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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร
(Mineral Investment : Terms and Conditions)
4.1 นโยบายดานแร
จุดประสงคหลักของรัฐบาลคือ การเพิ่มสัดสวนของอุตสาหกรรมแรในการเติบโตของเศรษฐกิจของ
ประเทศ รวมกับการรักษาสิ่งแวดลอม แนวโนมหลัก ไดแก
- การทําใหภาคอุตสาหกรรมนี้เปนอิสระ
- การแปรรูปธุรกิจการผลิตของรัฐเปนอิสระ
กลยุทธและมาตรการที่ใชประกอบดวย
- การขจัดการแทรกแซงโดยตรงของรัฐ โดยการจํากัดการแทรกแซงโดยตรงของ OMNIS
- การสงเสริมการแขงขันโดยเสรี โดยการกําหนดใชกฎหมายการทําเหมืองแรฉบับใหม โดยการ
สงเสริมเหมืองแรขนาดใหญ โดยการสงเสริมการลงทุนของประชาชนและตางชาติ โดยการจัด
ระเบียบและเสริมสรางความเปนมืออาชีพของการทําเหมืองแรขนาดเล็ก
- ใหมีการเขาถึงขอมูลธรณีวิทยาของประเทศ สําหรับนักลงทุนและผูประกอบการเหมืองแร
4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ
กฎหมายที่เกี่ยวกับเหมืองแรที่สําคัญๆ ที่มีการประกาศใช มีดังนี้
1) Loi n° 99-022 sur le Code Minier. Mining code.
2) Loi sur les grands investissements. Law on the large scale investments.
3) Decree
3.1) Décret n°2000-170 fixant les conditions de la loi n° 99-022. Fixing the conditions of
the law n° 99-022.
3.2) Décret n°2000-308 portant création et fixant les statuts du Bureau du Cadastre
Minier de Madagascar. Establishing and fixing the statutes of the Malagasy Office of Mining
Land register.
ดานสิ่งแวดลอม
1) Arrêté interministériel n° 12032/2000 sur la réglementation du secteur minier en
matière de protection de l'environnement. On the legislation of the mining sector regarding
environment protection.
ประมวลกฎหมายการทําเหมืองแรฉบับใหมประกาศใชเมื่อป 1999 ตามดวยกฎกระทรวง (Decree)
เกี่ยวกับเงื่อนไขการยื่นขอ ในป 2000 กฎหมายฉบับนี้ไดแทนกฎหมายการทําเหมืองแรที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตป 1990 ในปลายยุคมารกซิสต ประมวลกฎหมายฉบับใหมไดกําหนดการอนุญาตเปนขั้นตอน โดย
ขั้นแรกเปนการอนุญาตสํารวจ (Prospecting) โดยอิสระ ซึ่งใบอนุญาตมีอายุ 3 เดือน และไมอนุญาตให
เจาะหลุมสํารวจ (Pitting หรือ Drilling) ขั้นตอไปจะอนุญาตใหสํารวจแรเฉพาะรายเปนระยะเวลา 3 เดือน
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พรอมรับประกันการอนุญาตสํารวจแรเต็มรูปแบบตามคําขอ คาใชจายในการอนุญาต 5 เหรียญสหรัฐตอ
เอเคอร อาชญาบัตรสํารวจแรเปนการอนุญาตเฉพาะราย รับประกันชวงอายุ 10 ป สามารถตออายุไดครั้ง
เดียว เปนระยะเวลา 5 ป คาธรรมเนียมปแรก 50 เหรียญสหรัฐตอเอเคอร ปที่สอง 100 เหรียญสหรัฐตอ
เอเคอร และ 150 เหรียญสหรัฐตอเอเคอร สําหรับปถัดๆ ไป ในการขอรับอาชญาบัตรสํารวจแร ตองยื่น
เรื่ อ งพร อ มแผนการฟ น ฟู พื้ น ที่ การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานด า นสิ่ ง แวดล อ ม แผนการป ด เหมื อ ง และ
แผนปฏิบัติการอื่น ขั้นตอนสุดทาย ไดแก การอนุญาตดําเนินการผลิตแร
ใบอนุญาตทําเหมืองแรมีอายุ 40 ป และสามารถตออายุไดทุกๆระยะเวลา 20 ป มีเงื่อนไขดานเวลา
ในการพัฒนาแหลงแรใหเขาสูการผลิต คาภาคหลวงคิดที่รอยละ 2 อัตราภาษีนําเขารอยละ 10 ของมูลคา
สินคาที่นําเขา ปจจัยเพิ่มเติมในการอนุญาตทําเหมืองแรจะขึ้นอยูกับหลักเกณฑดานภาษี พลเมือง และ
สิ่งแวดลอม
การลงทุนทําเหมืองแรขนาดใหญ
ในเดือนธันวาคม 2001 สภาไดผานกฎหมายซึ่งอนุญาตใหมีการลงทุนทําเหมืองแรขนาดใหญกวา
ที่เคยดําเนินการมา ซึ่งเปนการเพิ่มความสมดุลยระหวางความเสี่ยงและผลกําไรจากการพัฒนาเหมืองแร
ขนาดใหญที่มีการลงทุนที่สูง เชน มากกวา 150 ลานเหรียญสหรัฐ สาระสําคัญของกฎหมายพื้นฐานมา
จากกฎหมายการทําเหมืองแรทั่วไป แตมีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย เชน ภาษีนําเขาสินคาทุนจะลดลง
จากรอยละ 10 เหลือรอยละ 1 และภาษีเงินไดจะลดลงจากรอยละ 35 เหลือรอยละ 25 ภาระภาษี
ทรัพยสินจะลดลงอยางมาก มีการอนุมัติเครดิตภาษีลงทุน ขึ้นอยูกับการประเมินคาใชจายในการลงทุน
มาตรการเหลานี้จะทําใหภาษีลดลงอยางเห็นไดชัด หากผลิตภัณฑมีการเพิ่มมูลคาภายในประเทศ เชน
การผลิตโลหะนิกเกิลหรือไทเทเนียม อัตราภาษีเงินไดจะลดลงอีก จากรอยละ 25 เปนรอยละ 10 แต
อัตราภาษีระยะยาวจะเชื่อมโยงกับอัตราผลตอบแทนการลงทุน
อนาคตการทําเหมืองแรในมาดากัสการดูจะสดใส การผานกฎหมายการลงทุนทําเหมืองแรขนาด
ใหญโดยสภา จะเปดโอกาสใหโครงการ Phelps Dodge และ QMM ดําเนินการตอไปได เมื่อมาดากัสการ
เปนที่รูจักในฐานะประเทศที่ปลอดภัยในการลงทุนและราคาโลหะมีการปรับตัว จะดึงดูดใหบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็กเขามาลงทุนทําเหมืองในแหลงแรอยางกวางขวาง

4.2.1 การขออนุญาตการสํารวจแรทั่วไป (Mining Prospecting)
ตารางที่ 27 ขอแนะนําการขออนุญาตการสํารวจแรทั่วไป
บุคคลตามที่กฎหมายกําหนด
บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย
มาลากาซี
พื้นที่ยกเวน
พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่คุมครอง ฯลฯ
พื้นที่สงวน
พื้นที่ตามใบอนุญาต/ประทานบัตร
ขั้นตอน
ยื่นขอ ไดที่ "Bureau du cadastre minier" (BCM)
หมายเหตุ : บุคคลเดียวอาจขอไดหลายแปลง
เอกสารที่ใช :
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แบบฟอรมประกาศ (รับไดที่ BCM )
ชื่อจังหวัดและชุมชนที่เกี่ยวกับการสํารวจ
วิธีการสํารวจ
จุดอนุญาตและสถานที่วางมัดจําและหนวยงานที่
อนุญาต
อายุการอนุญาต
กิจกรรมที่ไดรับอนุญาต
ปญหาอุปสรรค

BCM

1 ป
การตรวจสอบพื้นผิวเพื่อหาแหลงแร
ตองแจงใหผุบริหารสวนทองถิ่นรับทราบกอนเริ่ม
ดําเนินการสํารวจแร

4.2.2 การขอใบอนุญาตสํารวจแร (Mining Authorisations)
รายการ

บุคคลตามที่
กฎหมายกําหนด

พื้นที่ยกเวน

เอกสารที่ใช

ตารางที่ 28 ขอแนะนําการขอใบอนุญาตสํารวจแร
ใบอนุญาตสํารวจแร การอนุญาตผลิต
การอนุญาตผลิตทาง
(Exclusive
เซเลสไซตและอราโก วิทยาศาสตร
Authorization to
(Authorisation for
ไนต
Reserve a Prospect,
(Authorisation for
scientific extraction)
AERP)

extraction of Celestite
and AragoniteX

บุคคลธรรมดาสัญชาติ
มาลากาซีหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาลากาซี
ที่จดทะเบียนใน
มาดากัสการ
พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่
คุมครอง ฯลฯ
พื้นที่ยกเวนตาม
ประมวลกฎหมาย
เหมืองแร (Mining Code)
พื้นที่ตามในอนุญาต/
ประทานบัตร
- แบบคําขอ (รับไดที่
BCM)
- พื้นที่บล็อค (squares)
ที่ ตองการ

บุคคลธรรมดาสัญชาติ องคกรทางวิทยาศาสตร
มาลากาซีหรือนิติบุคคล นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ตามกฎหมายมาลากาซี หรือสถาบันวิจัย

พื้นที่นอกเหนือจาก
รายชื่อยกเวนที่ระบุใน
"Application Decree"

พื้นที่นอกเขตฟอสซิล
พื้นที่ตามใบอนุญาต/
ประทานบัตร

- แบบคําขอ
- วิธีการผลิต
- สถานที่ผลิต
- ลักษณะแร

- แบบคําขอ
- ชื่อผูดําเนินการ
- สถานที่ผลิต
- แผนการศึกษา
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- กรณีบุคคลธรรมดา :
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และ บัตร
อาชีพ
- กรณีบริษัท : หลักฐาน
ทางการเงิน บัตรอาชีพ
และหลักฐานการจด
ทะเบียน

- ระยะเวลา (สูงสุด 1
- ลักษณะแร
ป)
- "Cahier des charges"
- กรณีบุคคลธรรมดา :
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน และ บัตร
อาชีพ ทะเบียนบาน
ประวัติอาชญากรรม
- กรณีบริษัท : หลักฐาน
ทางการเงิน บัตรอาชีพ
และหลักฐานการจด
ทะเบียน

จํานวน square และ 2,400 บล็อก (squares)
15,000 ตารางกิโลเมตร
พื้นผิวสูงสุด
BCM
สถานที่วางมัดจํา BCM
ระยะเวลา
ดําเนินการเพื่อออก
ใบอนุญาต
หนวยงานที่
รับผิดชอบการ
อนุญาต
อายุใบอนุญาต
การตออายุและอายุ
สวนขยาย
สิทธิ

คาธรรมเนียม

เงื่อนไขการรับ
ใบอนุญาต

"Bureau Central du
Cadastre Minier" (BCCM)

5 วัน

BCM

Director in charge

3 เดือน
ไมมีการตออายุ

1 ป
หนึ่งหรือหลายครั้ง เปน
ชวงเวลาเทาเดิม
การผลิต
การเก็บตัวอยาง

การสํารวจแร การให
คําปรึกษาดาน
สิ่งแวดลอม
รอยละ 25 ของ
คาธรรมเนียมออก
ใบอนุญาต (delivery
right) 10,000
FMg/square (2002)
ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมออก

BCCM

รอยละ 2 ของมูลคา
ตลาด

คาธรรมเนียมทําสัญญา
(Contractual rights)

ใบเสร็จรับเงินคาภาษี
เหมืองแร

ใบเสร็จรับเงิน
คาธรรมเนียมทําสัญญา
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ใบอนุญาต
เงื่อนไขการเปด
การ
ภาษี

ไดรับอนุญาตดาน
สิ่งแวดลอม

รอยละ 2 ของมูลคา
ตลาด
หมายเหตุ พื้นที่ 1 บล็อก (Square) เทากับ 6.25 ตารางกิโลเมตร

4.2.3 ใบอนุญาตทําเหมืองแร (Mining Licences)
ตารางที่ 29 ขอแนะนําการขอใบอนุญาตทําเหมืองแร
ชนิดใบอนุญาต

"Permit de recherche
et d'exploitation"
(PRE)

"Permit de recherche"
(PR)

"Permit d'exploitation" (PE)

ใบอนุญาตทําเหมืองแร

ใบอนุญาตเจาะ
ใบอนุญาตทําเหมือง สํารวจแร
แรขนาดเล็ก
บุคคลที่กฎหมาย
บุคคลธรรมดาสัญชาติ พลเมืองมาลากาซีหรือ นิติบุคคล
กําหนด
มาลากาซี
นิติบุคคลตาม
กลุมบุคคลทาง
กฎหมายมาลากาซีที่
กฎหมายที่เปน
จดทะเบียนใน
พลเมืองมาลากาซี
มาดากัสการ
พื้นที่ยกเวน
พื้นที่ปาอนุรักษ พื้นที่คุมครอง ฯลฯ
พื้นที่ยกเวนตามประมวลกฎหมายเหมืองแร (Mining Code)
พื้นที่ตามใบอนุญาต/ประทานบัตร
เขตพื้นที่ที่มีเซเลสไซตหรืออราโกไนต (เขตฟอสซิล)
เอกสารที่ใช (จํานวน 3 แบบคําขอ (รับไดที่ BCM)
ชุด)
พื้นที่บล็อค (squares ) ที่ตองการ
แผนที่ภูมิประเทศ อัตราสวน 1:100,000
กรณีบุคคลธรรมดา : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน บัตรอาชีพ ทะเบียนบาน
ประวัติอาชญากรรม รูปถาย 2 ใบ (4x4)
กรณีกลุมบุคคล : หลักฐานทางการเงิน บัตรอาชีพ ประวัติอาชญากรรม รูปถาย
2 ใบ (4x4)
กรณีบริษัท : หลักฐานทางการเงิน บัตรอาชีพ ประวัตอิ าชญากรรม รูปถาย 2
ใบ (4x4)
1,600 squares
160 squares
จํานวน square และ
16 squares
10,000 ตาราง
1,000 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่สูงสุด
100 ตารางกิโลเมตร
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กิโลเมตร
สถานที่วางมัดจํา
ระยะเวลาดําเนินการ
เพื่อออกใบอนุญาต
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
การออกใบอนุญาต
สถานที่ออกใบอนุญาต
อายุประทานบัตร
การตออายุและ
ระยะเวลาสวนขยาย
คาธรรมเนียม
ใบอนุญาต
Instruction fee (FI)
Administration fee (FA)

เงื่อนไขการรับ
ใบอนุญาต
เงื่อนไขการเปดการ

สิทธิและหนาที่

ภาษี

BCM

30 วันหลังวางมัดจํา
อธิบดีที่รับผิดชอบดาน กระทรวงพลังงานและการเหมืองแร
เหมืองแร
BCM

8 ป
10 ป
40 ป
1 ครั้งหรือมากกวา
1 ครั้ง ในชวง 5 ป
1 ครั้งหรือมากกวา ในชวง
ในชวงระยะ 4 ป
20 ป
ขอควรจํา : การยื่นขอตออายุตองดําเนินการกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 45 วัน
95,000 FMg/square/ป รอยละ 25 ของ FA
1,600,000 FMg/square/ป
315,000 FMg/square/ป (2002)
(2002)
ประเภทการชําระเงิน : เงินสดหรือเช็ค ที่ BCM
ใบเสร็จรับเงินคา administration fee
การศึกษาผลกระทบ การศึกษาผลกระทบ การศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
การสํารวจแร การทํา การสํารวจแร
การสํารวจแร
เหมืองแร
การทําเหมืองแร
กอนการเริ่มการดําเนินการ ผูประกอบการจะตอง
- ยื่นใบอนุญาตและรายงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมตอผูบริหารสวน
ทองถิ่น
- แจงใหเจาของที่ดินทราบและทําสัญญาอนุญาตการใชที่ดินเปนลายลักษณ
อักษร
- ยื่นแผนการดําเนินงาน
ในระหวางการดําเนินงาน
- ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบเกีย่ วกับสิ่งแวดลอม
- ปฏิบัตติ ามกฎระเบียบดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
- ยื่นรายงานประจําไตรมาส
รอยละ 2
รอยละ 2
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4.2.4 การดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทําเหมืองแร (Type and Transfer of
Mining Licence)
ตารางที่ 30 ขอแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตทําเหมืองแร

รายการ

การตออายุ
ใบอนุญาต
Extension
ยื่นขอตออายุ

ขั้นตอน

การค้ําประกัน
Guarantee

การเชา
ชวง
Farm out

การเขา
รวม
การโอน
กิจการ
Transfer
Partner
ship

Make a declaration ยื่นขอจด ยื่นขอจด
ทะเบียน ทะเบียน
of “passation du
สัญญาเชา การโอน
contrat de gage”
ชวง

ยื่นขอจด
ทะเบียน
การรวม
กิจการ

ใบขอจดทะเบียน(ที่ BCM)
ใบอนุญาตทําเหมืองแร

เอกสารที่ตองการ

การวางแผนการดําเนินงานและ
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

สถานที่วางมัดจํา

BCM

หนวยงานอนุญาต

BCM

เอกสารที่ตองการ

สําเนา
สัญญา

สําเนา
สัญญา

สําเนา
สัญญา +
เอกสารที่
เกี่ยวของ
ของผูขอ
ทั้งหมด

สําเนา
สัญญา +
เอกสารของ
ผูเขารวม
กิจการ
ทั้งหมด

การยื่นขอใหม

การยกเลิก
- ทั้งหมด
- บางสวน

ยื่นใบอนุญาต (ขอไดที่ BCM)
ตองตออายุใบอนุญาตการทําเหมือง
แร
.แผนการดําเนินการ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ใบเสร็จรับเงินคา administration fee
สําเนาการอนุญาตดานสิ่งแวดลอม
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
กรณีนิติบุคคล : หลักฐานทางการเงิน

ยื่นใบอนุญาตขอหยุดการ (ขอไดที่ที่
BCM)
ประเภทใบอนุญาต
หนังสือรับรองซึ่งออกโดยกระทรวง
พลังงานและการเหมืองแร วาหยุดการ
ยื่นใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมทํา
สัญญา
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ประวัติอาชญากรรม ใบอนุญาตสถาน
ประกอบการ
เงื่อนไข

การยื่นขอตออายุตองดําเนินการกอน
ปดศูนยการผลิต แสองใบเสร็จรับเงิน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 45 วัน
ของ FA
ชําระคาธรรมเนียมตออายุ

สถานที่วางมัดจํา

BCM หรือ BCCM

สิทธิ

สิทธิทางสัญญา (Contractual rights)

การพิจารณา

ภายใน 30 วันนับจากวันยื่นคําขอ

หนวยงานพิจารณาอนุญาต

กระทรวงพลังงานและการเหมืองแร

การยกเลิกบางสวน : 35 วัน
การยกเลิกทั้งหมด : 30 วัน

4.2.5 การดําเนินการเกี่ยวกับแรทองคํา (Gold Exploitation)
ตารางที่ 31 ขอแนะนําการดําเนินการเกี่ยวกับแรทองคํา
"Comptoir agree"
การขุดทองคํา
การรับซื้อทองคํา
บุคคลที่กฎหมายกําหนด

บุคคลธรรมดาที่เปน
พลเมืองมาดากัสการ

เอกสารที่ใช (จํานวน 3
ชุด)

หนังสือคําขอ พรอมบัตร
ประจําตัวประชาชน
ทะเบียนบาน
รูปถาย (4x4)
คาธรรมเนียมใบอนุญาต

สถานที่วางมัดจํา

ชุมชน

ชนิดการอนุญาต
ชนิด

การอนุญาตขุดทอง
ชนิดบุคคลไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได

นิติบุคคลตามกฎหมาย
มาลากาซีที่มีผูรับผิดชอบ
ลงทุนอยูในมาดากัสการ
มากกวา 50,000,000
FMg
การขอบัตรผูรับซื้อทองคํา หนังสือคําขอแสดงสถานะ
ทางการเงินยื่นตอ
ที่ไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงพลังงานและการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานเหมืองแรในจังหวัดที่ เหมืองแร "Cahier des
เกี่ยวของ
charges"
บัตรอาชีพซึ่งออกโดย
ทะเบียนบานของ
หนวยงานทางภาษี
ผูรับผิดชอบ
หนังสือรับรองการจด
ประวัติอาชญากรรมของ
ทะเบียนที่สํานักงานทองที่ ผูรับผิดชอบ
ของหนวยงานดานทองคํา
หรือที่ BCM
กระทรวงพลังงานและการ Central Bureau of the
เหมืองแร
Gold Agency
บัตรผูรับซื้อทองคํา
การอนุญาต "camptoir"
ชนิดบุคคลไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงได
บุคคลธรรมดาที่เปน
พลเมืองมาดากัสการหรือ
ผูมีถิ่นพํานัก (resident)
ในมาดากัสการ
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อายุและการตออายุ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
การออกสัมปทาน
การออกสัมปทาน
สิทธิและหนาที่

กิจกรรมที่อนุญาต

1 ป ตออายุไดหลายครั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทองถิ่น
การรอนทอง (Artisanal
exploitation)
พื้นที่ตองไมอยูในเขตหวง
หามที่ระบุในประมวล
กฎหมายเหมืองแร
การชําระคางวดตาม
ขอกําหนดดาน
สิ่งแวดลอมในการฟนฟู
พื้นที่

การรอนทองคํา

1 ป ตออายุไดหลายครั้ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานเหมืองแร
อธิบดีที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร
บุคคลธรรมดาอาจมีบัตร
ไดหลายใบในหลายชุมชน
ตองแสดงบัตรตอ
นายกเทศมนตรีของ
ชุมชนนั้นๆ กอนการรับ
ซื้อทองคํา
เขียนรายงาน (ทุก 6
เดือน) กิจกรรมเสนอตอ
ผูอํานวยการหนวยงาน
ดานทองคําสวนจังหวัด
(Provincial Director of
the Gold Agency)
การชําระภาษีตามปริมาณ
ทองที่รับซื้อได
การซื้อและรับทองคําจาก
ผูรอนทองโดยตรง

2 ป ตออายุไดหลายครั้ง
กระทรวงพลังงานและการ
เหมืองแร
สํานักงานของหนวยงาน
ดานทองคํา
ซื้อทองคําจากผูรับซื้อ
ทองคําและผูถือประทาน
บัตรที่ไดรับอนุญาต
เขียนรายงานการ
ดําเนินการทางเทคนิค
และการเงิน (ทุก 6 เดือน)
เสนอตอหนวยงานดาน
ทองคํา (Gold Agency)
(ขอรับแบบฟอรมไดจาก
กระทรวงพลังงานและการ
เหมืองแร)

4.2.6 การแปรรูป การซื้อขายและการสงออกแร
กิจกรรม

ตารางที่ 32 ขอแนะนําการแปรรูป การซื้อขายและการสงออกแร
การแปรรูป
การซื้อขายแร
การสงออก

ประเภทผูขอ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาลากาซี

ขั้นตอน

ยื่นคํารองขอเปดดําเนินการ

สถานที่วางมัดจํา Mining Administration

การอนุญาตและ

การอนุญาตจะดําเนินการ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ตามกฎหมายมาลากาซีที่
อาศัยอยูในมาดากัสการ
ยื่นคํารองขอที่หนวยงานสวน
จังหวัดที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร พรอม
- รูปพรรณ ลักษณะ และที่
อยูของผูแจง ลักษณะแรที่รับ
ซื้อและชื่อชุมชน
หนวยงานสวนจังหวัดที่
รับผิดชอบดานเหมืองแร

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลตาม
กฎหมายมาลากาซี
ยื่นคํารองขอตอกระทรวง
พลังงานและการเหมืองแร

หนวยงานที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร ในสวนของหินมีคา
และหินอุตสาหกรรม
ใบรับรอง ออกโดยหนวยงาน หนังสือยินยอมที่ออกโดย
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ระยะเวลาการ
ออกใบอนุญาต

หนวยงาน
อนุญาต
เงื่อนไข

หลังการตรวจสอบของ
Mining Administration}
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงสิ่งแวดลอม,
15 วัน
กระทรวงพลังงานและเหมือง
แร
การศึกษาผลกระทบ เสนอ
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรม แรงงาน และ
สาธารณสุข
สงรายงานการดําเนินการ
เปนระยะ

สวนจังหวัดของกระทรวง
พลังงานและการเหมืองแร,
24 ชั่วโมง

Administration
การรับรองผลวิเคราะหคุณภาพ,
48 ชั่วโมง

หนวยงานสวนจังหวัดของ
กระทรวงพลังงานและเหมือง
แร
ขอดําเนินการ พรอมหนังสือ
รับรองการประกาศตอ
กระทรวงการคลัง เพื่อรับ
บัตรอาชีพ
สงรายงานการดําเนินการ
เปนระยะ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย
พาณิชยและการคา

หนวยงานสวนจังหวัดหรือ
หนวยงานที่รับผิดชอบดาน
เหมืองแร
กฎหมายเกี่ยวกับการสงคืนเงิน
รายงานทั่วไป
เครื่องประดับทองคําตอง
ประทับตรา

4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมเหมืองแร (Mining Taxes and Fees)

4.3.1 คาภาคหลวงแร
คาภาคหลวงแรในปจจุบันเรียกเก็บในอัตรา 2% สําหรับทุกแร

4.3.2 คาธรรมเนียมดานแร
คาธรรมเนียมตางๆ มีดังนี้
1) คาธรรมเนียมการใชพื้นที่ (Administration Fees,FMG)
ตารางที่ 33 คาธรรมเนียมการใชพื้นที่
ปที่ 1
2
3
4
--PRE 95,000
190,000 285,000 380,000 --PR 315,000 630,000 945,000 1,260,000 --PE 1,600,000 1,600,000 1,600,000 3,200,000 ---
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2) คาธรรมเนียมใบอนุญาต (Instruction Fees)
ตารางที่ 34 คาธรรมเนียมใบอนุญาต
/Square
Right/Square (Issue)

Type
PR
AERP
100%
PE
PRE

78,750
2,500

25%
FMG
FMG

75%
236,250 FMG
7,500 FMG

+
+

-

1,600,000
95,000

FMG
FMG

3) คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต (Fixed Duties)
รายการ

ตารางที่ 35 คาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต
คาธรรมเนียม
หมายเหตุ

คืนพื้นที่ทําเหมืองแรทั้งหมด/บางสวน
การขยายเวลา
การตออายุ
การเปลี่ยนใบอนุญาต
การโอน
คาธรรมเนียมขั้นต่ํา 25,000 FMG

2,500 FMG/Square
5,000 FMG/Square

ใบอนุญาตเกาเปนใบอนุญาตใหม
ใบอนุญาต PRE เปน PR หรือ PE
ใบอนุญาต PR เปน PE

7,500 GMG/Square

4.4 หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

4.4.1 กรมเหมืองแรและธรณีวิทยา (The Direction of Mines and Geology,
DGM)
กรมเหมืองแรและธรณีวิทยาสังกัดกระทรวงพลังงานและเหมืองแร ประกอบดวยหนวยงานหลัก
4 หนวยงาน คือ Service of Mines, Service of Geology, the National Laboratory of Mines and
Geology และ the Mining Inspectorate มีอํานาจหนาที่ในการ
o เสนอราง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
แร และการบังคับใช
o สนับสนุน สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
o ปรับปรุงการจัดการดานฐานขอมูลเหมืองแร
o ใหความชวยเหลือดานเทคนิคแกผูประกอบการเหมืองแร
o ปรับปรุงการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมตางๆ
o สนับสนุนการสํารวจแรและการจัดทําแผนที่ธรณีวิทยา
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o จัดพิมพเอกสารและแผนที่ที่เกี่ยวของ
o ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมืองแร

4.4.2 Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM)
หนวยงานสังกัดกระทรวงพลังงานและเหมืองแร จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2000 เพื่อทําหนาที่เปนหนวยงาน
หลักจัดการเกี่ยวกับใบอนุญาตดานเหมืองแรทุกประเภท ทั้งนี้เพื่อลดขั้นตอนการอนุญาต เพิ่มความ
โปรงใส อํานาจหนาที่หลักๆมีดังนี้
o การบริหารจัดการและการอนุญาตใบอนุญาตเหมืองแรทุกประเภท
o การกํากับดูแลใบอนุญาตที่มีอายุและการเพิกถอนใบอนุญาตที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายแร
o การปรับปรุงแผนที่รังวัดพื้นที่ใบอนุญาต
o การจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต และการโอนรายไดคาธรรมเนียมสวนหนึ่งไปใหกับ
องคกรบริหารปกครองสวนทองถิ่น
o ใหการสนับสนุนดานการเงินแก Mining Inspectorate และ หนวยงานดานสิ่งแวดลอม
ของ DGM
o ทําหนาที่เปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จในเรื่องการรับและสงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการอนุญาต

4.4.3 ที่อยู
The Direction of Mines and Geology, DGM
Ampandrianomby-Antananarivo 101, Madagascar
Tel : 261-20-22-418-22 – 22-401-91ม Fax : 261-20-22-400-77
E-mail : dmgcentral@blueline.mg
Bureau du Cadastre Minier de Madagascar (BCMM)
Rue-Farafaty – Ampandrianombyม Antananarivo BP : 4250, Madagascar
Tel : 261-20-22-522-81 Fax : 261-20-22-522-26
E-mail : bccm@dts.mg
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