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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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