• การยอมรั บ การถื อ ครองทรั พ ย สิ น ของเอกชน และปกป อ งความเสี่ ย งที่ ไ ม ใ ช เ ชิ ง พาณิ ช ย
ปจจุบันแทนซาเนียเปนสมาชิกของ World Bank Foreign Investment Insurance wing,
Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), International Center for Settlement
of Investment Disputes (ICSID), ซึ่งเปนองคกรหนึ่งอยูในธนาคารโลก
• สามารถใชเงินทุน 100% ในการคํานวณสวนตางและกําไรของกิจการ
• ลดภาษีศุลกากรนําเขาของสวนทุนที่ใชในโครงการ เสียภาษีนําเขา 5% สําหรับการลงทุนใน
priority areas และ 0% ในการลงทุนใน Lead Sectors.
• ความสะดวกในการได รั บ ใบอนุ ญ าตที่ เ กี่ ย วข อ งต า งๆ เช น ใบอนุ ญ าตทํ า งาน/พํ า นั ก อาศั ย
ใบอนุญาตการประกอบอุตสาหกรรม ใบอนุญาตคาขาย เปนตน
• อนุญาตโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการจางงานชาวตางชาติตั้งแต 5
คนขึ้นไปในโครงการที่ถือ
ใบอนุญาตสงเสริมการลงทุน
3.4 รูปแบบการลงทุน
เปนไปไดในหลายรูปแบบ เชน ตางชาติลงทุน 100% การรวมลงทุน หรือการจัดตั้งสํานักงานสาขา
ของตางประเทศ โดยการจดทะเบียนการดําเนินธุรกิจในประเทศในรูปแบบของกิจการสวนตัว หาง
หุนสวน บริษัท จํากัด เปนตน
3.5 ภาษี (ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากตางประเทศ)

3.5.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ประเทศแทนซาเนี ย เรี ย กเก็ บ ภาษี เ งิ น ได บุ ค คลธรรมดาสํ า หรั บ รายได ม ากกว า 30,000
แทนซาเนียนชิลลิง (Tshs) อัตราต่ําสุดอยูที่ 17.5% อัตราสูงสุดอยูที่ 35%

3.5.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
อัตราปกติจะอยูที่ 35% สําหรับกิจการทุกประเภท สําหรับธุรกิจที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จะ
เสียภาษีนี้ในอัตรา 30%

3.5.3 ภาษี Skills and Development Levy
นายจางที่วาจางพนักงานตั้งแต 4 คนขึ้นไปจะตองเสียภาษีนี้ทุกเดือนในอัตรา 6% ของรายไดกอน
หักภาษีของพนักงาน
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3.5.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax)
ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นถึงภาษีหัก ณ ที่จายของแหลงรายไดตางๆ

Tax Sources

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

ตารางที่ 2 ภาษีหัก ณ ที่จาย
Applicable Tax Rates

Residents NonLead & Mining Operations
Residents Priority
Sectors
Resident Non Resident
Bank Interest
15%
15%
15%
15%
15%
5%
N/A
5%
5%
N/A
Dividends income from Dar es
Salaam Stock Market (DSE)
listed companies
Dividend income from unlisted
10%
10%
10%
10%
10%
companies
Insurance commission
7.5%
N/A
N/A
7.5%
N/A
Rental income
15%
15%
15%
N/A
15%
Management or professional
N/A
20%
N/A
N/A
20%
fee
Royalties fees
N/A
20%
N/A
N/A
20%
Pension or retirement annuity
N/A
15%
N/A
N/A
20%
(which exceeds TShs 5,000/=)
Overland transport
4%
4%
N/A
4%
4%
Shipping
N/A
1.95%
N/A
N/A
1.95%
15%
15%
N/A
N/A
15%
Any rent premium or like
consideration for use of
property
Technical services
3%
3%
N/A
3%
3%
Withholding tax on goods and
2%
2%
N/A
N/A
N/A
services (for those without TIN)
Management fee up to 2% of
N/A
3%
operating cost
ที่มา : Tanzania Investor Guide : UNIDO Guide

3.5.5 ภาษีนําเขา (Import Tax)
เรียกเก็บในอัตรา 0%, 10%, 15% และ 25% ของราคาสินคานําเขา (CIF) ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภท
สินคานําเขา
17
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3.5.6 ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)
เรียกเก็บในอัตรา 20% ธุรกิจที่มีรายไดที่จะตองเสียภาษีมากกวา 20,000,000 Tshs. ตอป จะตอง
จดทะเบียน VAT
3.6 สิทธิพิเศษดานภาษี
ภาคธุรกิจ Lead and Priority Sectors เทานั้นที่มิสิทธิพิเศษดานภาษี ตัวอยางเชน อุตสาหกรรม
เหมืองแร ซึ่งเปนธุรกิจในภาค Lead Sector จะไดรับสิทธิพิเศษการลดหยอนภาษีดังที่แสดงไวในตาราง
ที่ 3
ตารางที่ 3 อัตราการลดหยอนภาษีสําหรับธุรกิจเหมืองแร
Duty
VAT
All Capital Goods

0%

Relieved

Spare Parts

0%

Relieved

Explosive & Other Supplies

0%

Relieved

Fuel &Oils

0%

Relieved

Corporation Tax

30%

Capital Allowance

100%

Resident and non-resident
withholding tax on technical services

3%

นอกจากนี้ ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมดังนี้
o คาภาคหลวงเรียกเก็บ 3% ยกเวนเพชรเรียกเก็บ 5%
o ไมมีการเรียกเก็บภาษีหรือคาธรรมเนียมในเงินปนผล
o ไมมีการเรียกเก็บภาษีจากรายไดการขายทรัพยสิน
o การยกยอดการขาดทุนไดไมจํากัดเวลา
o จะเรียกเก็บภาษีนําเขาในอัตรา 5% และภาษีมูลคาเพิ่มหลังจากหาปของการผลิต
o หักเงินลงทุนรายป
o การยกเว น ภาษี นํ า เข า สํ า หรั บ สิ น ค า อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการสํ า รวจและการทํ า เหมื อ งแร
สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนและไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการในดานนี้
o การสงเงินรายได (หลังจากหักภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ) ในกรณีที่มีการขายหรือเลิก
กิจการ
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o การชําระหนี้เกี่ยวกับเงินคาตอบแทน และผลประโยชนอื่น สําหรับการจางงานบุคคล
ตางชาติในแทนซาเนีย ในการติดตอกับองคกรธุรกิจ
3.7 นโยบายดานแรงงาน

3.7.1 โควตาเขาประเทศ (Immigration Quotas)
ประกาศนียบัตรรับรองสิทธิพิเศษใหสิทธิโควตาเขาเมืองเบื้องตนโดยอัตโนมัติจํานวน 5 คนใน
ระหวางการเริ่มกิจการ และสามารถยื่นขอเพิ่มไดตามความจําเปน

3.7.2 ใบอนุญาตทํางาน (Work Permit)
ชาวตางชาติที่เขามาทํางานหรือลงทุนในประเทศแทนซาเนียตองไดรับใบอนุญาตเพื่อพํานักอาศัย
ซึ่งออกใหโดยสํานักงานตรวจคนเขาเมืองของกระทรวงกิจการภายในประเทศ (Ministry of Home
Affairs) กอน
ประเภทของใบอนุญาต
o แบบ A สําหรับนักลงทุน
o แบบ B สําหรับลูกจาง
o แบบ C สําหรับนักเรียน นักวิจัย และมิชชันนารี
o ใบอนุญาตเขาประเทศสําหรับครอบครัว (Dependent Passes)
o สมาชิกของครอบครัว ผูมีใบอนุญาตทํางานหรือลงทุนจะไดรับใบอนุญาตเขาประเทศ
สําหรับครอบครัว (Dependent Passes) ซึ่งจะลงตราประทับในหนังสือเดินทาง สําหรับ
สมาชิกครอบครัวที่ตองการทํางานตองยื่นขอรับใบอนุญาตทํางานของแตละคน

3.7.3 วีซา (Visa)
บางประเทศจะตองมีการขอวีซากอนเขาแทนซาเนีย
ใบอนุญาตสําหรับการพํานักอาศัย : ชาวตางชาติที่ตั้งใจเกษียณอายุอยูในแทนซาเนียตองไดรับ
ใบอนุญาต class A ทั้งนี้หากสามารถแสดงหลักฐานแสดงรายไดที่พอเพียงตอเจาหนาที่ โดยใบอนุญาตที่
ออกโดยกรมตรวจคนเขาเมืองนี้ไมใหสิทธิผูถือในการทํางาน

3.7.4 การลงทะเบียนชาวตางชาติ (Registration of Aliens)
ชาวตางชาติที่วางแผนที่จะอยูในแทนซาเนียเปนเวลานานกวาสามเดือนตองลงทะเบียนภายใต
พรบ.ทะเบียนคนเขาเมือง ในการลงทะเบียน ตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับใบอนุญาตอยูอาศัยโดยแจงชื่อ
ที่อยู และรายละเอียดสําคัญอื่นๆ
3.8 การปกปองการลงทุน (Guarantee against Expropriation)
ประกาศนียบัตร TIC จะเปนหลักประกันใหกับนักลงทุนวารัฐบาลจะไมมีการยึดกิจการใหเปนของ
รัฐ
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ในกรณีที่จําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่รัฐบาลตองเขารับโอนกิจการของเอกชน รัฐใหหลักประกันวา
จะมีการชดเชยอยางเหมาะสมในทันที่ และสามารถศาลไกลเกลี่ยเพื่อรักษาผลประโยชนของภาคเอกชน
ได
นอกจากนี้สิทธิซึ่งเกี่ยวกับสัญญาและสินทรัพยไดรับการปกปองโดยระบบกฎหมายของแทนซาเนีย
แทนซาเนียเปนสมาชิก The International Centre of Settlement disputes and The Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA)
3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน
Tanzania Investment Center (TIC)
P.O. Box. 938
Dar es Salaam, Tanzania
Tel : 255 22 2116328
Fax : 255 22 2118253
E-mail : information@tic.co.tz
Website : www.tic.co.tz
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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร
(Mineral Investment : Terms and Conditions)
4.1 นโยบายดานแร

4.1.1 ความทาทาย (Challenges)
นโยบายในภาคเหมืองแรไดถูกกําหนดใหอยูในทิศทางเชิงรุกในการพัฒนาประเทศดังนี้
1) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอยางมีนัยสําคัญและมี
สวนในการเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ( GDP)
2) เพื่อแสวงหาเงินตราตางประเทศ
3) เพื่อเพิ่มรายไดของภาครัฐ
4) เพื่อเพิ่มการจางงานและเปนอีกทางเลือกหนึ่งของแหลงรายไดโดยเฉพาะสําหรับประชากรใน
ชนบท และ
5) เพื่อเปนหลักประกันในการปองกันและการจัดการดานสิ่งแวดลอม

4.1.2 วัตถุประสงค (Objectives)
ในการกําหนดนโยบายเชิงรุกที่กลาวมาแลว นโยบายของรัฐบาลสําหรับการพัฒนาภาคเหมืองแรจะ
มุ ง ไปที่ ก ารจู ง ใจและทํ า ให ภ าคเอกชนสามารถเป น ผู นํ า ในการสํ า รวจพั ฒ นาการทํ า เหมื อ ง การใช
ประโยชนแร และการตลาด บทบาทของภาครัฐจะกระตุนและแนะนําการลงทุนเหมืองแรภาคเอกชนโดย
การบริหาร การออกกฎหมาย และการสงเสริมการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจนี้ ดังนั้นวัตถุประสงคของ
นโยบายรัฐบาลสําหรับภาคเหมืองแรมีดังนี้
1) กระตุนการสํารวจและการพัฒนาการทําเหมืองแร
2) กํากับดูแลและพัฒนาการทําเหมืองแรรายยอย
3) ใหหลักประกันวาการทําเหมืองแรจะมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน
4) ลดหรือกําจัดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่มาจากการพัฒนาเหมืองแร
5) สงเสริมและอํานวยความสะดวกดานการตลาดแรและผลิตภัณฑจากแร
6) สงเสริมและพัฒนาแทนซาเนียใหเปนศูนยกลางของแรรัตนชาติของทวีปแอฟริกา และ
7) บรรเทาความยากจนโดยเฉพาะของผูประกอบการรายยอยและผูทําเหมืองขนาดเล็ก

4.1.3 ทิศทางและกลยุทธ (Mineral Policy Directions and Strategies)
เพื่อใหเปนไปตามจุดประสงคของนโยบายดังกลาว ไดมีการกําหนดกลยุทธทางดานนโยบายดังนี้
1) ดานเศรษฐศาสตรมหภาค (The Macro-economic Environment)
ระบบเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีความเสถียรภาพและเขมแข็ง เปนสวนที่ตองดําเนินการกอนการ
ลงทุนและการพัฒนาของภาคเอกชนในภาคเหมืองแร องคประกอบที่สําคัญในเรื่องนโยบาย ไดแก อัตรา
แลกเปลี่ยนและนโยบายทางดานการเงินที่เหมาะสม นโยบายทางดานการคาและดานภาษี ในทํานอง
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เดียวกัน การพัฒนาที่ยั่งยืนของภาคเหมืองแร ตองการระบบเศรษฐศาสตรมหภาคที่มีเสถียรภาพ ความ
โปรงใส และพยากรณได รัฐบาลจะตองมีภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธที่วางไว
เพื่อใหธุรกิจเหมืองแรของประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
2) ดานภาษี (The Fiscal Regime)
รัฐบาลจะใชระบบภาษีเหมืองแร ที่มีสวนเอื้ออํานวยการลงทุนสํารวจและพัฒนาการทําเหมืองแร
ระบบภาษีที่เหมาะสมจะตองคํานึงถึงความตองการของนักลงทุนในสวนผลตอบแทนจากการสํารวจแร
และพัฒนาเหมืองแร ผลตอบแทนสอดคลองกับความเสี่ยงในการลงทุน การปนผลกําไร และสอดคลอง
กับเงื่อนไขทางการเงินของเจาหนี้และลูกหนี้ ในการกําหนดใชระบบภาษี รัฐบาลจะมุงไปที่ความสมดุล
ระหวางผลประโยชนของประเทศกับผลตอบแทนของนักลงทุน โดยใหหลักประกันวาระบบภาษีเหมืองแร
มียุติธรรม มีความเสถียรภาพ และมั่นคง ไมมีการบิดเบือน และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
นอกเหนือจากความมีเสถียรภาพและความมั่นคงแลว นโยบายดานภาษีจะเปนตัวสงเสริมการ
แขงขันและแรงจูงใจในการลงทุนในภาคเหมืองแร นอกจากนี้ นโยบายยังมุงเนนไปที่ใหภาครัฐสามารถ
เพิ่ ม งบประมาณด า นการบริ ก ารและการก อ สร า งโครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น สํ า หรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเหมืองแร ดั้งนั้น นโยบายนี้จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการการสงเสริมการลงทุน
3) ดานกฎหมาย (The Legal and Regulatory Framework)
นโยบายของรัฐบาลคือการกําหนดและออกกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนที่ยอมรับของนานาประเทศ
และสนับสนุนการลงทุนของทองถิ่นและตางชาติในภาคเหมืองแร และสรางความมีเสถียรภาพและชวยให
เกิดบรรยากาศที่เหมาะสม
โครงสรางทางกฎหมายตองมุงไปในการยับยั้งการซอนขอมูลแหลงแรใหมๆ การเก็บพื้นที่สํารวจแร
ไวเพื่อเก็งกําไร Transfer Pricing และการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งจะกําหนดไวใน พรบ.เหมืองแรของ
แทนซาเนีย
4) ดานองคกร (The Institutional Framework)
เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหไดรับการดูแลที่เหมาะสมจากภาครัฐ รัฐบาลไดใหคํามั่นที่
จะ
4.1) จัดตั้งองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพ
4.2) ใหหลักประกันเรื่องจํานวนเจาหนาที่ทางดานเทคนิคและดานวิชาชีพที่มีความสามารถ
และมีพอเพียง
4.3) การจั ด สรรทรั พ ยากรบุ ค คลให ป ฏิ บั ติ ง านตามหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการ การกํากับดูแล การตรวจสอบ
ติดตาม การฝกอบรม การใหบริการในสวนงานรอง และการสงเสริมกิจกรรม
4.4) เพิ่มประสิทธิภาพสถาบันการฝกอบรมที่มีอยูแลวและกอตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพเกี่ยวกับ
ภาคธุรกิจนี้
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4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ

4.2.1 บททั่วไป
การประกอบธุรกิจในเหมืองแรถูกกํากับดวยพระราชบัญญัตินโยบายแรป 1997 พระราชบัญญัตแิ ร
ป 1998 และกฎระเบียบดานเหมืองแรป 1999
จุดประสงคของ พรบ.แร คือการกําหนดเรื่องสิทธิในการทําแรในแทนซาเนียเปนของรัฐและหามผู
ไดขุดหรือสํารวจแรโดยไมไดดําเนินการตามกฎระเบียบที่กําหนดไวใน พรบ.นี้ การละเมิดในขอกําหนด
ดังกลาวจะมีโทษปรับเปนเงินไมเกิน 10,000 Tsh หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับบริษัท
จะปรับไมเกิน 100,000 Tsh นอกจากนี้ยังมรการกําหนดบทลงโทษพิเศษสําหรับการละเมิดในความผิด
อื่นดวย เปาหมายดานนโยบายของ พรบ. คือจะการใชประโยชนจากแรใหมากที่สุด ตาม พรบ. จะแยก
การทําเหมืองแรออกเปน 2 ประเภท คือ เหมืองแรขนาดเล็ก และเหมืองแรขนาดใหญ ซึ่งสามารถแยกได
ตามวิธีการดังนี้
เหมืองแรขนาดใหญ กระบวนการการทําเหมืองแรขนาดใหญมีขั้นตอนอยู 3 ขั้นตอน ซึ่งแตละ
ขั้นตอนจําเปนตองไดรับใบอนุญาต
ขั้นตอนแรก ในมาตรา 26 ระบุถึง สิทธิของผูถือใบอนุญาตสํารวจแรทั่วไป รวมถึง สิทธิในการเขา
ไปยั ง พื้ นที่ ที่ จ ะทํ า การสํา รวจแร สิ ท ธิใ นการก อ สร า งสิ่ ง ก อสร า งชั่ ว คราว เช น เพิ ง พั ก เป น ตน การ
ดําเนินการสํารวจทั่วไปนี้ มีการใหคํานิยามใน พรบ.แร วาหมายถึง การคนหาแรโดยการสํารวจทาง
ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และภาพถายทางธรณี หรือเทคนิค remote sensing รวมการสํารวจธรณีวิทยา
ภาคพื้นดิน
ใบอนุญาตจะระบุถึงเงื่อนไขที่ผูถือใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม มาตราที่ 23 ระบุถึง สวนประกอบ
ของใบอนุญ าตสํารวจแรเ บื้องตน ซึ่งประกอบดวย คํ าอธิบายและแผนที่ของบริเวณที่ไดรับอนุญาต
ใบอนุญาตตองเสนอไปยังรัฐมนตรีเหมืองแร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการ Mineral Rights Processing
Technical Committee ที่เมือง Dodoma ใบอนุญาตจะออกใหตามความสามารถดานเทคนิคและสภาพ
ทางการเงิน
ขั้นตอนที่สอง ตองไดรับใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน กอนการสํารวจแรเบื้องตนไดรับการนิยามวา
คื อ การดํ า เนิ น การใดๆในการชั ก ตั ว อย า งเท า ที่ จํ า เป น เพื่ อ ทดสอบปริ ม าณแร ใ นพื้ น ที่ ดั ง นั้ น ผู ที่ จ ะ
ดําเนินการจะตองไดรับใบอนุญาตทําการสํารวจ ถาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับแรไดรับมีสิทธิบนพื้นที่เดียวกัน
กับใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตนนั้นจะถูกยกเลิก
ขั้นตอนที่สาม ตองไดรับใบอนุญาตทําเหมืองแร ใบอนุญาตทําเหมืองแรจะออกใหเฉพาะ ก. ผูถือ
ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน ข. เฉพาะพื้นที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตนเทานั้น ค. เฉพาะถา
ผูถือใบอนุญาตแจงไปยังรัฐมนตรีถึงการคนพบแรในปริมาณเหมาะสมในเชิงพาณิชย
มาตราที่ 41 ระบุถึงขอกําหนดที่บรรจุอยูในใบอนุญาต รวมถึงแนวทาง และสิ่งที่ตองการ โดยที่
ภาคผนวกจะรวมแผนการในการดําเนินการทําเหมืองแรที่ผูถือใบอนุญาตตองดําเนินการเหมืองแรใหตรง
ตามแผนการทําเหมืองแร
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มาตราที่ 48 อธิบายถึงขอจํากัดการใชสิทธิเกี่ยวกับการทําเหมืองแร ซึ่งรวมไปถึง เงื่อนไขที่ตองขอ
อนุมัติพิเศษจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ หรือจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเมื่อตองทําเหมืองแรในพื้นที่เหลานี้
เชน ก. พื้นที่ติดกับพื้นที่สาธารณะ ข. พื้นที่สงวนหรือประกาศเปนพื้นที่อนุรักษสําหรับโบราณสถาน ค.
อุทยานแหงชาติ พื้นที่พัฒนาปศุสัตว หรือพื้นที่สงวน Ngorongoro ชุมชนเมืองและเทศบาล เปนตน ใน
กรณีนี้จําเปนตองไดรับการยินยอมของผูครอบครอง ในการยินยอมใหใชพื้นที่จะถูกกําหนดในลักษณะ
เปนเงื่อนไข มาตรา 57 กําหนดเงื่อนไขในการระงับการทําเหมืองชั้วคราวหรือการเพิกถอนสิทธิ หากผู
ถือใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว หรือใบอนุญาตถูกใชไปในทางที่ไมถูกตองหรือ
ไมไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎขอบังคับ และเงื่อนไขของใบอนุญาต
การยื่นขอใบอนุญาตทําเหมืองแรตองรวม “ขอเสนอในการปองกันและแกผลกระทบสิ่งแวดลอม
การใหหลักประกันการประมงและการเดินเรือ (ถาเกี่ยวของ) ขั้นตอนการการฟนฟูพื้นที่ที่ถูกรบกวนจาก
การทําเหมือง และการลดผลกระทบจากการทําเหมืองแรในพื้นน้ําใหนอยที่สุด (ถาเกี่ยวของ) รวมทั้งใน
พื้นที่ติดกับการทําเหมืองแรหรือพื้นที่การเกษตร ยกเวนเกิดรบกวนการทําเหมืองแร ผูครอบครองตาม
กฎหมายจะตองไดรับอนุญาตจากผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรหรืออางสิทธิกอนการกอสรางสิ่งปลูกสราง
และการทํ า เหมื อ งควรที่ จ ะดํ า เนิ น การให มี ผ ลกระทบน อ ยที่ สุ ด เท า ที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได ต อ ผู มี สิ ท ธิ
ครอบครองพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ในมาตรา 81 ผูครอบครองพื้นที่จะไดรับคาตอบแทน หากผู
ประกอบกิจการเหมืองแรไดทําลายพืชผลทางการเกษตร ตนไม สิ่งกอสราง ที่เก็บกอง หรือผลงานที่อยู
บนพื้นที่นั้น
คณะกรรมการเหมืองแร (The Commissioner for Mines) มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย
รวมถึงอํานาจในการเขาไป และสิทธิในการยับยั้งใบอนุญาตถามีการละเมิดขอกําหนดหรือแนวทางที่
อนุญาตไว คณะกรรมการจะตองสืบสวนใหรูแนวาสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบในขณะนั้นมาจากบริเวณ
ที่ดิน หรือเหมืองแร หรือสถานที่ หรือสภาพการทํางาน ดวย
คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการออกกฎระเบียบตามที่ระบุไวในมาตราที่ 104 รวมถึงอํานาจที่
เกี่ยวของกับ
1) การสํ า รวจแร เ บื้ อ งต น และการดํ า เนิน การปฏิ บั ติ ง านใหสํ า เร็ จตามจุ ดประสงค วิ ธี ก ารที่
สอดคลองและไมสอดคลองกับจุดประสงคและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
สํารวจแร
2) การทําเหมืองแร และการดําเนินการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดประสงค วิธีการที่สอดคลอง
และไม ส อดคล อ งกั บ จุด ประสงค และหน าที่ ข องบุ ค คลที่ เ กี่ ยวขอ งเฉพาะเจาะจงกับ การ
ดําเนินการทําเหมืองแร
3) กฎขอบังคับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย
4) สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ (รวมถึ ง ข อ งบั ง คั บ ในการทํ า งาน) เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ที่ นํ า ไปใช
ประโยชนหรือดําเนินการสํารวจแรหรือทําเหมืองแร
การไดมาซึ่งสิทธิในการทําเหมืองแร ซึ่งเปนความเปนไปไดสําหรับผูทําเหมืองแรใหเขาถึงสัญญา
การทําเหมืองกับรัฐบาลในการทําโครงสรางเพิ่มเติมสําหรับการปฏิบัติงานและเปนสิ่งค้ําประกันการลงทุน
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ในระยะยาว ในกรณีนี้ ตองมีการดําเนินการประเมินดานสิ่งแวดลอม สําหรับแผนการปฏิบัติงานกอนทํา
สัญญา
ในที่กลาวมาแลวเปนการขออนุญาตสิทธิการทําเหมืองแรแบบธรรมดา ผูประกอบการสามารถ
ดําเนินการลงนามในสัญญากับรัฐบาลในกรอบและเงื่อนไขที่แตกตางออกไปไดสําหรับการลงทุนระยะยาว
ในกรณีนี้ จะตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับแผนการทําเหมืองนั้นกอนการลงนามใน
สัญญา
การทําเหมืองขนาดเล็ก พรบ. แร ยังไดมีการกําหนดกฎระเบียบสําหรับการทําเหมืองขนาดเล็ก
โดยมีสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก ประชาชนชาวแทนซาเนียสามารถยื่นขอใบอนุญาตไดที่เจาหนาที่
ทองถิ่น (Zonal Mining Officer) ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตนมีระยะเวลา 1 ป และสามารถตออายุได
ขึ้นอยูกับการสัมภาษณและการจายคาธรรมเนียม จะมีการระบุเงื่อนไข ขอจํากัดในการทําเหมืองแร หาก
มีการละเมิด อาจจะถูกยกเลิกหรือพักใบอนุญาต
ขั้นตอนที่สองคือ หากผูถือใบอนุญาตสํารวจแรพบแหลงแร ก็จะมีการอนุญาตสิทธินั้น ผูสํารวจแร
จะต อ งป ก หมุ ด แสดงกรรมสิ ท ธิ์ ล งพื้ น ที่ แ ละใบอนุ ญ าตการสํ า รวจแร นั้ น จะสิ้ น สุ ด ลง ผู สํ า รวจแร มี
ระยะเวลา 30 วันในการจดสิทธิ์ในพื้นที่หลังจากมีการปกหมุดแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิในพื้นที่นั้นมีจํากัด
และขึ้นอยูกับชนิดแรและการเกิดแร
นอกจากนี้ พรบ.แร ยังมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับแรที่ใชเปนวัสดุกอสราง มาตราที่ 97 กําหนดวา
สามารถขุดแรที่เปนวัสดุกอสรางไดในบางกรณีโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐมนตรี ดังนั้น พรบ.แรไมได
หาม
1) ประชาชนชาวแทนซาเนียขุดแรในขอบเขตและในลักษณะธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา
2) ประชาชนขุดแรที่ใชในการกอสรางออกจากพื้นที่ที่ครอบครองอยู สําหรับการการกอสราง
บาน โรงงาน หรือรานคา รวมทั้งที่พักอาศัย
3) การขุดแรที่เปนวัสดุกอสรางสําหรับการกอสรางตามที่กลาวไวในขอ 2) สําหรับประชาชนที่
จดทะเบียนภายใตกฎหมายหมูบานหรือ กฎหมาย Ujamaa Villages
4) ผูประกอบการเกี่ยวของกับการกอสรางอุโมงค ถนน เขื่อน หรืองานสาธารณะอื่นๆ ใชวัสดุ
กอสรางจากแหลงที่ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี

4.2.2 สิ่งแวดลอมกับเหมืองแร
ในปจจุบันมีกฎระเบียบดานเหมืองแรในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการดานสิ่งแวดลอมเหมืองแร คือ
The Mining Regulations (Environmental Management and Protection),1999 ซึ่งอยูภายใตกฎหมาย
แร (The Mining Act, 1998) กฎหมายกําหนดโครงรางของการจัดการสิ่งแวดลอมเหมืองแร คือ การ
จั ด ทํ า รายงานศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (EIA) โดยผู เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ ให
ดํ า เนิ น การในด า นนี้ บริ ษั ท ฯหรื อ หน ว ยงานจะต อ งจั ด ทํ า และยื่ น ขออนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการด า น
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environment Management Council, NEMC) ซึ่งประกอบดวยตัวแทน
จากหลายหนวยงาน อาทิ The National Environment Management Council, The Vice President
Office-Division of Environment, The Ministry of Water, The Ministry of Natural Resources and
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Tourism, The Ministry of Lands and Human Settlement และ The Ministry of Energy and Minerals
เปนตน และนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นเขารวมพิจารณาดวย
แผนงาน EIA นี้จะตองมีการทบทวนโดยภาครัฐเมื่อสิ้นสุด 2 ปแรกของการดําเนินงาน และทุกๆ 5
ปของการดําเนินงานในชวงถัดไป

4.2.3 ประเภทใบอนุญาต
1) ใบอนุญาตสํารวจแรทั่วไป (Reconnaissance License)
โดยการกรอบแบบฟอรม MTF1 แลวยื่นที่ Registrar of Mineral Rights พรอมสําเนา ขอมูล
ที่ตองการคือ
o ชื่อนามสกุล สัญชาติ และที่อยู
o พื้นที่ที่ตองการสํารวจแร
o ชนิดแร
o หลักฐานดานการเงิน ขอมูลดานเทคนิคและแผนการทํางาน
อายุใบอนุญาตสํารวจแรทั่วไปมีระยะเวลา 1ป และสามารถตออายุไดไมเกิน 1 ป
2) ใบอนุญาตสํารวจแร (Prospecting License)
โดยการกรอกแบบฟอรม MTF1 แลวยื่นที่ Registrar of Mineral Rights พรอมสําเนา พื้นที่ทํา
การสํารวจแรเบื้องตนอนุญาตใหมากที่สุดได 5,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีคาธรรมเนียมในการขอ
ใบอนุญาตสํารวจแรเทากับ 400 เหรียญสหรัฐ ขอมูลที่ตองการคือ
o แผนงานในพื้นที่ที่ขออนุญาตอยูบนแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000
o หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
o หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินและดานเทคนิคที่เหมาะสม และ
o รายละเอียดของสิทธิอื่นๆเกี่ยวของกับแรที่ผูขอที่ไดรับมากอนหนานี้
3) ใบอนุญาตทําเหมืองแรพิเศษ (Special Mining License)
โดยการกรอกแบบฟอรม MRF 3 พรอมคาธรรมเนียม 1,000 เหรียญสหรัฐ การยื่นขออนุญาต
ทุกครั้งจะตองแนบรายละเอียดขอมูลตอไปนี้
o รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ตองการขออนุญาต
o ขอมูลของแหลงแรในพื้นที่
o แผนการทําเหมืองแร
o แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม
o สิ่งที่จําเปนดานโครงสรางพื้นฐานที่ตองการ
o การจางงานและการฝกอบรมคนงานชาวแทนซาเนีย
o ขอมูลอื่นที่รัฐมนตรีตองการ
ใบอนุญาตทําเหมืองแรพิเศษนี้มีอายุไดไมเกิน 25 ป
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4) ใบอนุญาตทําเหมืองแร (Mining License)
พื้นที่ที่สามารถอนุญาตใหสําหรับแรทุกชนิดสูงสุดไมเกิน 10 ตารางกิโลเมตร ยกเวนแรวัตถุดิบที่
ใชในการกอสรางและแรรัตนชาติ โดยมีคาธรรมเนียม 500 เหรียญสหรัฐ การยื่นขออนุญาตทุกครั้งจะตอง
แนบรายละเอียดขอมูลตอไปนี้
o ใบอนุญาตสํารวจแรที่เกี่ยวของกับพื้นที่นั้น
o อธิบายลักษณะพื้นที่และแหลงแรในพื้นที่ดังกลาว
o ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
o กําหนดระยะเวลาของใบอนุญาตไดไมเกิน 10 ป
o การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
o ขอมูลอื่นๆที่รัฐมนตรีตองการ
5) ใบอนุญาตทําเหมืองแรรัตนชาติ (Gemstone Mining License)
การขอใบอนุญาตทําเหมืองแรรัตนชาติจะตองยื่นตอรัฐมนตรี โดยใชแบบฟอรม MRF 5 พรอมกับ
คาธรรมเนียม 500 เหรียญสหรัฐ พื้นที่สามารถอนุญาตใหไดสูงสุดไมเกิน 1 ตารางกิโลเมตร การยื่นขอ
อนุญาตทุกครั้งจะตองแนบรายละเอียดขอมูลตอไปนี้
o รายละเอียดประกอบใบอนุญาตไมเกิน 10 ป
o รายละเอียดของพื้นที่และแผนที่
o รายละเอียดลักษณะแหลงแรรัตนชาติในพื้นที่
o แผนการทําเหมืองแร
o การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ถาอยูในรายการของขอบังคับดานเหมืองแร (การ
จัดการและการปองกันสิ่งแวดลอม)
o ขอมูลอื่นๆที่รัฐมนตรีที่ตองการ
6) ใบอนุญาตครอบครองพื้นที่เพื่อทําเหมืองแร (Retention License)
ใบอนุญาตมีอายุไดไมเกิน 5 ป พรอมกับคาธรรมเนียม 1,000 เหรียญสหรัฐ ผูถือใบอนุญาต
สํารวจแรเบื้องตนสามารถยื่นขอใบอนุญาตนี้ได หากอยูในเงื่อนไขดังนี้
o มีหลักฐานชี้ชัดวามีแรในพื้นที่ที่ไดทําการสํารวจแร
o พื้นที่นั้นไมสามารถทําเหมืองไดในทันที เนื่องจากเหตุผลความจําเปนทางดานเทคนิค
หรือ ตลาดไมเอื้ออํานวย เปนตน
o มีการศึกษาและประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับจากรัฐมนตรีถึงขอบเขต การ
คาดการณในการแตงแร และความสําคัญในเชิงพาณิชยของการแตงแรจากพื้นที่นั้น
หมายเหตุ : การยื่นขอใบอนุญาตครอบครองพื้นที่เพื่อทําเหมืองแรจะตองเสนอตอ Mining
Advisory Committee เพื่อขอความเห็นชอบกอน
7) ใบอนุญาตดานแรสําหรับคนทองถิ่น (Primary Licenses)
7.1) ใบอนุญาตสํารวจแร (Primary Prospecting License)
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ใบอนุญาตนี้สําหรับคนแทนซาเนีย การขอสมัครทําไดโดยกรอกแบบฟอรม MRF 7 พรอมกับ
คาธรรมเนียม 10,000 TShs การยื่นขออนุญาตจะตองแนบรายละเอียดดังนี้
o ในกรณีที่เปนบุคคล ระบุชื่อและที่อยู
o ในกรณีที่เปนบริษัท ระบุชื่อของบริษัท และหลักฐานการจดทะเบียน
พื้นที่สําหรับสําหรับใบอนุญาตสํารวจแรของแรทุกชนิด ยกเวนแรที่ใชในกอสรางสูงสุดไมเกิน 10
เฮคเตอร และมีอายุ 1 ป สามารถตออายุได
7.2) ใบอนุญาตทําเหมืองแร (Primary Mining License)
ใบอนุญาตนี้สําหรับคนแทนซาเนีย โดยมีอายุใบอนุญาต 5 ป และสามารถตออายุได การยื่น
ขอใบอนุญาตยื่นตอ Commissioner โดยกรอกแบบฟอรม MRF 8 พรอมคาธรรมเนียม 10,000 TShs
พื้นที่สําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแรของแรทุกชนิด ยกเวนแรที่ใชในกอสรางสูงสุดไมเกิน 10 เฮคเตอร
การยื่นขออนุญาตจะตองแนบรายละเอียดดังนี้
• กรอกแบบฟอรมคําขอใหสมบรูณ และชําระคาธรรมเนียมตามที่อธิบายไวขางตน
• อธิบายลักษณะของพื้นที่ที่ตองการรับใบอนุญาต
8) ใบอนุญาตคาแร (Mineral Trading Licenses)
8.1) ใบอนุญาตผูคาแร (Dealers License)
การยื่นขอใบอนุญาตจะตองยื่นเอกสารพรอมสําเนาไปยัง Commissioner โดยการกรอกแบบฟอรม
MTF 5 ใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งคาธรรมเนียมจํานวน 40,000 TShs คาใชจายสําหรับใบอนุญาตคา
แรในระยะเวลา 15 เดือน เทากับ 250,000 TShs รายละเอียดขอมูลที่ตองแนบมาดวยมีดังนี้
o ชื่ อ และสั ญ ชาติ ข องผู มีอํ า นาจบริ ห าร ชนิ ดของแร มีค า ประสบการณใ นด า นการเป น
ตัวแทนจําหนายแรมีคา คําอธิบายและที่อยูของสถานที่ที่ใชประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ของการจัดการรักษาความปลอดภัยของแรมีคา และหลักฐานแหลงเงินที่เหมาะสม
o สําเนาหลักฐานการจัดตั้งบริษัท
o ใบอนุญาตผูคาแรที่เคยไดรับ (ถามี)
o 25% ของหุนสวนบริษัทจะตองเปนผูที่มีสัญชาติแทนซาเนีย
ข อ สั ง เกต จะต อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว ใ นสถานประกอบธุ ร กิ จ และผู รั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล า วต อ ง
รับผิดชอบในการชําระคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับแรที่ซื้อ ขาย รับหรือสงออก
8.2) ใบอนุญาตนายหนาคาแร (Mineral Broker’s License)
การยื่นขอใบอนุญาตจะตองยื่นเอกสารพรอมสําเนาไปยัง Commissioner โดยการกรอกแบบฟอรม
MTF 8ใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งคาธรรมเนียมจํานวน 10,000 TShs คาใชจายสําหรับใบอนุญาต
นายหนาคาแรในระยะเวลา 12 เดือน เทากับ 100,000 TShs รายละเอียดขอมูลที่ตองแนบมาดวยมีดังนี้
o ขอมู ลเกี่ยวกับ ชื่อและสัญชาติของผู ยื่น ขอ ชนิดของแรมีคา ประสบการณในการเปน
นายหนาซื้อขายแรมีคา ชนิดของแร
o พื้นที่ที่ยื่นขออนุญาต และหลักฐานของแหลงเงินที่เหมาะสม
o ถาเปนบริษัท ตองแนบสําเนาหลักฐานการตั้งบริษัท
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ขอสังเกต ใบอนุญาตไมไดใหอํานาจนายหนาซื้อขายแรที่ไดรับใบอนุญาต ใหสงออกแรมีคา และ
ใบอนุญาตออกใหเฉพาะคนแทนซาเนียเทานั้น
8.3) ใบอนุญาตสงแรออก (Exporting Minerals)
การสงออกแรทุกชนิดไมวาจากผูทําเหมืองและ/หรือผูที่มีใบอนุญาตคาแรจะตองไดรับใบอนุญาต
สงออกที่ออกโดย Commissioner หลังกรอกแบบฟอรม MTF 1
4.3 ภาษีและคาธรรมเนียม ดานแร (Mining Taxes and Fees)

4.3.1 คาธรรมเนียมใบอนุญาต (Licence Fees)
รายละเอียดคาธรรมเนียมใบอนุญาต ดังแสดงในตารางขางลางนี้
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ตารางที่ 4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตในขั้นตอนตางๆ
ชนิดของใบอนุญาต

คาเชาที่ดิน
(เหรียญสหรัฐ/
ตร.กม.)

คาธรรมเนียมใน
การเตรียมการ
(เหรียญสหรัฐ)

การสํารวจทั่วไป (Reconnaissance)

10

200

การสํารวจแร (Prospecting)

20

200

100

การทําเหมืองสําหรับแรทุกชนิด
นอกจากแรรัตนชาติ และแรที่ใชเปน
วัสดุกอสราง

1,000

500

100

การทําเหมืองแรพิเศษ (Special
Mining)

1,500

1,000

500

การทําเหมืองแรรัตนชาติ
(Gemstone Mining)

1,000

500

500

การทําเหมืองแรวัสดุกอสราง
(Mining licence for building
materials)

500

500

500

คาธรรมเนียม
การตออายุ
(เหรียญสหรัฐ)

4.3.2 คาภาคหลวงแร
o
o
o
o

เพชร 5%
รัตนชาติ 3%
ทองคํา เงิน ทองคําขาว โลหะพื้นฐาน อื่นๆ 3%
ถานหิน เกลือ แรที่ใชเปนวัสดุกอสราง 2%

4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร

4.4.1 กรมทรัพยากรแร (Mineral Resources Department, MRD)
ในปจจุบัน กรมทรัพยากรแร (Mineral Resources Department, MRD) ซึ่งสังกัดกระทรวง
พลังงานและแร (Ministry of Energy and Minerals) มีการแบงองคกรเปน 4 สวน คือ สวนธรณีวิทยา
สวนเหมืองแร สวนการทดลองและวิจัย ตั้งอยูที่ เมือง Dodoma และสวนการคาแร ตั้งอยูที่เมือง Dar es
Salaam.
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หนาที่ความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรแร (MRD) มีดังนี้
o การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษีและองคกรใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนการทํา
เหมืองแรของภาคเอกชน
o เสริมสรางขีดความสามารถภาครัฐในการทําหนาที่กํากับดูแล สนับสนุนกิจการดานเหมือง
แรดานการลงทุนและการตลาด
o กําหนดแนวทางในเรื่องความปลอดภัย ดานอนามัย สิ่งแวดลอม และ การบังคับใช
o จัดทําแผนที่ธรณีวิทยาพื้นฐาน ปรับปรุงฐานขอมูลแหลงแรใหทันสมัย และสงเสริมการ
พัฒนาศักยภาพแรของประเทศ
o ใหความชวยเหลือและการบริการกับผูทําเหมืองขนาดเล็ก และรายยอย ในการปรับปรุง
การทําเหมืองแรและกระบวนการแตงแรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัย
o อํ า นวยความสะดวกด า นการพัฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐานให พ อเพี ย งสํา หรั บ การพั ฒ นา
อุตสาหกรรมเหมืองแร

4.4.2 ที่อยู
Ministry of Energy and Minerals, Mineral Resources Commissioner
P.O. Box. 200, Dar es Salaam, Tanzania, Tel : 255 22 117153-9, 112791
Fax : 255 22 116719
E-mail : madini@twiga.com
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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนักลงทุนไทย
(Opportunity for Thai Investment)
5.1 ภาพรวม
ในปที่ผานมา (ป 2002) อุตสาหกรรมแรของประเทศแทนซาเนียไดมีการผลิตแรทองแดง ทองคํา
เงิน และเหล็ก แรแคลไซท เพชร รัตนชาติ ยิบซัม ฟอสเฟต เกลือ ทรายแกว และโซดาแอช นอกจากนี้
ยังมีการผลิตแรถานหิน ผลผลิตจากปโตรเลียม วัสดุสําหรับการกอสรางเชน ปูนซิเมนต กรวด หินปูน
และทราย
ในป 2002 ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (GDP) วัดจากกําลังการซื้อเปรียบเทียบ (PPP) คิดเปน
24.2 พันลานเหรียญ GDP ในป 2002 เติบโต 6.3% เมื่อเทียบกับการเติบโต 6.1% ในป 2001 และ
5.6% ในป 2000 และ 3.7% ในป 1999 ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมคิดเปน 8.4% ของ GDP การกอสราง
คิดเปน 5% เหมืองแรและเหมืองหินคิดเปน 2.7% ไฟฟาและน้ําคิดเปน 1.6% ของ GDP ตามลําดับ
หลังจากการขยายตัวถึง 13.1% ในป 2001 มูลคาผลผลิตในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรขยายตัวถึง
16.3% ในป 2002 ระหวางป 1997-2002 มูลคาผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรมีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ย 15.8% ตอป เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางมากของเพชรและทองคํา ในชวงระยะเวลา
เดียวกัน มูลคาผลผลิตของภาคกอสราง ไฟฟาและน้ํามีการขยายตัวเฉลี่ย 9.5% และ 3.7% ตามลําดับ
ผลผลิต การสงออกแร ข องประเทศมีการขยายตัวอย างมากเมื่อไม นานมานี้ สว นใหญเ ปนการ
สงออกทองคํา ซึ่งคิดเปนมูลคา 335.4 ลานเหรียญในป 2002 ซึ่งคิดเปน 35% ของมูลคาการสงออก
ทั้งหมด ผลผลิตสงออกเพชรคิดเปนมูลคา 22.1 ลานเหรียญ และแรอื่นคิดเปนมูลคา 21.4 ลานเหรียญ
ผลผลิตแรสงออกทั้งหมดมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 378.9 ลานเหรียญในป 2002 จากมูลคาสงออก 51.1
ลานเหรียญในป 1997 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน สัดสวนการสงออกของแรมีการขยายตัวเพิ่มเปน 40%
ในป 2002 เมื่อเทียบกันสัดสวน 7% ในป 1997
อุตสาหกรรมแรโดยเฉพาะการทําเหมืองทองคํายังคงมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง จากการเพิ่ม
ผลผลิตของเหมือง Bulyanhulu, Geita และ เหมือง North Mara และการพัฒนาโครงการ Tulawaka
คาดการณวาจะทําใหผลผลิตทองคําของประเทศเพิ่มขึ้นเปนประมาณ 46 ตันในป 2003 54ตันในป
2005 และ 57 ตันในป 2007 การลงทุนของ Afgem และ DeBeers นาจะทําใหผลผลิตแทนซาไนทและ
เพชรเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับภาวะตลาดโลกเปนหลัก จากการผลิตแรเพิ่มขึ้นทําใหมีการสงออกเพิ่มขึ้น
IMF คาดการณวา GDP ของประเทศจะเติบโตเปน 5.5% ในป 2003 และ 6.3% ในป 2004 หากการ
เติบโตของภาคอุตสาหกรรมกอสรางมีลักษณะคลายคลึงกัน ก็จะทําใหการผลิตวัตถุดิบ เชน หิน กรวด
ทราย ยิบซัม เปนตน มีอัตราการขยายตัวเชนกัน
5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร
แทนซาเนี ย มี แ หล ง ทรั พ ยากรแร ม ากมาย เช น เพชร ทองคํ า เหล็ ก กลุ ม แร ท องคํ า ขาว ดีบุ ก
ทังสเตน รัตนชาติ ถานหิน เปนตน เพชรมีการทําเหมืองมานานตั้งแตในอดีต และเปนแหลงที่มีชื่อเสียง
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5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร
แทนซาเนี ย มี แ หล ง ทรั พ ยากรแรม ากมาย เช น เพชร ทองคํ า เหล็ ก กลุ ม แร ท องคํ า ขาว ดี บุ ก
ทังสเตน รัตนชาติ ถานหิน เปนตน เพชรมีการทําเหมืองมานานตั้งแตในอดีต และเปนแหลงที่มีชื่อเสียง
ของโลก ทองคํามีการสํารวจและทําเหมืองกันอยางกวางขวาง รัตนชาติโดยเฉพาะแทนซาไนท ที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก
จากการที่รัฐมีนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ และโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหมืองแรก็
ถูกจัดใหเปนหนึ่งในภาคธุรกิจ Lead Sectors ดังนั้นเปนโอกาสที่ดีตอการลงทุนทําเหมืองในแทนซาเนีย
การลงทุนดานเหมืองแรสวนใหญเปนการลงทุนของตางชาติเปนหลัก มีการลงทุนทําเหมืองอยาง
เปนระบบทันสมัย และมีขนาดใหญ เชน การลงทุนของกลุม Holcim และ Lafarge ในโรงงานปูนซิเมนต
การลงทุนในถานหินของประเทศจีน และการลงทุนในเหมืองเพชรของกลุม DeBeers เปนตน สําหรับการ
ทําเหมืองของทองถิ่นจะเปนการทําเหมืองรายยอยเสียสวนใหญ และทําเหมืองในแหลงลานแรที่มีราคาสูง
เชน ทองคําและเพชร เปนตน
สําหรับการลงทุนของนักลงทุนไทยในปจจุบันนั้น สวนใหญเปนการซื้อขายแรรัตนชาติในประเทศ
แตก็เริ่มมีการทําเหมืองพลอยบางเล็กนอย ทั้งนี้อาจจะเนื่องจากขาดขอมูลจูงใจใหมีการลงทุน ขาดการ
สนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐอยางจริงจัง หรือระยะทางไกลทําใหการติดตอสื่อสารทําไดลําบาก อยางไร
ก็ตามแรที่นักลงทุนไทยควรใหความสนใจในการลงทุนทําเหมืองไดแก แรดีบุก ทังสเตน แรรัตนชาติ
ทรายแกว เปนตน แรเหลานี้เหมาะตอนักลงทุนไทย สามารถทําเหมืองไดโดยมีการลงทุนไมมากนัก และ
เปนแรที่นักลงทุนไทยมีความชํานาญและประสบการณพรอม แตจะตองมีการประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อสืบคนขอมูลเพิ่มเติม และ/หรือการตัดสินใจการสํารวจแรเพิ่มเติม
5.3 ขอไดเปรียบเสียเปรียบในการลงทุน ดานแรในแทนซาเนีย
ขอไดเปรียบเสียเปรียบในการเขาไปลงทุนในประเทศแทนซาเนียดังนี้
ขอไดเปรียบ
o ทรัพยากรแรมีความอุดมสมบูรณ
o นโยบายเปดประเทศ สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
o สามารถใชภาษาอังกฤษเปนภาษาสื่อสารไดสะดวกในพื้นที่ทั่วไป
o คาแรงราคาถูก
o รัฐบาลไทยในปจจุบันมีนโยบายเชิงรุกในการติดตอการคา การลงทุนในประเทศแถบแอฟริกา
o ระเบียบ เงื่อนไข วิธีการปฏิบัติของภาครัฐยังไมเขมงวดมาก
ขอเสียเปรียบ
o ระยะทางไกล ทําใหการคมนาคมติดตอสื่อสารระหวางไทยและแทนซาเนียคอนขางยาก
o การทํ า เหมื อ งแร น อกเหนื อ จากแร รั ต นชาติ อาจจะต อ งมี ก ารเพิ่ ม มู ล ค า ในประเทศ
โดยเฉพาะแรราคาถูก เชน แรอุตสาหกรรม เปนตน ซึ่งหมายถึงตองเปนการลงทุนครบวงจร
o ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
o กฎ ระเบียบตางๆ มีการเปลี่ยนแปลงไดงาย และบางครั้งอาจไมงายในทางปฏิบัติ
33

คูมือลงทุนเหมืองแรแทนซาเนีย

6. บรรณานุกรม
6.1 เอกสารอางอิง
1) Prof. Samual Wangwe, Mr. Prosper Charle, Macroeconomic Policy Choices for Growth
and Poverty Reduction: The Case of Tanzania, The North South Institute, May 2005
2) AfDB/OECD, African Economic Outlook: Tanzania, 2004
3) National Environment Management Council (NEMC), EIA Legislation in Tanzania,
2002
4) Prof. Raphael B.B. Mwalyosi, Impact Assessment and the Mining Industry: Perspective
from Tanzania, University of Dar es Salaam, 2004
5) Colin Noy Boocock, Environmental Impacts of Foreign Investment in the Mining Sector
in Sub-Saharan Africa, 2002
6) Dr. Bonnie Campbell, The Challenges of Development, Mining Codes in Africa and
Corporate Responsibility
7) Eng. Edwin A. Ngonyani, Environment Management and Protection Considerations in
the Mining Industry: Examples of Contemporary Approaches to Regulations, 2000
6.2 เอกสารสืบคนทางอินเตอรเน็ท
1) www.africanonline.co.tz/madini/
2) www.tic.co.tz
3) www.psrtz.com/investing.investing%20in%20tanzania.htm
4) www.tanzania.sgu.se/MINERAL.htm
5) www.unido.org/eng/doc/8045
6) www.globalafrica.com/tanzania/tanzania2.htm
7) www.informine.com/countries/tanzania.asp
8) www.mininglife.com/news/tanzania_mining_news.asp
9) www.anglogold.com
10) www.debeersgroup.com
11) www.treasury.gov.za/documents/fiscu/summits/1998/tanzania.pdf
12) www.tanzania.go.tz

34

