
คูมือลงทุนเหมืองแรแทนซาเนีย 

21 

4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร  
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

4.1 นโยบายดานแร 
4.1.1 ความทาทาย (Challenges) 

นโยบายในภาคเหมืองแรไดถูกกําหนดใหอยูในทิศทางเชิงรุกในการพัฒนาประเทศดังน้ี 
1) เพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแรใหมีบทบาทในการพัฒนาประเทศอยางมีนัยสําคัญและมี

สวนในการเพิ่มของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ( GDP) 
2) เพ่ือแสวงหาเงินตราตางประเทศ 
3) เพ่ือเพ่ิมรายไดของภาครัฐ 
4) เพ่ือเพ่ิมการจางงานและเปนอีกทางเลือกหนึ่งของแหลงรายไดโดยเฉพาะสําหรับประชากรใน

ชนบท และ 
5) เพ่ือเปนหลักประกันในการปองกันและการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

4.1.2 วัตถุประสงค (Objectives) 

ในการกําหนดนโยบายเชิงรุกที่กลาวมาแลว นโยบายของรัฐบาลสําหรับการพัฒนาภาคเหมืองแรจะ
มุงไปที่การจูงใจและทําใหภาคเอกชนสามารถเปนผูนําในการสํารวจพัฒนาการทําเหมือง การใช
ประโยชนแร และการตลาด บทบาทของภาครัฐจะกระตุนและแนะนําการลงทุนเหมืองแรภาคเอกชนโดย
การบริหาร การออกกฎหมาย และการสงเสริมการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจน้ี ดังน้ันวัตถุประสงคของ
นโยบายรัฐบาลสําหรับภาคเหมอืงแรมีดังน้ี 

1) กระตุนการสํารวจและการพัฒนาการทําเหมืองแร 
2) กํากับดูแลและพัฒนาการทําเหมืองแรรายยอย 
3) ใหหลักประกันวาการทําเหมืองแรจะมีสวนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน  
4) ลดหรือกําจัดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสังคมที่มาจากการพัฒนาเหมืองแร 
5) สงเสริมและอํานวยความสะดวกดานการตลาดแรและผลิตภัณฑจากแร 
6) สงเสริมและพัฒนาแทนซาเนียใหเปนศูนยกลางของแรรัตนชาติของทวีปแอฟริกา และ 
7) บรรเทาความยากจนโดยเฉพาะของผูประกอบการรายยอยและผูทําเหมืองขนาดเล็ก 

4.1.3 ทิศทางและกลยุทธ (Mineral Policy Directions and Strategies) 

เพ่ือใหเปนไปตามจุดประสงคของนโยบายดังกลาว ไดมีการกําหนดกลยุทธทางดานนโยบายดังน้ี 
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
เพ่ือใหธุรกิจเหมืองแรของประเทศมีการพัฒนาอยางยั่งยืน 

2) ดานภาษี (The Fiscal Regime) 
รัฐบาลจะใชระบบภาษีเหมืองแร ที่มีสวนเอ้ืออํานวยการลงทุนสํารวจและพัฒนาการทําเหมืองแร 

ระบบภาษีที่เหมาะสมจะตองคํานึงถึงความตองการของนักลงทุนในสวนผลตอบแทนจากการสํารวจแร
และพัฒนาเหมืองแร ผลตอบแทนสอดคลองกับความเสี่ยงในการลงทุน การปนผลกําไร และสอดคลอง
กับเง่ือนไขทางการเงินของเจาหนี้และลูกหนี้ ในการกําหนดใชระบบภาษี รัฐบาลจะมุงไปที่ความสมดุล
ระหวางผลประโยชนของประเทศกับผลตอบแทนของนักลงทุน โดยใหหลักประกันวาระบบภาษีเหมืองแร
มียุติธรรม มีความเสถียรภาพ และม่ันคง ไมมีการบิดเบือน และเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 

นอกเหนือจากความมีเสถียรภาพและความมั่นคงแลว นโยบายดานภาษีจะเปนตัวสงเสริมการ
แขงขันและแรงจูงใจในการลงทุนในภาคเหมืองแร นอกจากนี้ นโยบายยังมุงเนนไปที่ใหภาครัฐสามารถ
เพ่ิมงบประมาณดานการบริการและการกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ จําเปนสําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเหมืองแร ด้ังน้ัน นโยบายนี้จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการการสงเสริมการลงทุน 

3) ดานกฎหมาย (The Legal and Regulatory Framework) 
นโยบายของรัฐบาลคือการกําหนดและออกกฎหมาย กฎระเบียบที่เปนที่ยอมรับของนานาประเทศ

และสนับสนุนการลงทุนของทองถิ่นและตางชาติในภาคเหมืองแร และสรางความมีเสถียรภาพและชวยให
เกิดบรรยากาศที่เหมาะสม 

โครงสรางทางกฎหมายตองมุงไปในการยับยั้งการซอนขอมูลแหลงแรใหมๆ การเก็บพ้ืนที่สํารวจแร
ไวเพ่ือเก็งกําไร  Transfer Pricing และการหลีกเลี่ยงภาษี ซ่ึงจะกําหนดไวใน พรบ.เหมืองแรของ
แทนซาเนีย 

4)  ดานองคกร (The Institutional Framework) 
เพ่ือสงเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแรใหไดรับการดูแลที่เหมาะสมจากภาครัฐ รัฐบาลไดใหคําม่ันที่

จะ 
4.1) จัดตั้งองคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพ 
4.2) ใหหลักประกันเรื่องจํานวนเจาหนาที่ทางดานเทคนิคและดานวิชาชีพที่มีความสามารถ

และมีพอเพียง 
4.3) การจัดสรรทรัพยากรบุคคลใหปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึงการบริหารจัดการ การกํากับดูแล การตรวจสอบ
ติดตาม การฝกอบรม การใหบริการในสวนงานรอง และการสงเสริมกิจกรรม 

4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพสถาบันการฝกอบรมที่มีอยูแลวและกอตั้งศูนยฝกอบรมอาชีพเกี่ยวกับ
ภาคธุรกิจน้ี 
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4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ 
4.2.1 บททั่วไป 

การประกอบธุรกิจในเหมืองแรถูกกํากับดวยพระราชบัญญัตินโยบายแรป 1997  พระราชบัญญัตแิร
ป 1998 และกฎระเบียบดานเหมืองแรป 1999 

จุดประสงคของ พรบ.แร คือการกําหนดเรื่องสิทธิในการทําแรในแทนซาเนียเปนของรัฐและหามผู
ไดขุดหรือสํารวจแรโดยไมไดดําเนินการตามกฎระเบียบที่กําหนดไวใน พรบ.น้ี การละเมิดในขอกําหนด
ดังกลาวจะมีโทษปรับเปนเงินไมเกิน 10,000 Tsh หรือจําคุกไมเกิน 2 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ สําหรับบริษัท 
จะปรับไมเกิน 100,000 Tsh นอกจากนี้ยังมรการกําหนดบทลงโทษพิเศษสําหรับการละเมิดในความผิด
อ่ืนดวย เปาหมายดานนโยบายของ พรบ. คือจะการใชประโยชนจากแรใหมากที่สุด ตาม พรบ. จะแยก
การทําเหมืองแรออกเปน 2 ประเภท คือ เหมืองแรขนาดเล็ก และเหมืองแรขนาดใหญ ซ่ึงสามารถแยกได
ตามวิธีการดังน้ี 

เหมืองแรขนาดใหญ กระบวนการการทําเหมืองแรขนาดใหญมีขั้นตอนอยู 3 ขั้นตอน ซ่ึงแตละ
ขั้นตอนจําเปนตองไดรับใบอนุญาต  

ขั้นตอนแรก ในมาตรา 26 ระบุถึง สิทธิของผูถือใบอนุญาตสํารวจแรทั่วไป รวมถึง สิทธิในการเขา
ไปยังพ้ืนที่ที่จะทําการสํารวจแร สิทธิในการกอสรางสิ่งกอสรางชั่วคราว เชน เพิงพัก เปนตน การ
ดําเนินการสํารวจทั่วไปนี้ มีการใหคํานิยามใน พรบ.แร วาหมายถึง การคนหาแรโดยการสํารวจทาง
ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส และภาพถายทางธรณี หรือเทคนิค remote sensing รวมการสํารวจธรณีวิทยา
ภาคพื้นดิน 

ใบอนุญาตจะระบุถึงเง่ือนไขที่ผูถือใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม มาตราที่ 23 ระบุถึง สวนประกอบ
ของใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน ซ่ึงประกอบดวย คําอธิบายและแผนที่ของบริเวณที่ไดรับอนุญาต 
ใบอนุญาตตองเสนอไปยังรัฐมนตรีเหมืองแร เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ Mineral Rights Processing 
Technical Committee ที่เมือง Dodoma ใบอนุญาตจะออกใหตามความสามารถดานเทคนิคและสภาพ
ทางการเงิน 

ขั้นตอนที่สอง ตองไดรับใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน กอนการสํารวจแรเบื้องตนไดรับการนิยามวา
คือ การดําเนินการใดๆในการชักตัวอยางเทาที่จําเปนเพ่ือทดสอบปริมาณแรในพ้ืนที่ ดังน้ันผูที่จะ
ดําเนินการจะตองไดรับใบอนุญาตทําการสํารวจ ถาใบอนุญาตที่เกี่ยวกับแรไดรับมีสิทธิบนพ้ืนที่เดียวกัน
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 ซ่ึงรวมไปถึง เง่ือนไขที่ตองขอ
อนุมัติพิเศษจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ หรือจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเม่ือตองทําเหมืองแรในพ้ืนที่เหลานี้ 
เชน  ก. พ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่สาธารณะ ข. พ้ืนที่สงวนหรือประกาศเปนพ้ืนที่อนุรักษสําหรับโบราณสถาน ค. 
อุทยานแหงชาติ พ้ืนที่พัฒนาปศุสัตว หรือพ้ืนที่สงวน Ngorongoro ชุมชนเมืองและเทศบาล เปนตน ใน
กรณีน้ีจําเปนตองไดรับการยินยอมของผูครอบครอง ในการยินยอมใหใชพ้ืนที่จะถูกกําหนดในลักษณะ
เปนเง่ือนไข มาตรา 57 กําหนดเง่ือนไขในการระงับการทําเหมืองชั้วคราวหรือการเพิกถอนสิทธิ หากผู
ถือใบอนุญาตไมปฏิบัติตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว หรือใบอนุญาตถูกใชไปในทางที่ไมถูกตองหรือ
ไมไดปฏิบัติตาม พ.ร.บ. กฎขอบังคับ และเง่ือนไขของใบอนุญาต 

การยื่นขอใบอนุญาตทําเหมืองแรตองรวม “ขอเสนอในการปองกันและแกผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การใหหลักประกันการประมงและการเดินเรือ (ถาเกี่ยวของ) ขั้นตอนการการฟนฟูพ้ืนที่ที่ถูกรบกวนจาก
การทําเหมือง และการลดผลกระทบจากการทําเหมืองแรในพ้ืนนํ้าใหนอยที่สุด (ถาเกี่ยวของ) รวมทั้งใน
พ้ืนที่ติดกับการทําเหมืองแรหรือพ้ืนที่การเกษตร ยกเวนเกิดรบกวนการทําเหมืองแร ผูครอบครองตาม
กฎหมายจะตองไดรับอนุญาตจากผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรหรืออางสิทธิกอนการกอสรางสิ่งปลูกสราง 
และการทําเหมืองควรที่จะดําเนินการใหมีผลกระทบนอยที่สุดเทาที่อาจจะเกิดขึ้นไดตอผูมีสิทธิ
ครอบครองพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ในมาตรา 81 ผูครอบครองพื้นที่จะไดรับคาตอบแทน หากผู
ประกอบกิจการเหมืองแรไดทําลายพืชผลทางการเกษตร ตนไม สิ่งกอสราง ที่เก็บกอง หรือผลงานที่อยู
บนพ้ืนที่น้ัน 

คณะกรรมการเหมืองแร (The Commissioner for Mines) มีอํานาจในการบังคับใชกฎหมาย 
รวมถึงอํานาจในการเขาไป และสิทธิในการยับยั้งใบอนุญาตถามีการละเมิดขอกําหนดหรือแนวทางที่
อนุญาตไว คณะกรรมการจะตองสืบสวนใหรูแนวาสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบในขณะนั้นมาจากบริเวณ 
ที่ดิน หรือเหมืองแร หรือสถานที่ หรือสภาพการทํางาน ดวย 

คณะกรรมการฯ มีอํานาจในการออกกฎระเบียบตามที่ระบุไวในมาตราที่ 104 รวมถึงอํานาจที่
เกี่ยวของกับ 

1) การสํารวจแรเบื้องตนและการดําเนินการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดประสงค วิธีการที่
สอดคลองและไมสอดคลองกับจุดประสงคและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ
สํารวจแร 

2)  การทําเหมืองแร และการดําเนินการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามจุดประสงค วิธีการที่สอดคลอง
และไมสอดคลองกับจุดประสงค และหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของเฉพาะเจาะจงกับการ
ดําเนินการทําเหมืองแร 

3) กฎขอบังคับเกี่ยวกับเกี่ยวกับสุขภาพและสุขอนามัย 
4) สิทธิและหนาที่ที่ตองปฏิบัติ (รวมถึงของบังคับในการทํางาน) เกี่ยวกับที่ดินที่นําไปใช

ประโยชนหรือดําเนินการสํารวจแรหรือทําเหมืองแร 
การไดมาซึ่งสิทธิในการทําเหมืองแร ซ่ึงเปนความเปนไปไดสําหรับผูทําเหมืองแรใหเขาถึงสัญญา

การทําเหมืองกับรัฐบาลในการทําโครงสรางเพิ่มเติมสําหรับการปฏิบัติงานและเปนสิ่งค้ําประกันการลงทุน
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ในระยะยาว ในกรณีน้ี ตองมีการดําเนินการประเมินดานสิ่งแวดลอม สําหรับแผนการปฏิบัติงานกอนทํา
สัญญา 

ในที่กลาวมาแลวเปนการขออนุญาตสิทธิการทําเหมืองแรแบบธรรมดา ผูประกอบการสามารถ
ดําเนินการลงนามในสัญญากับรัฐบาลในกรอบและเงื่อนไขที่แตกตางออกไปไดสําหรับการลงทุนระยะยาว  
ในกรณีน้ี จะตองมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับแผนการทําเหมืองน้ันกอนการลงนามใน
สัญญา 

การทําเหมืองขนาดเล็ก พรบ. แร ยังไดมีการกําหนดกฎระเบียบสําหรับการทําเหมืองขนาดเล็ก 
โดยมีสองขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก ประชาชนชาวแทนซาเนียสามารถยื่นขอใบอนุญาตไดที่เจาหนาที่
ทองถิ่น (Zonal Mining Officer) ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตนมีระยะเวลา 1 ป และสามารถตออายุได  
ขึ้นอยูกับการสัมภาษณและการจายคาธรรมเนียม  จะมีการระบุเง่ือนไข ขอจํากัดในการทําเหมืองแร หาก
มีการละเมิด อาจจะถูกยกเลิกหรือพักใบอนุญาต 

ขั้นตอนที่สองคือ หากผูถือใบอนุญาตสํารวจแรพบแหลงแร ก็จะมีการอนุญาตสิทธิน้ัน ผูสํารวจแร
จะตองปกหมุดแสดงกรรมสิทธิ์ลงพ้ืนที่และใบอนุญาตการสํารวจแรน้ันจะส้ินสุดลง  ผูสํารวจแรมี
ระยะเวลา 30 วันในการจดสิทธิ์ในพ้ืนที่หลังจากมีการปกหมุดแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิในพ้ืนที่น้ันมีจํากัด
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 ซ่ึงอยูภายใตกฎหมาย
แร (The Mining Act, 1998)  กฎหมายกําหนดโครงรางของการจัดการสิ่งแวดลอมเหมืองแร คือ การ
จัดทํารายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระที่ไดรับอนุญาตจากรัฐให
ดําเนินการในดานนี้ บริษัทฯหรือหนวยงานจะตองจัดทําและยื่นขออนุมัติจากคณะกรรมการดาน
สิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environment Management Council, NEMC) ซ่ึงประกอบดวยตัวแทน
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 น้ีจะตองมีการทบทวนโดยภาครัฐเม่ือสิ้นสุด  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   พ้ืนที่ที่ตองการสํารวจแร 
o   ชนิดแร 
o   หลักฐานดานการเงิน ขอมูลดานเทคนิคและแผนการทํางาน 

อายุใบอนุญาตสํารวจแรทั่วไปมีระยะเวลา 1ป และสามารถตออายุไดไมเกิน 1 ป   
2) ใบอนุญาตสํารวจแร (Prospecting License) 
โดยการกรอกแบบฟอรม MTF1 แลวยื่นที่ Registrar of Mineral Rights พรอมสําเนา พ้ืนที่ทํา

การสํารวจแรเบื้องตนอนุญาตใหมากที่สุดได 5,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีคาธรรมเนียมในการขอ
ใบอนุญาตสํารวจแรเทากับ  400 เหรียญสหรัฐ  ขอมูลที่ตองการคือ 

o   แผนงานในพื้นที่ที่ขออนุญาตอยูบนแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 
o   หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท 
o   หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินและดานเทคนิคที่เหมาะสม และ  
o   รายละเอียดของสิทธิอ่ืนๆเกี่ยวของกับแรที่ผูขอที่ไดรับมากอนหนานี้  

3) ใบอนุญาตทําเหมืองแรพิเศษ (Special Mining License) 
โดยการกรอกแบบฟอรม MRF 3 พรอมคาธรรมเนียม 1,000 เหรียญสหรัฐ การยื่นขออนุญาต

ทุกครั้งจะตองแนบรายละเอียดขอมูลตอไปน้ี  
o   รายละเอียดเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ตองการขออนุญาต  
o   ขอมูลของแหลงแรในพ้ืนที่ 
o   แผนการทําเหมืองแร 
o   แผนการจัดการดานสิ่งแวดลอม 
o   สิ่งที่จําเปนดานโครงสรางพื้นฐานที่ตองการ 
o   การจางงานและการฝกอบรมคนงานชาวแทนซาเนีย 
o   ขอมูลอ่ืนที่รัฐมนตรีตองการ 

ใบอนุญาตทําเหมืองแรพิเศษนี้มีอายุไดไมเกิน 25 ป 
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4) ใบอนุญาตทําเหมืองแร (Mining License) 
พ้ืนที่ที่สามารถอนุญาตใหสําหรับแรทุกชนิดสูงสุดไมเกิน 10 ตารางกิโลเมตร ยกเวนแรวัตถุดิบที่

ใชในการกอสรางและแรรัตนชาติ โดยมีคาธรรมเนียม 500 เหรียญสหรัฐ การยื่นขออนุญาตทุกครั้งจะตอง
แนบรายละเอียดขอมูลตอไปน้ี  

o   ใบอนุญาตสํารวจแรที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่น้ัน 
o   อธิบายลักษณะพื้นที่และแหลงแรในพ้ืนที่ดังกลาว 
o   ผลการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 
o   กําหนดระยะเวลาของใบอนุญาตไดไมเกิน 10 ป 
o   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
o   ขอมูลอ่ืนๆที่รัฐมนตรีตองการ 

5) ใบอนุญาตทําเหมืองแรรัตนชาติ (Gemstone Mining License) 
การขอใบอนุญาตทําเหมืองแรรัตนชาติจะตองยื่นตอรัฐมนตรี โดยใชแบบฟอรม MRF 5 พรอมกับ

คาธรรมเนียม  500 เหรียญสหรัฐ  พ้ืนที่สามารถอนุญาตใหไดสูงสุดไมเกิน 1 ตารางกิโลเมตร การยื่นขอ
อนุญาตทุกครั้งจะตองแนบรายละเอียดขอมูลตอไปน้ี  

o   รายละเอียดประกอบใบอนุญาตไมเกิน 10 ป 
o   รายละเอียดของพื้นที่และแผนที่ 
o   รายละเอียดลักษณะแหลงแรรัตนชาติในพ้ืนที่ 
o   แผนการทําเหมืองแร 
o   การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ถาอยูในรายการของขอบังคับดานเหมืองแร (การ

จัดการและการปองกันสิ่งแวดลอม)  
o   ขอมูลอ่ืนๆที่รัฐมนตรีที่ตองการ 

6) ใบอนุญาตครอบครองพื้นที่เพื่อทําเหมืองแร (Retention License) 
ใบอนุญาตมีอายุไดไมเกิน 5 ป พรอมกับคาธรรมเนียม  1,000 เหรียญสหรัฐ ผูถือใบอนุญาต

สํารวจแรเบื้องตนสามารถยื่นขอใบอนุญาตนี้ได หากอยูในเง่ือนไขดังน้ี  
o   มีหลักฐานชี้ชัดวามีแรในพ้ืนที่ที่ไดทําการสํารวจแร 
o   พ้ืนที่น้ันไมสามารถทําเหมืองไดในทันที เน่ืองจากเหตุผลความจําเปนทางดานเทคนิค 

หรือ ตลาดไมเอ้ืออํานวย เปนตน 
o   มีการศึกษาและประเมินโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการยอมรับจากรัฐมนตรีถึงขอบเขต การ

คาดการณในการแตงแร และความสําคัญในเชิงพาณิชยของการแตงแรจากพื้นที่น้ัน  
หมายเหตุ : การยื่นขอใบอนุญาตครอบครองพื้นที่เพ่ือทําเหมืองแรจะตองเสนอตอ Mining 

Advisory Committee เพ่ือขอความเห็นชอบกอน 
7) ใบอนุญาตดานแรสําหรับคนทองถิ่น (Primary Licenses) 
7.1) ใบอนุญาตสํารวจแร (Primary Prospecting License) 
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ใบอนุญาตนี้สําหรับคนแทนซาเนีย การขอสมัครทําไดโดยกรอกแบบฟอรม MRF 7 พรอมกับ
คาธรรมเนียม 10,000 TShs การยื่นขออนุญาตจะตองแนบรายละเอียดดังน้ี 

o ในกรณีที่เปนบุคคล ระบุชื่อและที่อยู 
o ในกรณีที่เปนบริษัท ระบุชื่อของบริษัท และหลักฐานการจดทะเบียน  

พ้ืนที่สําหรับสําหรับใบอนุญาตสํารวจแรของแรทุกชนิด 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 
พ้ืนที่สําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแรของแรทุกชนิด ยกเวนแรที่ใชในกอสรางสูงสุดไมเกิน 10 เฮคเตอร 
การยื่นขออนุญาตจะตองแนบรายละเอียดดังน้ี 

• 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 รายละเอียดขอมูลที่ตองแนบมาดวยมีดังน้ี 

o ชื่อและสัญชาติของผูมีอํานาจบริหาร ชนิดของแรมีคา ประสบการณในดานการเปน
ตัวแทนจําหนายแรมีคา คําอธิบายและที่อยูของสถานที่ที่ใชประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ของการจัดการรักษาความปลอดภัยของแรมีคา และหลักฐานแหลงเงินที่เหมาะสม  

o สําเนาหลักฐานการจัดตั้งบริษัท  
o ใบอนุญาตผูคาแรที่เคยไดรับ  (ถามี)  
o 25% ของหุนสวนบริษัทจะตองเปนผูที่มีสัญชาติแทนซาเนีย  

ขอสังเกต จะตองแสดงใบอนุญาตไวในสถานประกอบธุรกิจและผูรับใบอนุญาตดังกลาวตอง
รับผิดชอบในการชําระคาภาคหลวงแรและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของกับแรที่ซ้ือ 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 รายละเอียดขอมูลที่ตองแนบมาดวยมีดังน้ี 

o ขอมูลเกี่ยวกับชื่อและสัญชาติของผูยื่นขอ ชนิดของแรมีคา ประสบการณในการเปน
นายหนาซื้อขายแรมีคา ชนิดของแร  

o พ้ืนที่ที่ยื่นขออนุญาต และหลักฐานของแหลงเงินที่เหมาะสม  
o ถาเปนบริษัท ตองแนบสําเนาหลักฐานการตั้งบริษัท 



คูมือลงทุนเหมืองแรแทนซาเนีย 

29 

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 
(เหรียญสหรฐั/ 

ตร.กม.) 

คาธรรมเนียมใน
การเตรียมการ 
(เหรียญสหรฐั) 

คาธรรมเนียม
การตออายุ 

(เหรียญสหรฐั) 

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 

การทําเหมืองแรรัตนชาต ิ
(Gemstone Mining) 

1,000 500 500 

การทําเหมืองแรวัสดุกอสราง 
(Mining licence for building 
materials) 

500 500 500 

 

4.3.2 คาภาคหลวงแร 

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

4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร  
4.4.1 กรมทรัพยากรแร (Mineral Resources Department, MRD) 

ในปจจุบัน กรมทรัพยากรแร (Mineral Resources Department, MRD) ซ่ึงสังกัดกระทรวง
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) มีดังน้ี 
o การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ภาษีและองคกรใหเอ้ืออํานวยตอการลงทุนการทํา

เหมืองแรของภาคเอกชน  
o เสริมสรางขีดความสามารถภาครัฐในการทําหนาที่กํากับดูแล สนับสนุนกิจการดานเหมือง

แรดานการลงทุนและการตลาด  
o กําหนดแนวทางในเรื่องความปลอดภัย ดานอนามัย สิ่งแวดลอม และ การบังคับใช 
o จัดทําแผนที่ธรณีวิทยาพื้นฐาน ปรับปรุงฐานขอมูลแหลงแรใหทันสมัย และสงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพแรของประเทศ  
o ใหความชวยเหลือและการบริการกับผูทําเหมืองขนาดเล็ก และรายยอย ในการปรับปรุง

การทําเหมืองแรและกระบวนการแตงแรใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและมีความปลอดภัย  
o อํานวยความสะดวกดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหพอเพียงสําหรับการพัฒนา

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 

 




