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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร  
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

4.1 นโยบายดานแร 
พมาเปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงหน่ึงในสี่วัตถุประสงคทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ การพัฒนา

เศรษฐกิจโดยอาศัยความรูดานเทคนิค (Technical Know-how) และเงินลงทุน ทั้งจากแหลง
ภายในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้หน่ึงในหลักการพื้นฐานของกฎหมายสงเสริมการลงทุนจาก
ตางชาติ คือ การผลิตและใชประโยชนจากแหลงทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่ตองอาศัยการลงทุน
ขนาดใหญ   

พมามีแหลงทรัพยากรแรมากมายหลากหลายชนิด ทั้งแรโลหะและแรอุตสาหกรรม ซ่ึงยังมีอีกมาก
ที่ยังไมไดมีการสํารวจและคนพบ ที่สํารวจพบแลวก็ยังนํามาใชประโยชนไมมากนัก ยังคงมีศักยภาพที่จะ
พัฒนาอีกมาก รัฐจึงมีนโยบายหลักที่จะสนับสนุนการผลิตแร โดยสนับสนุนใหมีการเพิ่มกําลังการผลิต
เพ่ือตอบสนองความตองการในประเทศ และเพื่อเปนการเพิ่มรายไดเงินตราตางประเทศ สําหรับแรที่
รัฐบาลมุงพัฒนา ไดแก แรทองแดง ทองคํา ตะกั่ว สังกะสี เหล็ก เหล็กกลา ถานหิน นิกเกิล  

กระทรวงเหมืองแร (The Ministry of Mines) ไดกําหนดนโยบายสงเสริมการลงทุนจากเอกชนทั้ง
ในและตางประเทศในภาคเหมืองแร  โดยภาครัฐจะเลิกลงทุนโครงการใหมๆเอง แตจะสนับสนุนสงเสริม
ใหมีการลงทุนของหองถิ่นและตางชาติ สําหรับรูปแบบการลงทุนอาจเปนการแบงผลผลิตหรือการแบงผล
กําไร โดยที่กระทรวงฯอาจพิจารณาเปนรายกรณี เพ่ือเขารวมหุนในสัดสวนที่แตกตางกันไป 

4.2 กฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ* 
ในป 1989 ประเทศเริ่มนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและไดเชิญบริษัทจาก

ตางประเทศเขามาลงทุนในสาขาเหมืองแร มีการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งระบบสังคมนิยมของประเทศป 
1965 (the 1965 Law for Establishment of a Socialist Economic System) และนํานโยบายดาน
เศรษฐกิจโดยมุงเนนการตลาด (the market oriented economic policy) มาใช พรอมกับประกาศใช
กฎหมายการลงทุนของตางประเทศแหงสหภาพพมา (The Union of Myanmar Foreign Investment 
Law 1989) กฎหมายเหมืองแรแหงสหภาพพมา (Myanmar Mines Law 1994) กฎหมายแรรัตนชาติ 
(Myanmar Gemstones Law 1995) และ กฎระเบียบเหมืองแร  (Mines Rules 1996) 

กฎหมายเหมืองแรแหงสหภาพพมา (Myanmar Mines Law) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 6 กันยายน 
1994 สวนกฎระเบียบเหมืองแร  (Mines Rules) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 1996 และไดมี

                                                        
 
*  ดูกฎหมายฉบับเต็มไดที่ http://apec.kigam.re.kr/World_Nations/myanmar/myanmar.html 
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การประกาศใชกฎหมายแรรัตนชาติ (Myanmar Gemstones Law 1995) เพ่ือควบคุมการทําเหมืองแร
รัตนชาติในพมาตั้งแตวันที่ 29 กันยายน1995 

4.2.1  สาระสําคัญ (Main Provisions) ของกฎหมายเหมืองแร  

แร (Minerals) ตามกฎหมายฯ ไดจําแนกแรเปน 4 กลุม คือ รัตนชาติ (Gemstones) แรโลหะ 
(Metallic Minerals) แรอุตสาหกรรม (Industrial Minerals) และหิน (Stone)  

รัตนชาติ (Gemstones) หมายถึง ทับทิม (Ruby) ไพลิน (Sapphire) หยก (Jade) เพชร 
(Diamond) สปเนล (Spinel) เพริไดต หรือ เพอริดอต (Peridot) คริโซเบริล (Chrysoberyl) ทัวรมารีน 
(Tourmaline)  Danburite, เบริลสีฟา หรือ อะความารีน (Aquamarine) เซอรคอน (Zircon) บุษราคัม 
(Topaz), เพนาไคต (Phenakite) โกเมน (Garnet) จันทรกานต หรือ มุกดา (Moonstone) อิโอไลต 
(Iolite) อะพาไทต (Apatite) เอพิดอท (Epidote) ลาพิส ลาซูลี (Lapislazuli) ไดออฟไซด (Diopside) 
อําพัน (Amber) ฟลูโอสปาร (Fluorspar) เนไฟรต (Nephrite) หรือหินประดับในตระกูล ควอซทที่ยัง
ไมไดเจียระไน  

นอกจากนี้ ‘รัตนชาติ’ ยังรวมถึงหินหรือแรที่ประกาศรับรองโดยรัฐบาลผานทางกระทรวง ซ่ึงจะมี
การประกาศเปนครั้งคราว   

4.2.2 สาระสําคัญของกฎระเบียบเหมืองแร (Myanmar Mines Rules)  มีดังนี้ 

1)  ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน (Mineral Prospecting Permit) 
o การขออนุญาตสํารวจแรโลหะจะตองยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร 
o การยื่นขออนุญาตสํารวจแรอุตสาหกรรมและหินประดับจะตองยื่นขอที่กรมเหมืองแร 
o หากมีสัดสวนการลงทุนของตางชาติในโครงการ จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 
o ระยะเวลาอนุญาต 1ป และอีก 1 ปสําหรับการตออายุ 
o พ้ืนที่ที่อนุญาตไดสูงสุด 4,200 ตารางกิโลเมตร 
o กระทรวงสามารถอนุญาตใหไดรับสิทธิผูกขาดไดหากเปนเง่ือนไขพิเศษของกระทรวง 
o ตองมีการใชจายขั้นต่ําในการสํารวจ 
o หามไมใหมีการถือครองสิทธิในพ้ืนที่น้ัน ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลง 

2)  ใบอนุญาตเจาะสํารวจแร (Mineral Exploration Permit) 
o การขออนุญาตเจาะสํารวจแรโลหะจะตองยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร 
o การยื่นขออนุญาตเจาะสํารวจแรอุตสาหกรรมและหินประดับจะตองยื่นขอที่กรมเหมืองแร 
o หากมีสัดสวนการลงทุนของตางชาติในโครงการ จะตองไดรับอนุมัติจากรัฐบาล 
o เปนการใหสิทธิผูกขาด  
o ระยะเวลาอนุญาต 3 ป ตออายุไดอีก 2 ปหากมีความจําเปน 
o อนุญาตใหมีการขยายการเจาะสํารวจในพื้นที่ตอเน่ืองหรือพ้ืนที่ใกลเคียงได 
o พ้ืนที่ที่อนุญาตไดสูงสุด 3,150 ตารางกิโลเมตร  
o ตองมีการใชจายในการสํารวจ 
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o หามถือครองสิทธิในพ้ืนที่น้ัน ภายหลังใบอนุญาตสิ้นสุดลงในแตละป ยกเวนไดรับอนุญาต
จากกระทรวง 

3) ใบอนุญาตทําเหมืองแรขนาดใหญ (Large Scale Mineral Production Permit) 
o การขออนุญาตทําเหมืองแรทุกชนิด จะตองยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร 
o จะตองยื่นแผนการปองกันสิ่งแวดลอม 
o หากมีสัดสวนการลงทุนของตางชาติในโครงการดวยเงินลงทุนไมต่ํากวา 500,000 เหรียญ

สหรัฐและลงทุนโดยนักลงทุนภายในประเทศไมเกิน 10 ลานจาต จะตองไดรับอนุมัติจาก
รัฐบาล  

o หากเปนการยื่นขออนุญาตทําเหมืองโดยผูที่มีใบอนุญาตสํารวจแรและคนพบแรแลว จะ
ไดรับสิทธิ์ตอเน่ืองในการทําเหมือง (Conjunctive right to mine)   

o ระยะเวลาการอนุญาต (Term of Permit) สูงสุด 25 ป ขยายระยะเวลาไดครั้งละ 5 ป 
o เปนการใหสิทธิผูกขาด  
o อนุญาตใหขยายกิจกรรมไปในพื้นที่ใกลเคียงได 
o ดําเนินกิจกรรมเหมืองแรตามแผนงานที่ไดรับอนุญาต 
o ดําเนินการฟนฟูพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแลวใหอยูในระดับที่กระทรวงเห็นชอบ 
o มีสิทธิผูกขาดในใบอนุญาตนั้น 

4) ใบอนุญาตทําเหมืองแรขนาดเล็ก (Small Scale Mineral Production Permit) 
o การขออนุญาตทําเหมืองแรโลหะ จะตองยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร 
o การยื่นขออนุญาตทําเหมืองแรอุตสาหกรรมและหินประดับ จะตองยื่นขอที่กรมเหมืองแร 
o การลงทุนไมเกิน 10 ลานจาต พ้ืนที่ไมเกิน 50 เอเคอรสําหรับแรโลหะ และพ้ืนที่ไมเกิน 

247 เอเคอร หรือ 1 ตารางกิโลเมตรสําหรับแรอุตสาหกรรมและหินประดับ 
o ระยะเวลาอนุญาต 5 ป ตออายุไดไมเกิน 4 ป 
o ดําเนินกิจกรรมเหมืองแรตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 
o ดําเนินการฟนฟูพ้ืนที่ที่ผานการทําเหมืองแลว 
o มีสิทธิผูกขาดในใบอนุญาตนั้น 

5) การขออนุญาตทําเหมืองแรรายยอย (Subsistence-Mining Permit) 
o อธิบดีกรมเหมืองแรมีสิทธิออกใบอนุญาตการทําเหมืองรายยอย 
o บางรัฐหรือบางแผนกอาจไดรับมอบอํานาจใหออกใบอนุญาตทําเหมืองรายยอยได  
o ทั้งน้ีหลังจากไดปรึกษาหารือกับกระทรวงแลว 
o ระยะเวลาอนุญาต 1 ปตอครั้ง 
o หากมีการออกใบอนุญาตสํารวจแรหรือใบอนุญาตการทําเหมืองขนาดใหญหรือขนาดเล็ก

ซอนทับพ้ืนที่ทําเหมืองรายยอย สิทธิในการทําเหมืองรายยอยจะสิ้นสุดลง 
o ดําเนินกิจกรรมเหมืองแรตามที่ไดรับอนุญาต 
o ไมอนุญาตใหมีการใชวัตถุระเบิด 
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6) ใบอนุญาตทํากิจกรรมดานแรคละประเภท  
(Integrated Permit for more than one operation out of the three operations of Mineral 

Prospecting, Mineral Exploration and Mineral Production) 
o ยื่นขออนุญาตไดที่กระทรวงเหมืองแร  
o มีสิทธิเหมือนผูไดรับใบอนุญาตสํารวจแร ใบอนุญาตเจาะสํารวจแร ใบอนุญาตผลิตแร 

7)   การโอน การยกเลิกและการเพิกถอน  
o มีสิทธิในการโอนใบอนุญาต ทั้งน้ีตองไดรับอนุญาตจากการะทรวง 
o สามารถยกเลิกพื้นที่ทั้งหมดหรือบางสวนที่ไดรับอนุญาตได 
o กระทรวงอาจจะยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาตที่มีการกระทําผิดเงื่อนไขหรือเง่ือนไข

พิเศษ ทั้งน้ีจะดําเนินการภายหลังมีการยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษร 
8) การเขารวมกิจกรรมรวมคา 

o บุคคลหรือองคกรสามารถเขาดําเนินกิจกรรมรวมคากับรัฐวิสาหกิจของกระทรวงได 
o สัญญาสามารถระบุไดวาการแบงผลประโยชนอาจจะเปนการแบงผลผลิตหรือการแบงผล

กําไร ทั้งน้ีขึ้นกับการลงทุนของผูเขารวมกิจการ หรือการแบงผลประโยชนแบบอ่ืน  

4.2.3 กฎระเบียบสําหรับการลงทุนของตางชาติ  

บริษัทตางชาติที่ประสงคจะลงทุนเจาะสํารวจแร สามารถยื่นขออนุญาตไดที่กระทรวงเหมืองแรตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในกฎหมายเหมืองแรและกฎระเบียบการทําเหมืองแร บริษัทสามารถปรึกษาหารือใน
เง่ือนไขของสัญญาการเจาะสํารวจกับกรมธรณีวิทยาและสํารวจแร (Department of Geological Survey 
and Mineral Exploration) ได ซ่ึงทายที่สุดใบอนุญาตนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากกระทรวงเหมืองแร
และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

สําหรับการออกใบอนุญาต จะมีการออกพรอมๆกับการออกใบอนุญาตสัญญารวมลงทุน และ 
ใบอนุญาตนี้จะรวมเงื่อนไขตามที่ระบุในใบอนุญาตการสงเสริมการลงทุน ซ่ึงออกโดยคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนและไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

ตามสัญญาสําหรับการสํารวจ การเจาะสํารวจและการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาแหลงแร
ทองแดงและแรทองคําในพื้นที่ที่กําหนด ระหวางกรมธรณีวิทยาและสํารวจแรกับบริษัทตางชาติน้ัน  พ้ืนที่
ที่กําหนดใหจะเทากับ 1,400 ตารางกิโลเมตรตอ 1 แปลง อยางไรก็ตามพ้ืนที่สําหรับการเจาะสํารวจ จะ
อนุญาตใหไมเกิน 3,150 ตารางกิโลเมตร ตอ 1 ใบอนุญาต ไมวากรณีใดๆตามที่ระบุในกฎระเบียบการทํา
เหมืองแร บริษัทฯจะตองคืนพ้ืนที่ไมต่ํากวา 700 ตารางกิโลเมตรจากพื้นที่สัญญากอนหรือภายในวัน
สิ้นสุดสัญญาการสํารวจเบื้องตน และจะตองคืนพ้ืนที่ไมนอยกวา 1,050 ตารางกิโลเมตรภายในวันสิ้นสุด
หรือกอนวันสิ้นสุดสัญญาเจาะสํารวจในทุก ๆ 1 ป ระยะเวลาการอนุญาตมีดังน้ี 

การสํารวจเบื้องตน  1  ป 
การเจาะสํารวจ   3  ป 
การศึกษาความเปนไปได  1  ป 
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ระยะเวลาดังกลาวขางตนสามารถขยายอายุไดโดยไดรับการอนุมัติจากกระทรวง การขออนุญาต
ขยายระยะเวลาสําหรับการเจาะสํารวจ เปนไปได 2 แนวทาง คือ กระทรวงอนุญาตใหครั้งละ 1 ป หรือ
กระทรวงขยายระยะเวลาใหโดยไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล 

การอนุญาตสิทธิการทําเหมืองแร จะอนุญาตใหกับผูที่ไดรับสิทธิในการเจาะสํารวจพื้นที่น้ันๆ 
ระเบียบ เง่ือนไขหลักๆ ที่แนบกับสัญญารวมลงทุน โดยปกติจะแนบไปกับสัญญาการเจาะสํารวจแร

ดวย หากบริษัทตัดสินใจทําเหมือง สามารถเจรจาตกลงในรายละเอียดของระเบียบเง่ือนไขได เม่ือทั้งสอง
ฝายตกลงกันไดในรายละเอียดสัญญาจะตองยื่นรางสัญญาพรอมกับขอเสนอการลงทุนไปยัง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเพ่ือขออนุมัติกอน  

หากเปนการรวมลงทุนโดยการนําสินทรัพยมารวมลงทุน รัฐบาลคาดหวังสัดสวนการรวมลงทุน
เริ่มตนที่ 20-25% กับสัดสวนขั้นต่ําของหุนที่ไมตองลงทุนอีก 15% พรอมกับดอกเบี้ยในสวนที่เหลือของ
หุน และจะซ้ือหุนเพ่ิมขึ้นเปน 50% หลังจากไดทุนคืนแลว สินทรัพยเร่ิมตนของรัฐบาลก็คือแหลงแรและ
สาธารณูปโภคที่มีอยู 

ในสัญญาประเภทแบงผลผลิต (Production Sharing Agreement) นักลงทุนตางชาติ อาจจะลงทุน 
100% ได ในกรณีน้ีรัฐบาลคาดหวังในสวนแบงของผลผลิตและสัญญาฯจะระบุสัดสวนการแบง
ผลประโยชนใหภาครัฐตามที่ไดตกลงกันระหวางสองฝายแลว  

ยังมีรูปแบบอ่ืนของการรวมลงทุนของตางชาติ โดยเฉพาะกับนักลงทุนไทย ประเทศไทยกับพมามี
พรมแดนติดตอกันยาวประมาณ 1,300 ไมล โดยตลอดแนวชายแดนมีแหลงแรจํานวนมากที่ยังไมมีการ
สํารวจในขั้นรายละเอียดในฝงของพมา นักลงทุนไทยที่มีความสนใจลงทุนสามารถสงขอเสนอไปที่
กระทรวงเหมืองแรเพ่ือซ้ือแรจากพื้นที่ที่กําหนดตามที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงฯ ภายใตรูปแบบการรวม
ลงทุนแบบน้ี จะมีการลงนามในสัญญาการจัดซื้อ (Purchase Contract)  ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรจะ
เปนรัฐวิสาหกิจดานเหมืองแรที่เกี่ยวของ แตผูจัดซื้อคือ นักลงทุนไทยจะตองดําเนินการสํารวจ และทํา
เหมืองแรเอง และซื้อแรในราคาที่มีการตกลงกันไว ซ่ึงจะมีการเจรจาตอรองกันทุกๆสามเดือน  

ราคาซื้อขายสามารถเปลี่ยนแปลงโดยการตกลงกันทั้งสองฝาย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับราคาโลหะที่ตลาด
ลอนดอน (London Metal Exchange) จะตองมีการชําระเงินลวงหนาของมูลคาแรที่คาดวาจะผลิตไดของ
ไตรมาสถัดไป และการซื้อแรตองทําภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากเริ่มตนการผลิต และจะตองชําระ
เพ่ิมเติมใหครบจํานวนในไตรมาสถัดไป 

ระยะเวลาของสัญญาจะอยูที่ 5 ปนับจากวันที่มีการชําระเงินงวดแรก สัญญาสามารถตออายุไดโดย
การตกลงรวมกัน 

ในระยะเวลาของสัญญา ภาษีและอากรทุกชนิดที่ตองชําระโดยผูซ้ือ ในพมาผูขายคือ รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของจะเปนผูรับภาระภาษีทางการคา สําหรับการสงออกผูขายเปนผูรับภาระ เครื่องจักรและอุปกรณ
ที่ใชในการสํารวจและทําเหมืองจะอนุญาตใหนําเขาเปนแบบ Drawback Items อยางไรก็ตามผูซ้ือจะตอง
มีหนาที่ในการชําระภาษีอากรสําหรับวัสดุสิ้นเปลืองที่นําเขามา 

การสงแรขามชายแดน จะตองดําเนินการที่จุดตรวจสอบของศุลกากรที่รับรองโดยทั้งสองรัฐบาล 
การโอนกรรมสิทธิ์แรมีผลเริ่มตั้งแตที่ตั้งของเหมืองแรของการสงมอบแรแตละครั้ง 



คูมือลงทุนเหมืองแรพมา 

 

39 

 

4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมเหมืองแร (Mining Taxes and Fees) 
4.3.1 คาภาคหลวงแร (Royalty) 

คาภาคหลวงภายใตกฎหมายเหมืองแร จัดเปนภาษีที่คํานวณจากยอดขาย ผูครอบครองใบอนุญาต
ผลิตแรจะตองจายคาภาคหลวงคํานวณจากปริมาณแรที่ขายได ตามอัตราที่กําหนดโดยกระทรวงตามที่
ระบุไวในมาตรา 18 ของกฎหมายเหมืองแร ดังน้ี 

1)  รัตนชาติ (Gemstone) อัตรา 5.0-7.5%  
2)  แรโลหะมีคา (Precious Metal Minerals) ไดแก ทองคํา เงิน ทองคําขาว อิริเดียม 

ออสเมียม พาลาเดียม รูทิเนียม โรเดียม แทนทาลัม โคลัมเบียม นิโอเบียม ยูเรเนียม ธอเลียม และแร
โลหะมีคาอ่ืนๆตามประกาศของกระทรวงเปนครั้งคราว ในอัตรา 4-5%  

3)  แรโลหะ (Metallic Minerals) ไดแก เหล็ก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก ทังสเตน นิเกิล แอน
ติโมนี อะลูมิเนียม อารเซนิก บิสมัส แคดเมียม โครเมียม โคบอลต แมงกานีส และแรโลหะอ่ืนๆตาม
ประกาศของกระทรวงเปนครั้งคราว ในอัตรา 3-4%   

4)   แรอุตสาหกรรม (Industrial Minerals) และ หิน (Stone) อัตรา 1-2%  
5)  การคํานวณมูลคาแรที่ขายไดตามที่กําหนดไวในมาตรา18 น้ัน กรมฯจะประเมินมูลคาแรตาม

ราคาแรที่ประกาศในตางประเทศ ณ วันและเวลาที่ทําการซื้อขาย  
6)  กระทรวงฯอาจประกาศคาภาคหลวงแรที่เรียกเก็บจากการสํารวจ การเจาะสํารวจ เปนวาระ

พิเศษ สําหรับกรณีตอไปน้ี 
o ยกเวนคาภาคหลวงทั้งหมดหรือบางสวน ที่ชําระโดยผูไดรับอนุญาตทําเหมืองในชวงเวลา

ที่รัฐเห็นควรสงเสริมการผลิตแรน้ัน 
o ยกเวนคาภาคหลวง สําหรับตัวอยางแรเพ่ือการวิเคราะหหรือการตรวจสอบที่สงมอบให

หนวยงานของรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ 
o พิจารณาเลื่อนการชําระคาภาคหลวงที่ถึงกําหนดชําระ 
o ประเมินคาภาคหลวงสําหรับชวงเวลาที่ไมสามารถประเมินปริมาณแรที่แนนอนได 

4.3.2 คาเชาที่ดิน (Dead Rent) 

อัตราคาเชาที่ดินขึ้นอยูกับประเภทของการดําเนินงานตามที่ระบุไวในมาตราที่ 115 ของ
กฎระเบียบการทําเหมืองแร อัตราเริ่มตนสําหรับแรโลหะคือ 15 เหรียญสหรัฐตอตารางกิโลเมตร ในชวง
ระยะเวลาสํารวจแรเบื้องตน และเพิ่มเปน 30 เหรียญสหรัฐในปแรกของการเจาะสํารวจแร และเพิ่มเปน 
60 เหรียญสหรัฐในปที่สอง สวนในชวงที่มีการผลิตแรจะเพ่ิมเปน 500 เหรียญสหรัฐ 

4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร  
4.4.1 โครงสรางหนวยงานดานแร 

กระทรวงเหมืองแร (Ministry of Mines) เปนหนวยงานราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบตามกฎหมาย
เหมืองแร ประกอบดวย 2 กรม กับ 6 รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไดแก กรมธรณีวิทยาและการสํารวจแร 
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(Department of Geological Survey and Mineral Exploration, DGSE) และ กรมเหมืองแร 
(Department of Mines, DM) สวนรัฐวิสาหกิจ 6 แหง ไดแก  

o รัฐวิสาหกิจหมายเลข 1 (No. 1 Mining Enterprise, No. 1 M.E.)  
o รัฐวิสาหกิจหมายเลข 2 (No. 2 Mining Enterprise, No. 2 M.E.)  
o รัฐวิสาหกิจหมายเลข 3 (No. 3 Mining Enterprise, No. 3 M.E.) 
o รัฐวิสาหกิจแรรัตนชาติแหงชาติ (Myanmar Gems Enterprise, MGE.)  
o รัฐวิสาหกิจมุกแหงชาติ (Myanmar Pearl Enterprise, MPE)  
o รัฐวิสาหกิจเกลือและเคมีสมุทรแหงชาติ (Myanmar Salt and Marine Chemical 

Enterprise, MSMCE)  

4.4.2 หนาที่รับผิดชอบของหนวยงานดานแร  

1)  กรมธรณีวิทยาและสํารวจแร (DGSE)  
มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการทําแผนที่ทางธรณีวิทยาของประเทศ การสํารวจแรเบื้องตน และ

การเจาะสํารวจแร รวมทั้งงานวิจัยดานโลหกรรม เพ่ือเปนการดําเนินงานในหนาที่รับผิดชอบ อยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีหองปฏิบัติการทางธรณีวิทยา ซ่ึงมีความสามารถในการจําแนกหินและแร 
คํานวณหาอายุซากฟอสซิล และวิเคราะหสวนประกอบทางเคมีของหิน และตัวอยางตะกอน  

2)  กรมเหมืองแร (DM) 
มีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย การสงเสริมกิจการเหมืองแร และการกํากับดูแลให

ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ 
ที่อยูของหนวยงานดานแร 

1)  กระทรวงเหมืองแร (Ministry of Mines) และกรมเหมืองแร (Department of Mines) 
สามารถติดตอ Director General ไดดังน้ี  
Address:  90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-577463, 577466 
Fax:  +95-1-577466 
E-mail:  mindept@mptmail.net.mm หรือ mra@mining.com.mm  
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2) กรมธรณีวิทยาและสํารวจแร (DGSE) 
สามารถติดตอ Director General ไดดังน้ี  
Address:  90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-542828 
Fax:  +95-1-650146 
E-mail:  d.g.s.e.myanmar@mptmail.net.mm 

3)  รัฐวิสาหกิจหมายเลข 1 (No.1 Mining Enterprise, No.1 M.E.) 
สามารถติดตอ Managing Director ไดดังน้ี  
Address:  90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-577457, 577451 
Fax:  +95-1-577309 
E-mail:  1myn@mptmail.net.mm 

4)  รัฐวิสาหกิจหมายเลข 2 (No.2 Mining Enterprise, No.2 M.E.) 
สามารถติดตอ Managing Director ไดดังน้ี  
Address:  90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-544089, 544091 
Fax:  +95-1-577455 
E-mail:  ME-2@mptmail.net.mm 

5) รัฐวิสาหกิจหมายเลข 3 (No.3 Mining Enterprise, No.3 M.E.) 
สามารถติดตอ Managing Director ไดดังน้ี  
Address:  90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-577444, 577449 
Fax:  +95-1-577455 
E-mail:  me3myanmar@mptmail.net.mm 

6)  รัฐวิสาหกิจแรรัตนชาติแหงชาติ (Myanmar Gems Enterprise, MGE) 
สามารถติดตอ Managing Director ไดดังน้ี  
Address:  66 Kaba Aye Pagoda Road, Mayagone, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-660365, 660451 
Fax:  +95-1-665092 
E-mail:  N/A 
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7) รัฐวิสาหกิจมุกแหงชาติ (Myanmar Pearl Enterprise, MPE) 
สามารถติดตอ Managing Director ไดดังน้ี  
Address:   90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-577847 
Fax:  +95-1-550746 
E-mail:   mpe.myr@mptmail.net.mm 

8)  รัฐวิสาหกิจเกลือและเคมีสมุทรแหงชาติ (MSMCE) 
สามารถติดตอ Managing Director ไดดังน้ี  
Address:   90 Kanbe Road, Kanbe, Yankin, Yangon, Union of Myanmar 
Telephone: +95-1-577467 
Fax:  +95-1-577455 
E-mail:   N/A 




