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(3) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs) เปนพื้นที่ที่กําหนดใหเปนเขตปลอด
ภาษีและถือเสมือนวาเปนอาณาเขตตางประเทศสําหรับการประกอบกิจการทางดานธุรกิจและดานภาษีอากรโดยมี
คณะกรรมการพิเศษคอยกํากับดูแล กิจการที่อนุญาตในเขตนี้ เชน การผลิตสินคาประเภทอาหาร ธุรกิจบริการ การ
แปรรูปผลิตภัณฑ การประกอบชิ้นสวน การบรรจุหีบหอ เปนตน
3.13

การลงทุนดานเหมืองแร
การพิจารณาอนุมัติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศดานทรัพยากรแร มีรายละเอียดดังนี้
(1) การลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศในภาคการสํ า รวจน้ํ า มั น ทั้ ง ขนาดเล็ ก และขนาดกลาง
ในสัดสวนรอยละ 100 จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใตนโยบายของรัฐบาลตอการมีสวนรวมของภาคเอกชน
ในการสํารวจน้ํามันและบริษัทคนหาแหลงน้ํามันธรรมชาติ
(2) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคผลิตภัณฑปโตรเลียมในสัดสวนรอยละ 100 จะไดรับ
การอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใตนโยบายและกรอบขอกําหนดในสาขาตลาดน้ํามัน
(3) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคผลิตภัณฑปโตรเลียมระบบทอในสัดสวนรอยละ 100
จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติภายใตนโยบายรัฐบาลและขอกําหนดที่เกี่ยวของ
(4) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในภาคกาซธรรมชาติหรือ LNG ระบบทอในสัดสวนรอยละ
100 ขึ้นกับลําดับการพิจารณาอนุมัติของรัฐบาล
(5) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในการทําเหมืองเพชรและรัตนชาติถูกจํากัดสัดสวนที่รอยละ
74 จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ
(6) การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในการสํารวจและทําเหมืองโลหะ การผลิตทองคํา เงิน และแรอื่นๆ
ในสัดสวนรอยละ 100 จะไดรับการอนุมัติโดยอัตโนมัติ
• ขั้นตอนการขออนุญาตลงทุนดานเหมืองแร
(1) กรมเหมืองแร (India Bureau of Mines) เปนผูพิจารณาคําขออนุญาตสํารวจและขอสัมปทาน
เหมืองแรในบางกรณี และทุกกรณีที่อยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติแรและเหมืองแร (ระเบียบการพัฒนา)
ป 2500 และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
(2) พื้นที่ในคําขออนุญาตหากอยูใน Charagah หรือพื้นที่ที่ยอมใหมีการทําเหมืองตองไดรับความ
เห็นชอบจากกรมสรรพากร (Revenue Authority) กอนไดรับอนุญาต
(3) ยื่นจดหมายแสดงสถานะที่ชัดเจนของพื้นที่ที่ระบุในคําขออนุญาตตอกรมปาไมเพื่อยืนยันวา
พื้นที่นั้นไมอยูในเขตปาไม
(4) ผูสมัครขอความชัดเจนของพื้นที่ไดจากกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม เพื่อใชเปนขอแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษของรัฐภายหลังจากทําประชาพิจารณสําหรับพื้นที่ที่มีขนาด 500 เฮกแตรหรือมากกวา
(5) ภายใตพระราชบัญญัติปองกันสิ่งแวดลอมและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ กําหนดใหการดําเนินการ
ดานการสํารวจแรที่มีความสําคัญจะตองมีความชัดเจนดานสิ่งแวดลอม ดังนั้นทุกคําขออนุญาตจะตองมีรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และแผนการจัดการสิ่งแวดลอม (EMP) ประกอบดวย
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(6) กอนการระบุพื้นที่ที่แนนอน ตองทําประชาพิจารณในพื้นที่โครงการโดยคณะกรรมการควบคุม
มลพิษของรัฐ ซึ่งเปนสวนสําคัญของ EIA (ประกาศเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2540)
(7) ในกรณีขอสัมปทานแรที่มีความสําคัญนอยหรือเหมืองแรขนาดเล็กหรือเหมืองแรสําคัญที่มีขนาด
ไมเกิน 5 เฮกแตร ไมจําเปนตองทํา EIA และ EMP
(8) อนุมัติแผนการทําเหมือง
3.14

คาใชจายในการทําเหมืองแร

ตารางที่ 5
อัตราคาบริการสํารวจแรในพื้นที่ไดรับอนุญาตและพื้นที่อื่นๆ
ลักษณะการดําเนินการ

คาบริการ (รูป)

1. บอเหมือง (ที่มีความลึก 3 เมตร)
i. Soft formation
20 ตอลูกบาศกเมตร
ii. Medium formation
40 ตอลูกบาศกเมตร
iii. Hard formation
80 ตอลูกบาศกเมตร
2. การขุดเจาะ
i. Soft formation
2,000 ตอเมตร
ii. Medium hard formation & hard rock formation 2,800 ตอเมตร
3. การจัดทําแผนที่ทางธรณีอยางละเอียด (มาตราสวน 1 : 2,000)
i. Plain lands
(a) Upto 50 hectares
7,500
(b) More than 50 hectares
150 ตอเฮกแตร
ii. Hilly terrain
(a) Upto 50 hectares
11,250
(b) More than 50 hectares
225 ตอเฮกแตร
4. การเก็บตัวอยาง
i. Chip sample
20 ตอตัวอยาง
ii. Core sample
20 ตอตัวอยาง
iii. Channel sample
20 ตอตัวอยาง
100 ตอตัวอยาง
iv. Bulk Sample
(3 ลูกบาศกเมตร)
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2 ตอลูกบาศกเมตร
3 ตอลูกบาศกเมตร
4 ตอลูกบาศกเมตร
55 ตอเมตร
75 ตอเมตร

200
7 ตอเฮกแตร
275
15 ตอเฮกแตร
2 ตอตัวอยาง
2 ตอตัวอยาง
2 ตอตัวอยาง
5 ตอตัวอยาง
(3 ลูกบาศกเมตร)
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลักษณะการดําเนินการ

10 ตอตัวอยาง

คาบริการ
(ดอลลารสหรัฐฯ)
1 ตอตัวอยาง

5,000
2,000 ตอ 50 เฮกแตร
หรือ 1 สวน

125
55 ตอ 50 เฮกแตร
หรือ 1 สวน

Nil
500 ตอชุด

15 ตอชุด

คาบริการ (รูป)

v. Grab sample
5. การประเมินทรัพยากรแรสัมปทานเบื้องตน
i. Upto 50 hect. Area
ii. Over 50 hect
6. การจัดทํารายงาน
i. Upto 2 copies
ii. More than 2 copies
7. การทําแผนที่ทางธรณี (มาตราสวน 1 : 10,000)
i. Plain area
(a) Upto 10 sq.km.

10,000
250
1,000 ตอตารางกิโลเมตร 25 ตอตารางกิโลเมตร
หรือ 1 สวน
หรือ 1 สวน

(b) More than 10 sq.km.
ii. Hilly terrain
(a) Upto 10 sq.km.

15,000
1,500 ตอตารางกิโลเมตร
หรือ 1 สวน
รอยละ 10 ของคาบริการ
สํารวจแร

(b) More than 10 sq.km
8. คาบริการในการดูแล
9. Core logging
i. Sedimentary rocks
ii. Igneous/ Metarnorphic rocks

400
40 ตอตารางกิโลเมตร
หรือ 1 สวน
รอยละ 10 ของคาบริการ
สํารวจแร

6 ตอความยาว 1 เมตร 1 ตอความยาว 1 เมตร
10 ตอความยาว 1 เมตร 2 ตอความยาว 1 เมตร

3.15

อัตราคาธรรมเนียมพื้นที่ทําเหมือง (Rate of Dead Rent)
จากประกาศกระทรวงเหมืองแรเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 ตามความในพระราชบัญญัติเหมืองแร
และแร ป 2500 มาตรา 67 ที่มีชื่อวา “The Third Schedule” ไดกําหนดอัตราคาธรรมเนียมพื้นที่ทําเหมืองสําหรับ
ทุกพื้นที่ในทุกรัฐและเขตปกครองสหภาพ (Union Territories) ยกเวนรัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal) ดังนี้
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ตารางที่ 6
อัตราคาธรรมเนียมพื้นที่ทําเหมือง ปรับปรุงวันที่ 12 กันยายน 2543
หนวย : รูป /เฮกแตร /ป

ลําดับ
ขนาดพื้นที่
1 50 เฮกแตร
2 > 50 – 100 เฮกแตร
3 > 100 เฮกแตร

1 ป
Nil
Nil
Nil

2-5 ป
70
100
140

6-10 ป
140
200
230

11 ปขึ้นไป
200
280
350

(1) ในกรณีขอสัมปทานเพื่อปอนวัตถุดิบเขาสูอุตสาหกรรมที่เจาของสัมปทานเปนเจาของอยูนั้น
อัตราคาธรรมเนียมพื้นที่จะใชอัตราตามลําดับที่ 1 โดยไมคํานึงถึงพื้นที่และมูลคาของแร
(2) กรณีแรที่มีมูลคาปานกลาง อัตราคาธรรมเนียมพื้นที่จะมีคาเปน 1.5 เทาของอัตราคาธรรมเนียม
ขางตน
(3) กรณีแรที่มีมูลคาสูง อัตราคาธรรมเนียมพื้นที่จะมีคาเปน 2 เทาของอัตราคาธรรมเนียมขางตน
(4) สําหรับอัตราคาธรรมเนียมพื้น ที่ในรัฐเบงกอลตะวันตกจะใชอั ตราเดียวกั นกับในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรแรและโลหะ (ฝายทรัพยากรแร) ฉบับที่ G.S.R.458 (E) วันที่ 5 พฤษภาคม 2530
หมายเหตุ : - แรที่มีมูลคาสูง ไดแก ทองคํา เงิน เพชร ทับทิม บุษราคัม มรกต และแรรัตนชาติทั้งหมด ทองแดง
ตะกั่ว สังกะสี แรใยหิน (chrysotile) corundum และไมกา
- แรที่มีมูลคาปานกลาง ไดแก หินโมรา โครไมต แมงกานีส ซิลิมาไนต vermiculite แมกนีไซต
wollastonite, perlite, diaspore อะพาไทตและหินฟอสเฟต ฟลูสปารหรือฟลูออไรท และแบไรต
- แรที่มีมูลคาต่ํา ไดแก แรอื่นๆ ที่นอกเหนือจากขางตน
3.16

ภาษีดานเหมืองแร
การเก็บภาษีเหมืองแรในอินเดียจะจัดเก็บหลายประเภทขึ้นกับหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้
(1) รัฐบาลของรัฐ
- อัตราคาธรรมเนียมหรือคาภาคหลวง
- การเชาพื้นที่ผิวดิน
- ภาษีคาขาย
- ภาษีถนน
- Panchayat Tax
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(2) รัฐบาลกลาง
- ภาษีเงินได / ภาษี นิติบุคคล
- พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการแรงงานเหมืองแรไมกา ป 2489
- พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการแรงงานเหมืองหินปูนและโดโลไมต ป 2515
- พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการแรงงานเหมืองแรเหล็กและแมงกานีส ป 2519
- พระราชบัญญัติกองทุนสวัสดิการแรงงานเหมืองถานหิน ป 2537
- พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเหมืองถานหิน ป 2537

4.

กฎหมายเกี่ยวของกับการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแร

4.1

นโยบายแรแหงชาติ
นโยบายแรแหงชาติ (National Mineral Policy : NMP) ประกาศในเดือนมีนาคม 2536 โดย
กําหนดใหแร 13 ชนิดถูกสงวนไวเฉพาะเหมืองรัฐบาลโดยเปดใหภาคเอกชนทําการสํารวจ เชน แรเหล็ก แมงกานีส
โครเมียม ซัลเฟอร ทองคํา เพชร ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิ้ล เปนตน จุดประสงคของ NMP เพื่อปรับปรุง
กฎหมายที่มีอยูใหกระชับขึ้น ปรับขั้นตอนที่ยุงยากใหงายขึ้น กระจายอํานาจออกจากสวนกลาง เพิ่มความสนใจแก
นักลงทุนตางประเทศ เปนตน นโยบายนี้กําหนดใหสามารถนําเทคโนโลยีจากตางประเทศเขามาใชในการสํารวจ
ทําเหมืองแร รวมถึงการรวมหุนกับตางประเทศเพื่อการผลิตแรที่มีปริมาณสูงขึ้นรวมทั้งแรที่หายาก
4.2

กฎหมายเหมืองแร
สวนหลักของกฎหมายเหมืองแรกําหนดและควบคุมโดยรัฐบาลกลางที่กรุงนิวเดลฮี สวนสินแร
เปนของรัฐตาง ๆ โดยทองคํา เพชร สังกะสี ทองแดง นิกเกิ้ล แพลตินัม และตะกั่ว ไดถูกกําหนดใหเปนสินแรสงวน
ของรัฐหรือของประเทศ นโยบายแรแหงชาติที่ออกมาตั้งแตป 2536 และการเปลี่ยนแปลงแกไขปรับปรุงกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของในป 2537 และ 2541 ไดเปดโอกาสใหภาคเอกชนและนักลงทุนตางประเทศเขาดําเนินการพัฒนา
ทรัพยากรแรได
คํารองเพื่อดําเนินการดานเหมืองแรแบงออกเปน 3 ระดับ
(1) ใบอนุญาตสํารวจเบื้องตน (Reconnaissance Permit) ครอบคลุมพื้นที่ถึง 5,000 ตาราง
กิโลเมตร
(2) ใบอนุญาตสํารวจแรหรืออาญาบัตร (Prospecting Licence) ครอบคลุมพื้นที่ไดถึง 25 ตาราง
กิโลเมตร สําหรับการหาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงแร
(3) ประทานบัตร (Mining Lease) เพื่อการพัฒนาแหลงแร ผลิต และจําหนายแร
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4.2.1

ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย

พระราชบัญญัติเหมืองแรและแร

ภายใตพระราชบัญญัติเหมืองแรและแร กฎระเบียบและการพัฒนา (Mines and Minerals
Development and Regulation Act) รัฐบาลไดใหกรมเหมืองแร (Indian Bureau of Mines) เปนผูดูแล
พระราชบัญญัตินี้ไดรับการแกไขปรับปรุงเมื่อเดือนธันวาคม 2542 เพื่อเอื้อประโยชนตอนักลงทุน
เนื้อหาของพระราชบัญญัติที่ไดรับการปรับปรุงมีดังนี้
(1) การสํารวจแรเบื้องตน (Reconnaissance) ซึ่งถือวาเปนขั้นตอนของการดําเนินการที่แตกตาง
จากการสํารวจแร
(2) ผู ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตสํ า รวจแร เ บื้ อ งต น มี สิ ท ธิ โ ดยชอบที่ จ ะได รั บ อาชญาบั ต รสํ า รวจแร
(Prospecting License)
(3) การควบคุมพื้นที่สําหรับใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน (Reconnaissance Permits) อาชญา
บัตรสํารวจแร (Prospecting Licenses) และประทานบัตรเหมืองแร (Mining Lease) ใหเปนอํานาจของรัฐ
(State)
(4) สําหรับสัมปทานแรตาง ๆ (Mineral Concessions) ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่/ชวงเวลา
ที่อนุญาตดําเนินการและระยะเวลาตออายุดังแสดงในตารางที่ 7
(5) รัฐบาลของรัฐ (State Government) มีอํานาจในการใหสัมปทานแร (Mineral Concessions)
(6) แรตาง ๆ (ยกเวนแรเชื้อเพลิงและแรพลังงานปรมาณู) ที่ตองไดรับความเห็นชอบกอน
(Prior Concurrence) จากรัฐบาลกลาง สําหรับการอนุมัติสัมปทานแรมีเพียง 10 ชนิด ไดแก แร Asbestos,
Bauxite, Zinc, Chrome Ore, Precious Stones, Copper Ore, Manganese Ore, Gold, Lead, Iron Ore
(7) การขอตออายุอาชญาบัตรสํารวจแร/ประทานบัตรเหมืองแรไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง
ถึงแมจะเปนแร 10 ชนิดขางตน
(8) ในทํานองเดียวกัน การโอนประทานบัตรเหมืองแรสําหรับแร 10 ชนิด ขางตนไมตองไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐบาลกลาง
(9) รัฐบาลของรัฐไดรับอํานาจเพิ่มขึ้นในการรวมประทานบัตรเหมืองแรที่อยูติดกันสองฉบับหรือ
มากกวานั้นได (เปนการกระจายอํานาจสูทองถิ่นใหมากขึ้น)
(10) รัฐบาลของรัฐไดรับอํานาจเพิ่มขึ้นในการอนุมัติแผนการทําเหมืองสําหรับเหมืองแรบางชนิด
(11) สําหรับกิจการเหมืองขนาดใหญ (เสนอการลงทุนเกิน 2 พันลานรูป) จะไมยืดอายุประทานบัตร
เหมืองแรให ถาการพัฒนาเหมืองแรไมกระทําภายใน 2 ป
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ตารางที่ 7
ขอบเขตพื้นที่และชวงเวลาสําหรับการใหสัมปทานแร
ชนิดใบอนุญาต
ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน
(Reconnaissance Permit)
อาชญาบัตรสํารวจแร
(Prospecting License)
ประทานบัตรเหมืองแร
(Mining Lease)

4.2.1.1

พื้นที่มากสุดในรัฐหนึ่ง

ชวงระยะเวลาอนุญาต ชวงระยะเวลาตออายุ

10,000 ตร.กม. (5,000 ตร.กม.
ตอหนึ่งใบอนุญาต)
25 ตร.กม.

3 ป

-

3 ป

2 ป

10 ตร.กม.

20-30 ป

20 ป
(อนุญาตเปนบล็อค)

การจําแนกหมวดหมูทรัพยากรแร แบงเปนหมวดหมู ดังนี้
กลุมแรพลังงานประเภทไฮโดรคารบอน (Hydro Carbon Energy Minerals) ไดแก ถานหิน และ

ลิกไนต
กลุมแรพลังงานปรมาณู (Atomic Minerals) ไดแก แรเบอริล และแรอื่นที่มีธาตุเบอริลประกอบอยู
แรที่มีธาตุลิเธียมประกอบอยู แรในกลุม ธาตุหายาก (Rare Earth Group) ที่มีธาตุยูเรเนียมและธอเรียม
(Thorium) เปนองคประกอบ แรที่มีธาตุไนโอเบียมเปนองคประกอบ แรฟอสฟอไรตและสินแรฟอสเฟต
(Phosphatic Ores) อื่น ๆ ที่มีธาตุยูเรเนียม เปนองคประกอบ แรพิชเบลน (Pitchblende) และสินแรยูเรเนียม
อื่น แรและสินแรที่มีธาตุไทเทเนียมเปนองคประกอบ (รวมทั้งแรอิลเมไนต, รูไทล และ ลูโคซีน (Leucoxene)) แร
ที่มีธาตุแทนทาเลียมเปนองคประกอบ แรอัลลาไนต โมนาไซต และแรธอเลียมอื่น ที่มีธาตุยูเรเนียมเปน
องคประกอบ หางแร (Tailings) ที่มีธาตุยูเรเนียมหลงเหลืออยูหลังจากสกัดทองคําและทองแดงออกจากสินแรแลว
สินแรอิลเมไนต และสินแรไทเทเนียมอื่นที่มียูเรเนียม เปนองคประกอบ แรและสินแรที่มีธาตุเซอรโคเนียม เปน
องคประกอบ รวมทั้งแรเซอรคอน (Zircon)
กลุมแรโลหะและอโลหะ (Metallic and Non-Metallic Minerals) ไดแก แอสเบสตอส (ใยหิน)
บอกไซต สินแรโครเมียม สินแรทองแดง ทองคํา สินแรเหล็ก ตะกั่ว สินแรแมงกานีส หินมีคา (Precious Stones)
สังกะสี
4.2.1.2

อัตราคาภาคหลวง
จากประกาศกระทรวงเหมืองแรเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 ตามความในพระราชบัญญัติเหมืองแร
และแร ป 2500 มาตรา 67 กําหนดใหมีการปรับอัตราคาภาคหลวง (Royalty) โดยใชกับทุกรัฐและเขตปกครอง
สหภาพ (Union Territories) ยกเวนรัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal) ดังแสดงในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8
อัตราคาภาคหลวง (Royalty) ปรับปรุงเมือ่ 12 กันยายน 2543
ลําดับที่

รายละเอียด

1. Agate
2. (i) Apatite
(ii) Rock Phosphate

(a) P2O5 มากกวารอยละ 25
(b) P2O5 ถึงรอยละ 25

3. Barytes
4. Bauxite, Laterite

รอยละ 0.35 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
ธาตุอลูมเิ นียมในสินแรที่ผลิต

5. Brown Ilmenite
(Leucoxene, Ilmenite,
Rutile และ Zircon)
6. Cadmium
7. Calcite
8. Chromite
9. Copper
Corundum
Diamond
Feldspar
Fire Clay (รวมทั้งพลาสติก,
ทอ, Lithomargic และ
Natural Pozzolanic Clay)
14. Fluorspar (Fluorite)
15. Garnet

รอยละ 2 ของราคาขาย (OAVB)

รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 15 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 7.5 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 3.2 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
ทองแดงจากสินแรที่ผลิต
รอยละ 10 จากราคาขาย (OAVB)
รอยละ 10 จากราคาขาย (OAVB)

10.
11.
12.
13.

16. Gold
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คาภาคหลวง
รอยละ 10 ของราคาขาย (on ad velorem
basis : OAVB)
รอยละ 5 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 5 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 5 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 5 ของราคาขาย (OAVB)

รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 12 ของราคาขาย (OAVB)

รอยละ 5 ของราคาขาย (OAVB)
(a) Abrasive (ผงขัด)
รอยละ 3 ของราคาขาย (OAVB)
(b) Gem (พลอย)
รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
(a) ปฐมภูมิ (Primary)
(a) รอยละ 1.50 ของราคาตลาดที่กรุง
ลอนดอน (London Price) คิดจากปริมาณ
โลหะทองคําในสินแรที่ผลิต
(b) ผลพลอยได (By-Product) (b) รอยละ 2.5 ของราคาที่กรุงลอนดอน คิด
จากปริมาณโลหะทองคําที่ผลิตไดจริงจากผล
พลอยได
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ตารางที่ 8 (ตอ)
ลําดับที่
17. Gypsum
18. Kyanite
19. Lead
20. Magnesite
21. Manganese Ore
22. Crude Mica, Waste และ
Scrap Mica
23. Nickel
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Pyrites
Pyrophyllite
Ruby
Selenite
Sillimanite
Silver

30. Talc, Steatite และ
Soapstone
31. Tin

รายละเอียด

(a) สินแรทุกเกรด
(b) แรเขมขน

คาภาคหลวง
รอยละ 20 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 5 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
โลหะตะกั่วในสินแรที่ผลิต
รอยละ 3 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 3 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 1 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 4 ของราคาขาย (OAVB)

รอยละ 0.12 ของราคาขายที่ LME คิดจาก
ปริมาณโลหะนิกเกิ้ลในสินแรที่ผลิตได
รอยละ 2 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 15 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 2.5 ของราคาขาย (OAVB)
(a) ผลพลอยได (By-Product) รอยละ 5 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
โลหะเงินที่ผลิตไดจริง
(b) เงินปฐมภูมิ
รอยละ 5 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
(Primary Silver)
โลหะเงินที่มีอยูในสินแรที่ผลิตได
รอยละ 15 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 5 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
โลหะดีบุกที่มีอยูในสินแรที่ผลิตได
รอยละ 3 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 10 ของราคาขาย (OAVB)
รอยละ 6.6 ของราคาที่ LME คิดจากปริมาณ
โลหะสังกะสีในสินแรที่ผลิตได

32. Vermiculite
33. Wollastonite
34. Zinc
ที่มา : http://www.iied.org/mmsd/mmsd_pdfs/185_teri.pdf

สํ า หรั บ แร ที่ กํ า หนดให มี ก ารปรั บ อั ต ราค า ภาคหลวงเมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2542 ภายใต
พระราชบัญญัติเหมืองแรและแร ป 2500 ฉบับปรับปรุง ที่นอกเหนือจากตารางที่ 8 แสดงรายการดังตารางที่ 9
โดยใชกับทุกรัฐและเขตปกครองสหภาพ (Union Territories) ยกเวนรัฐเบงกอลตะวันตก (West Bengal)
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ตารางที่ 9
อัตราคาภาคหลวง (Royalty) สําหรับแรอื่น ๆ ปรับปรุงเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2542
ลําดับที่
1. Asbestos
2. China Clay/Kaolin :
(รวมทั้ง Ball Clay, White
Shale และ White Clay)
3. Coal (รวมทัง้ Lignite)
4. Dolomite
5. Graphite

6. Iron Ore

7. Limestone
8. Lime Kankar
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รายละเอียด
(a)
(b)
(a)
(b)

chrysotile
amphibole
Crude (แรดิบ)
Processed (ปรุงแตงรวมทั้งผานการลาง)

(a) Fixed Carbon รอยละ 80 หรือมากกวา
(b) Fixed Carbon มากกวารอยละ 40
แตนอยกวารอยละ 80
(i) กอน (Lumps)
(a) ปริมาณ Fe รอยละ 65 หรือมากกวา

คาภาคหลวง
726 รูปตอตัน (tonne)
35 รูปตอตัน (tonne)
21 รูป ตอตัน
75 รูป ตอตัน
*
50 รูปตอตัน
225 รูปตอตัน
130 รูปตอตัน

24 รูป 50 ไพส (Paise)
24 รูป 50 ไพส (Paise)
ตอตัน
(b) ปริมาณ Fe รอยละ 62 หรือ มากกวา แตนอยกวา 14 รูป 50 ไพส ตอตัน
รอยละ 65
(c) ปริมาณ Fe รอยละ 60 หรือมากกวา แตนอยกวา 10 รูป ตอตัน
รอยละ 62
(d) ปริมาณ Fe นอยกวารอยละ 60
7 รูป ตอตัน
(ii) ผง (Fines) รวมทั้ง Inter Alia, ผงธรรมชาติ
ที่ไดจากการทําเหมืองและรอนแยกกอนแร
ออก
(a) ปริมาณ Fe รอยละ 65 หรือ มากกวา
17 รูป ตอตัน
(b) ปริมาณ Fe รอยละ 62 หรือ มากกวาแตนอย 10 รูป ตอตัน
กวารอยละ 65
(c) ปริมาณ Fe นอยกวารอยละ 62
7 รูป ตอตัน
(iii) แรเขมขน (Concentrate) ไดจากการแตงแร 3 รูป ตอตัน
และ/หรือจากการทําแรเกรดต่ําใหเขมขนขึ้นมี
ปริมาณ Fe รอยละ 40 หรือนอยกวา
(a) L.D.Grade (มีนอยกวารอยละ 1.5)
50 รูป ตอตัน
(b) อื่นๆ
40 รูป ตอตัน
40 รูป ตอตัน
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ตารางที่ 9 (ตอ)
ลําดับที่
9. Lime Shell
10. Monazite
11. Ochre
12. Quartz, Silica Sand,
Moulding Sand และ Quartzite
13. Sand for stowing
14. Slate
15. Tungsten

รายละเอียด

คาภาคหลวง
40 รูป ตอตัน
125 รูป ตอตัน
12 รูป ตอตัน
15 รูป ตอตัน
*
40 รูป ตอตัน
20 รูปตอหนวยเปอรเซ็นตของ
ปริมาณ WO3 ที่มีอยูตอตัน
ของสินแร และตาม On Pro
Rata Basis (OPRB)

16. Uranium

5 รูปตอสินแรแหงที่มี
ปริมาณ U3O8 รอยละ 0.05
โดย Pro Rata ก็เพิ่มขึ้น/
ลดลง 1.50 รูปตอเมตริกตัน
ของสินแรสําหรับรอยละ
0.01 ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
17. แรอื่นๆ ที่ไมไดระบุในที่นี้
รอยละ 10 ของราคาขาย
(OAVB)
* ตามกฎหมายกําหนดเพื่อใหภาคเอกชนมีสวนรวมในกิจกรรมเหมืองแรมากยิ่งขึ้น นโยบายแร
แหงชาติไดรับการทบทวนใหมในป 2537 และเปนผลอนุญาตใหมีการลงทุนจากภาคเอกชน (ทั้งในประเทศและจาก
ตางประเทศ) ใหดําเนินการในการสํารวจและพัฒนาทรัพยากรแรได 12 ชนิด ไดแก
(1) สินแรเหล็ก (Iron-Ore)
(2) ทองแดง
(3) แมงกานีส
(4) สินแรโครเมียม (Chrome Ore)
(5) สังกะสี
(6) กํามะถัน
(7) โมลิบดินัม
(8) ทองคํา
(9) สินแรทังสเตน (Tungsten Ore)
(10) เพชร
(11) นิกเกิ้ล
(12) โลหะในกลุมแพลทินัม (Platinum Group of Metals)
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รัฐบาลไดอนุญาตใหผูลงทุนจากตางประเทศสามารถถือครองหุนไดถึง 50 เปอรเซ็นตในกรณี
ของเหมืองแร เหล็ก แมงกานีส บอกไซต ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี และแร non-metallic บางตัว การถือครองหุน
ของชาวตางประเทศไดมากถึงรอยละ 74 ก็เคยไดรับอนุมัติอยางอัตโนมัติในดานการบริการเฉพาะกิจที่เกี่ยวของกับ
การเหมืองแร อยางในกรณีของแรหลายชนิดนอกเหนือจากอุตสาหกรรม Basic Metals และโลหะผสม (Alloys)
รัฐบาลไดปรับอัตราคาธรรมเนียม (Royalty Rates) ใหมสําหรับแรตางๆ เพื่อใหเทียบไดกับ
อัตราในนานาประเทศและอัตราคาภาคหลวง (Advalorem Rates) สําหรับแรสําคัญจํานวนมากที่ถูกนํามาใชมีผล
บังคับตั้งแตเดือนเมษายน 2540
4.2.1.3

เงื่อนไขอื่นๆ
ดวยระบบโครงสรางการปกครองแบบ Federal ของอินเดีย สิทธิทางแร (Mineral Rights) บนบกจึง
ตกอยูกับรัฐที่มีแหลงแร ในพื้นที่นอกชายฝงสิทธิเกี่ยวกับแรตกอยูกับสหภาพ (The Union)
อินเดียมีกฎหมายเหมืองแรที่ไดรับการพัฒนาอยางดี พระราชบัญญัติ เหมืองแรและแร (ระเบียบและ
การพัฒนา) 2500 และ พระราชบัญญัติแรป 2595 (Mines Act, 1952) กฎและระเบียบที่อยูภายใต
พระราชบัญญัติทั้งสองประกอบกันกอใหเกิดกฎหมายเหมืองแรพื้นฐานของประเทศโดยที่พระราชบัญญัติแรป
2595 เกี่ยวกับความปลอดภัยภายใตกฎระเบียบการอนุรักษและพัฒนาแร (Mineral Conservation &
Development Rules) ผูที่ถืออาชญาบัตรสํารวจแร (Prospecting Lincence) ทุกคนตองเสนอแผนงาน
การสํารวจโดยระบุวาจะทําการสํารวจแบบไหน กิจกรรมเหมืองตางๆ ในพื้นที่ใดๆ จะตองเปนไปตามแผนการ
ทําเหมืองดังกลาวทุกชวงเวลา 5 ป นับจากวันที่เริ่มทําเหมือง กิจกรรมการสํารวจและทําเหมืองแรตองเปนไปใน
ทิศทางที่จะประกันการพัฒนาแหลงแรและการอนุรักษแรอยางเปนระบบ ชั้นเปลือกดิน (Overburden) และน้ําเสีย
ที่เกิดจากการทําเหมืองตองถูกแยกออกจากกันและตองไมใหไปผสมกับ Subgrades หรือแรที่ขายไมได
ผูไดรับอาชญาบัตรหรือประทานบัตร (Lincensec/Leasee) ทุกรายตองรับผิดชอบปองกัน
สิ่งแวดลอมและควบคุมมลภาวะขณะทําการสํารวจแหลงแร ทําเหมืองแร ปรุงแตงแรและถลุงโลหะในพื้นที่ที่
ไดรับอนุญาต
ผูไดรับอาชญาบัตรหรือประทานบัตรจะตองดําเนินการเก็บกองดินชั้นบน (Top Soil) ชั้นเปลือกดิน
(Overburden) เศษดิน เศษหิน หิน เปนตน ที่ไมใชและใชดินชั้นบนในการฟนฟูสภาพเหมือง มลภาวะจากอากาศ
น้ําและเสียงจะตองอยูภายในเกณฑที่อนุญาต (Permissible Limits) และเกณฑของมลพิษสารเคมีเปนพิษ
(Toxins) และเสียงจะตองเปนไปตามที่หนวยงานภาครัฐกําหนดซึ่งจะทําการพิจารณาปรับปรุงเกณฑที่อนุญาตได
เปนครั้งคราวไป
ผูไดรับอาชญาบัตรหรือประทานบัตรจะตองดําเนินการในแนวทางที่จะไมใหเกิดความเสียหายตอพืชพันธุ
ในพื้นที่ที่ไดรับสิทธิภายใตประทานบัตรของการสํารวจและประทานบัตรทําเหมืองแร (Mining Lease) ที่ตนไดรับ
การจางงาน Qualified Geologists และ Mining Engineers และเสนอชนิดของผลตอบแทน ขอสังเกต แบบ
แผนและรูปตัดตาง ๆ ที่จะใชในการสํารวจและทําเหมืองแรใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและเปนเงื่อนไขหนึ่งที่ผู
ไดรับอาชญาบัตรหรือประทานบัตรตองปฏิบัติ
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ผูประกอบการอุตสาหกรรมแรตองจายคาธรรมเนียมการขออนุญาตสํารวจแร (Prospecting
Licence Application Fee) จายคาสํารวจแร (Prospecting Fee) คาธรรมเนียมในการอื่น ใบสมัครขอประทาน
บัตรทําเหมืองแร คาธรรมเนียม การทําเหมือง/จําหนายแร (Royalty) และ Dead Rent และคาตอบแทนอื่นๆ
(Welfare Cess) เปนตน นอกจากนี้ยังตองเสียภาษีตางๆ เชน ภาษีนิติบุคคล (Corporate Tax) เปนตน ตาม
อัตราที่กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงเปนระยะๆ หรือในบางโอกาส
4.2.2

ขั้นตอนการขออนุญาตทําเหมืองแร
ขั้นตอนการขออนุญาตทําเหมืองแรแสดงในรูปที่ 9

4.3

กฎหมายสิ่งแวดลอมและระเบียบที่เกี่ยวของ
ภาครัฐใหความสําคัญเปนพิเศษตอการดําเนินการเหมืองแรในพื้นที่ออนไหวดานสิ่งแวดลอม
โดยทั่วไปเหมืองขนาดเล็กจะไมใหความสําคัญตอการดําเนินงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ไมเพียงแตทําลายพรรณไมที่
อยูในบริเวณและอยูในพื้นที่ใกลเคียงเทานั้น ยังไมมีการรื้อฟนสภาพแวดลอมหรือการปลูกทดแทน

4.3.1

พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม (การปองกัน) ป 2529 (Environmental (Protection) Act 1986)
พระราชบัญญัติสิ่งแวดลอม (การปองกัน) ป 2529 ไดกลาวถึงหัวขอตาง ๆ ดังนี้
(1) มาตรฐานคุณภาพอากาศ น้ํา และดิน ในพื้นที่และจุดประสงคตาง ๆ
(2) ปริมาณความเขมขนสูงสุดของมลพิษ (รวมทั้งระดับเสียง) ในพื้นที่ตาง ๆ
(3) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยในการขนสง ลําเลียงสารอันตราย
(4) ขอหามและขอควรระวังในการขนสง ลําเลียงสารอันตรายในพื้นที่ตาง ๆ
(5) ขอหามและขอควรระวังเรื่องสถานที่ตั้งอุตสาหกรรมและการปฏิบัติในกระบวนการผลิตในพื้นที่ตาง ๆ
(6) ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยเพื่อการปองกันอันตรายที่กอใหเกิดมลพิษและมาตรการ
แกไขสําหรับอุบัติเหตุ
4.3.2

การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามประกาศ เรื่อง การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ป 2537 (The Environmental Impact
Assessment Notification, 1994) โดยรัฐบาลกลางแหงอินเดีย กระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไม (Ministry of
Environmental and Forest) เมืองนิวเดลี ไดกําหนดประเภทโครงการที่ตองไดรับอนุมัติดานสิ่งแวดลอม
(Environmental Clearance) โดยตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แผนการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม และรายละเอียดการทําประชาพิจารณประกอบใบขออนุญาต ดังนี้
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นักลงทุนยื่นใบสมัครเพื่อขอใชพื้นที่สําหรับทําเหมือง

(Application for prospecting license and mining leases)
ใบสมัครจะถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลของรัฐ (State Government) โดยพิจารณา
ตามกฎหมายและพระราชบัญญัติของอินเดีย
(Application for prospecting license and mining leases)
ถาหากพื้นที่ที่ขออนุญาตใชสําหรับทําเหมืองแรอยูในพื้นที่ที่กําหนดเปนพิเศษ เชน เมือง
Charagah ซึ่งมีทรัพยากรที่เปนวัตถุดิบในการทําแกวจํานวนมากจําเปนจะตองไดรับการ
ยินยอมจากเจาหนาที่ผูมีอํานาจบริหารกฏหมายดาน รายได (Competent Revenue
Authority) กอนที่ใบสมัครจะไดรับการพิจารณาในขั้นตอนตอไป
ในขณะเดียวกันนักลงทุนจะตองยื่นเอกสารแสดงตําแหนงพื้นที่ที่จะทําเหมือง
ตอกรมปาไม เพื่อพิจารณาอนุมัติวาพื้นที่ดังกลาวไมไดอยูในเขตปาสงวน
หลังจากนั้น ใบสมัครจะถูกตรวจสอบโดยกระทรวงสิ่งแวดลอมและปาไมของรัฐบาลกลาง
กรุงนิวเดลฮี โดยพิจารณารวมกับคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในรัฐตาง ๆ ซึ่งจะเปน
ผูใหคําแนะนํา ทั้งนี้ ถาหากพื้นที่ที่ขออนุญาตมีขนาดมากกวา 500 hectares ขึ้นไป
ก็จําเปนที่จะตองทําประชาพิจารณเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
นอกจากนี้ นักลงทุนที่ยื่นขออนุญาตจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment Report) และแผนการจัดการสิ่งแวดลอม
(Environment Management Plan) ดวย
หนวยราชการจะตองทําประชาพิจารณโดยคณะกรรมการควบคุมมลพิษของรัฐ
เพื่อใชเปนเอกสารสําคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
นักลงทุนจะไดรับเอกสาร Site Clearance (SC) และ Environment Clearance
หลังจากหนวยราชการที่เกี่ยวของพิจารณาอนุมัติเสร็จสิ้น
ในกรณีที่ พื้นที่ที่ขออนุญาตในการทําเหมืองมีขนาดเพียง 5 hectares
นักลงทุนไมจําเปนตองใชเอกสาร Environment Clearance เพื่อยื่นประกอบการพิจารณาอนุมัติ
แผนลงทุนไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจ

รูปที่ 9 : ขั้นตอนการขออนุญาตทําเหมืองแรในอินเดีย
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(1) โครงการพลังงานปรมาณูและโครงการที่เกี่ยวของ เชน โรงผลิตน้ําที่มีปรมาณูเปนสวนประกอบ
เชื้อเพลิงปรมาณู ออกไซดของโลหะหายาก (rare earth)
(2) โครงการพลังงานน้ํา ชลประทาน และการควบคุมอุทกภัย
(3) ทาเรือ (ยกเวนทาเรือขนาดเล็ก) และทาอากาศยาน
(4) การกลั่นปโตรเลียม รวมถึงการขนสงน้ํามันดิบและผลิตภัณฑทางทอ
(5) การผลิตปุยเคมี (ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสที่นอกเหนือจากซุปเปอรฟอสเฟต)
(6) สารกําจัดศัตรูพืช (สังเคราะห)
(7) ปโตรเคมีครบวงจร (ทั้งโอลิฟนและอโรมาติค) และสารกั้นกลาง เชน DMT คารโปรแลคตัม
LAB เปนตน รวมถึงผลิตภัณฑพลาสติค เชน LDPE, HDPE, PP, PVC เปนตน
(8) ยาและเวชภัณฑ
(9) การสํารวจน้ํามัน และแกสและผลิตภัณฑ การขนสงและการจัดเก็บ
(10) ยางสังเคราะห
(11) ใยหินและผลิตภัณฑ
(12) กรดไฮโดรไซยานิคและผลิตภัณฑ
(13) ก. อุตสาหกรรมโลหะปฐมภูมิ (เชน ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา อลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี
ตะกั่ว และเฟอรโรอัลลอยด)
ข. เตาถลุงดวยไฟฟา (Electric arc furnaces)
(14) อุตสาหกรรม Chlor-alkali
(15) อุตสาหกรรมสีครบวงจร รวมถึงการผลิตเรซินและวัตถุดิบพื้นฐาน
(16) เสนใยที่มีความเหนียวและเสนดาย
(17) การจัดเก็บแบตเตอรรี่ รวมถึงการผลิตตะกั่วออกไซดและตะกั่วแอนติโมนีอัลลอยด
(18) โครงการทองเที่ยวทุกประเภทที่มีการลงทุนมากกวา 50 ลานรูป
(19) โรงงานพลังความรอน
(20) เหมืองแร (สินแรหลัก) ที่มีพื้นที่ไมนอยกวา 5 เฮกแตร
(21) โครงการทางหลวง ยกเวนโครงการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงผิวการจราจร ขยายทาง ในพื้นที่
วางที่เปนกรรมสิทธิ์ที่ไมผานพื้นที่ออนไหวทางสิ่งแวดลอม เชน อุทยานแหงชาติ สถานที่คุมครอง เขตสงวนพันธุ
เสือ เขตสงวนพันธุปาไม เปนตน
(22) ถนนยางมะตอยบนเทือกเขาหิมาลัยและ / หรือในพื้นที่ปา
(23) โรงตมกลั่น
(24) หนังดิบและหนังสัตว
(25) กระดาษ เยื่อกระดาษ และสิ่งพิมพ
(26) ฟอกยอม
(27) ซีเมนต
(28) โรงหลอ
(29) โรงชุบดวยไฟฟา
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สําหรับขั้นตอนและวิธีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศของกระทรวง
สิ่งแวดลอมและปาไม รัฐบาลอินเดียกําหนดใหการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย
ขั้นตอน ดังนี้
(1) การกลั่นกรอง (screening) : มีวัตถุประสงคเพื่อพิจารณาวาโครงการตองจัดทํารายงาน
ดานสิ่งแวดลอมตามขอกําหนดของทางราชการหรือไม
(2) การกําหนดขอบเขตการศึกษาและการพิจารณาแนวทางเลือก (scoping and consideration
of alternatives) : เปนกระบวนการในการจัดทําขอบเขตการศึกษา หรือ terms of reference (TOR) ของ
รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาเป น ผู จั ด ทํ า ขึ้ น ตามแนวทางที่ ห น ว ยงาน
ดานสิ่งแวดลอมกําหนดไว และเจาของโครงการเปนผูใหขอมูลโครงการ
(3) การเก็บขอมูลพื้นฐาน : ขอมูลพื้นฐานเปนรายละเอียดของสภาพปจจุบันของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมของพื้นที่โครงการ ซึ่งเปนขอมูลเฉพาะของพื้นที่แตละพื้นที่ จึงตองมีการตรวจวัดและอาจใชขอมูล
ทุติยภูมิประกอบ
(4) การประเมินผลกระทบ : เปนวิธีการที่ชวยใหสามารถระบุผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดตามมา
จากกิจกรรมของโครงการ รวมทั้งชวยใหสามารถเสนอแนะแนวทางเลือกที่เหมาะสมได
(5) การประเมินแนวทางเลือก การกําหนดมาตรการปองกัน และการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม : สําหรับโครงการทุกโครงการ จะตองเสนอแนวทางเลือกทั้งหมดที่เปนไปไดและ
เปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากแนวทางเลือกแตละแนวทาง แนวทางเลือกตองครอบคลุมถึงที่ตั้งโครงการและ
เทคโนโลยีที่ใชในการผลิต รวมทั้งตองวิเคราะหผลที่ จะเกิดขึ้นในกรณีไมมีโครงการดวยเชนกัน รวมทั้งการ
จัดลําดับเพื่อคัดเลือกแนวทางการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมที่สุดทางดานเศรษฐศาสตร แกชุมชนมากที่สุด
(6) การรับฟงความคิดเห็น : หลังจากที่จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม กฎหมาย
กําหนดใหเจาของโครงการตองแจงรายละเอียดโครงการและจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นจากชุมชน
(7) การตัดสินใจดําเนินโครงการ : เปนกระบวนการหารือระหวางเจาของโครงการและหนวยงานของ
ภาครัฐที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(8) การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข : ในระหวางการกอสรางและการดําเนินงาน
เจาของโครงการจะตองจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อใหมั่นใจวาโครงการไดดําเนินการตามขอกําหนดที่จัดทํา
ขึ้น และเพื่อตรวจสอบวาผลกระทบที่เกิดขึ้นเปนไปตามที่คาดการณไวหรือไม
4.4

กฎหมายดานการลงทุนจากตางประเทศ
การสงเงินกลับประเทศ
(1) การสงเงินมูลคาทุน : นักลงทุนในอินเดียจะสามารถสงเงินมูลคาทุนที่เพิ่มขึ้นกลับประเทศเดิม
ไดถาจายภาษีตามกฎหมายแลว และถาการลงทุนนั้นอยูภายใตขอตกลงที่ใหสงเงินทุนกลับได
(2) การสงกําไร : สามารถสงกําไรที่ไดจากการขายสินคากลับประเทศเดิมไดเชนกันแตตองผานการ
อนุมัติของธนาคารกลาง (RBI) และเสียภาษีแลว
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(3) การสงเงินปนผล : สําหรับเงินปนผลที่ไดรับจากการลงทุนสามารถสงกลับไดหลังจายเสียภาษี
แลวโดยไมตองขออนุญาตจาก RBI แตตองอยูภายใตเงื่อนไขบางประการ
(4) การสงเงินประเภทอื่นๆ : การสงกําไรที่สํานักงานสาขาในอินเดีย (ยกเวนธนาคาร) ของบริษัทที่
จดทะเบียนในตางประเทศไปยังสํานักงานใหญที่ตั้งอยูนอกอินเดีย สามารถทําไดโดยไมตองขออนุญาต สวนการ
สงผลกําไรแบบ wind-up ของสํานักงานสาขาในอินเดียตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
4.5

กฎหมายแรงงาน
อินเดียเปนสมาชิกองคการแรงงานสากลและปฏิบัติตามขอตกลงที่รวมใหสัตยาบัน อินเดียมีกฎหมาย
คุมครองสภาพแวดลอมดานการทํางานและผลประโยชนของผูใชแรงงาน รัฐบาลมักดําเนินการทบทวนกฎหมาย
ตางๆ ดานแรงงานเพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ กฎหมายนี้มีขึ้นเพื่อแกไขปญหา
หลายอยาง เชน การขัดแยงดานแรงงานอุตสาหกรรม สภาพแวดลอมในการทํางาน คาจาง และประกันสังคม
กฎหมายแรงงานของอินเดียที่สําคัญมีดังนี้
(1) กฎหมายควบคุมความขัดแยงทางดานอุตสาหกรรม ใชยุติปญหาความขัดแยงอยางยุติธรรม
ผานขั้นตอนการเจรจา ประนีประนอม อณุญาโตตุลาการ และการชี้ขาดของศาล
(2) พระราชบัญญัติโรงงานอุตสาหกรรม ป 2491 (The Factory Act 1948) เปนกฎหมายที่ให
ความคุมครองสภาพแวดลอมในโรงงานดวยการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสําหรับสภาพแวดลอมที่ทํางาน สิ่งอํานวย
ความสะดวกในการผลิตสินคา การเก็บรักษาวัตถุดิบ การกําจัดของเสีย การปองกันอัคคีภัย ระยะเวลา และบริการ
ดานสุขอนามัย
(3) กฎหมายคาแรงขั้นต่ํา ป 2491 (The Minimum Wage Act 1948) เปนกฎหมายที่ออกมา
เพื่อใหอํานาจแกหนวยงานรัฐหรือรัฐบาลกลางที่รับผิดชอบในการกําหนดและแกไขคาแรงขั้นต่ํา และเงินตอบแทน
อื่นๆ ที่จายใหแกผูใชแรงงาน
4.6

พิธีการศุลกากร / ภาษีศุลกากรสําหรับแร
การดําเนินการดานพิธีการศุลกากร (Clearance of Goods) ผูนําเขาสินคาจะตองชําระภาษีศุลกากร
ภายใน 2 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับ Bill of Entry ยกเวนวันหยุดราชการ โดยการประเมินของเจาหนาที่ หากลาชา
กวากําหนดจะตองชําระดอกเบี้ยเพิ่มในอัตรารอยละ 20 ตอป
อินเดียมีนโยบายเปดเสรีทางการคา โดยการลดอัตราภาษีศุลกากรลง แตปญหาอื่น ๆ ในกระบวนการ
ทางศุลกากรก็ยังมีอยู เชน เอกสารที่ตองใชใบเสร็จราคาหนาโรงงานและความลาชาของการดําเนินการ บริษัทเอกชนได
รองเรียนในเรื่องของการจัดหมวดหมูของสินคานําเขา การตีราคาที่ไมถูกตองและปญหาคอรัปชั่น ในป 2539
รัฐบาลไดเปลี่ยนระบบการแบงสินคาเปนหมวดหมู (Commodity Classification) ใหสอดคลองกัน และขจัด
ความไมชัดเจน ทําใหนโยบายนําเขาและสงออกโปรงใสขึ้น
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สําหรับภาษีศุลกากรของแรที่ไดปรับอัตราลงไดแก
(1) เพชรที่ผานการตัดและขัดเงา รวามถึงแรรัตนชาติ ลดลงจากรอยละ 15 เหลือรอยละ 5
(2) ทองคํา ลงลดจาก 250 รูปตอ 10 กรัม เปน 100 รูปตอ 10 กรัม
(3) นิกเกิ้ล รวมกันที่รอยละ 10 จากรอยละ 5 และรอยละ 15 โดยไมคํานึงถึงระดับของการนําเขา
(4) ตะกั่ว ลดลงจากรอยละ 25 เปนรอยละ 20
(5) ยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับแรรัตนชาติที่มีสีไมเรียบและเพชรที่ผานกระบวนการเจียระไนไม
สมบูรณหรือแตกหัก
(6) รัฐบาลกลางกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิต (excise duty) คงตัวสําหรับถานหินที่ 10 รูปตอตัน
(w.e.f.26.06.2003)
แมวารัฐบาลอินเดียไดปรับลดระดับอัตราภาษีศุลกากรลงมาระดับหนึ่ง แตยังมีการกําหนดใหมีการ
จัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มพิเศษ (Surcharge on Import) อีกรอยละ 10 ของอัตราภาษีศุลกากรพื้นฐาน (Basic
Duty) สําหรับสินคานําเขาทุกชนิด ยกเวนสินคาประเภทผลิตภัณฑปโตรเลียม ทองคําและสินคาเงิน (Gold &
Silver) รวมทั้งยังกําหนดเก็บภาษีตอบโต (CVD) และยังคงอัตราภาษีศุลกากรในระดับสูงกับสินคา Consumer
Goods และสินคาสําเร็จรูปอื่น ๆ (Finished Products) โดยรัฐบาลอินเดียไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจําป 2542-2543 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2542 ในพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
การจัดเก็บภาษีนําเขาสินคา (Custom Duty) โดยในงบประมาณป 2542-2543 อินเดียไดยกเลิกการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรพิเศษ (Special Custom Duty) ที่ไดกําหนดไวรอยละ 2-5 ในปกอนหนา (ยกเลิกการจัดเก็บตั้งแต 28
ก.พ. 2542 เปนตนไป) ยกเวนสินคาบางรายเทานั้นที่ยังคงการจัดเก็บภาษีศุลกากรพิเศษ แตรัฐบาลอินเดียได
กําหนดจัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มพิเศษ (Surcharge) สําหรับสินคานําเขาทุกชนิดรอยละ 10 ของอัตราภาษีศุลกากร
พื้นฐาน (Basic Custom Duty) ยกเวนน้ํามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เคยจัดเก็บ Surcharge รอยละ 40
รวมทั้งสินคาตามขอตกลง GATT สินคาเงิน และทองคํา

5.

บทสรุปสําหรับนักลงทุนดานเหมืองแร

5.1

โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในอินเดีย
สําหรับโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในอินเดียไดนําเสนอเปนการวิเคราะหจุดแข็ง
จุดออน ปญหาอุปสรรค และโอกาสในดานตางๆ ดังตารางที่ 10
5.2

แรที่มีศักยภาพนาลงทุนในอินเดีย

5.2.1

หลักเกณฑการพิจารณาแรที่มีศักยภาพตอการลงทุน
หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณากําหนดชนิดของแรที่มีศักยภาพเหมาะสมที่จะลงทุนในตางประเทศ มี

ดังนี้
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