คูมือลงทุนเหมืองแรอินโดนีเซีย

4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร
(Mineral Investment : Terms and Conditions)
4.1 นโยบายดานแร (Mineral Policy)

ภายหลังจากสิ้นสุดยุคประธานาธิบดีซูฮารโต ประเทศจําเปนตองฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศโดย
การเปดประตูสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ อุตสาหกรรมหมืองแรก็เปนภาคอุตสาหกรรมหนึ่งของ
เปาหมายการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ ดังนั้นเพื่อเปนการดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศใน
อุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร ในป 1967 รั ฐ บาลได มี ก ารนํ า ระบบการบริ ห าร กํ า กั บ ดู แ ลการลงทุ น จาก
ตางประเทศแบบใหมมาใชในอุตสาหกรรมเหมืองแร นั่นคือ การนําเอาระบบ Contract of Work (CoW)
มาใชเปนสัญญาการดําเนินกิจกรรมเหมืองแรแทนการใชกฎหมายเหมืองแรที่หลายๆประเทศไดมีการใช
ระบบ CoW ไดมีบทบาทที่สําคัญในอุตสาหกรรมเหมืองแรของประเทศ ตลอดระยะเวลา 30 ปที่ผานมา
ระบบนี้ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศ
ตลอดจนดานสิ่งแวดลอมที่นับวันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น จาก CoW ฉบับที่ 1 จนถึงปจจุบันกําลังอยูใน
การราง CoW ฉบับที่ 8
ระบบ CoW เปนระบบที่มีความหมายและมีการพัฒนาเปนอยางดีในการอนุญาตสิทธิการทําเหมือง
แรสําหรับนักลงทุนตางชาติ ความตองการดานพื้นฐานและของนักลงทุนไดรับการปกปองเปนอยางดี
หลักประกันดานสิทธิทําเหมืองแร (Security of Tenure) ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งอยูใน Conjunctive Title มอบ
อํานาจและสิทธิใหกับนักลงทุนตั้งแตการสํารวจทั่วไป การเจาะสํารวจ การพัฒนา การทําเหมืองแร การ
แตงแรและการตลาด หลักประกันนี้เปนกฎระเบียบเฉพาะ (Lex Specialis) ที่มีอํานาจเหนือกฎหมาย
ทั่วไป ซึ่งไมมีเปลี่ยนแปลงเนื่องจากนโยบายรัฐบาลและ/หรือกฎหมายอื่นตลอดอายุสัญญา
ในดานการทําเหมืองถานหิน ก็ไดมีการนําเอา Coal Contract Agreement (CCA) มาใชในระยะ
เริ่มแรก หลังจากนั้นก็ไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาใช Coal Contract of Work (CcoW) แทน โดย
เปนการใชหลักการของ CoW มาประยุกตใช
ดวยรัฐมีแนวนโยบายการกระจายอํานาจใหกับการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งดาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร ในป 2001 รัฐจึงไดมีการออกกฎหมายฉบับที่ 22/1999 เกี่ยวของกับการโอน
อํานาจการดูแลการทําเหมืองแรใหกับรัฐบาลทองถิ่น (Regional Autonomy) และกฎหมายฉบับที่
25/1999 เกี่ยวของกับการโอนอํานาจการจัดเก็บภาษีใหกับรัฐบาลทองถิ่น
4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ

ภายใตกฎหมายแร การสํารวจ การพัฒนาและการทําเหมืองแรขึ้นอยูกับ
o The Kuasa Pertambangan (KP)
o The Contract of Work (CoW) และ
o The Coal Contract of Work (CCoW) หรือเดิมเรียกวา Coal Co-operation Agreement
(CCA).
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KP อนุญาตใหเฉพาะชาวอินโดนีเซียหรือบริษัทชาวอินโดนีเซียเทานั้น จะตองขออนุญาต KP
สําหรับแตละขั้นตอนการทํางาน เริ่มตั้งแต การสํารวจแรทั่วไป การเจาะสํารวจแร การทําเหมือง การแตง
แร และการขนสงและขายแร
CoW อนุญาตใหกับบริษัทอินโดนีเซียที่มีชาวตางชาติถือหุน CoW ครอบคลุมทุกแรยกเวน ถาน
หิน ปโตรเลียม และครอบคลุมทุกขั้นตอนการดําเนินงาน
CCoW อนุญาตใหกับบริษัทอินโดนีเซียที่มีชาวตางชาติถือหุน หรือบริษัทอินโดนีเซีย CCoW ใช
เฉพาะการผลิตถานหิน
CoW และ CCoW ไมนําไปใชในเกาะชวาได แต KP สามารถใชได อนึ่งการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียมจะใชกฎระเบียบแยกตางหาก
ระบบ CoW สําหรับการดูแลกํากับการทําเหมืองแรมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมเหมืองแรของ
อินโดนีเซีย ระบบ CoW ซึ่งนํามาใชครั้งแรกในป 1967 ไดรับการปรับปรุงเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก ในไมชานี้รัฐบาลจะออก CoW รุนที่ 8 (8th generation of
CoW) สําหรับเหมืองแร ปจจุบันมีการใช CcoW รุนที่ 3 (3rd generation CcoW) สําหรับการทําเหมือง
ถานหิน
โดยเนื้อหา CoW เปนสัญญาระหวางรัฐบาลกับบริษัทอินโดนีเซีย บริษัทสามารถถือหุนโดย
ตางชาติ 100% ได แตจะตองมีการขายหรือโอนหุนออกไปใหกับชาวอินโดนีเซียในภายหลัง ดังนั้น
ในทางปฏิบัติ CoW สวนใหญจะมีชาวอินโดนีเซียถือหุนอยู
CoW กําหนดสิทธิ หนาที่และเงื่อนไขของบริษัทในทุกขั้นตอนของการดําเนินกิจการตั้งแตการ
สํารวจ กอนการทําเหมืองแร การพัฒนา การทําเหมืองแร และการปดเหมือง CoW มีผลบังคับใชเฉพาะ
พื้นที่ที่กําหนด (“พื้นที่สัญญา”)
ประเด็นสําคัญๆที่อยูใน CoW เงื่อนไขคาใชจาย การนําเขาและการสงออก การตลาด ดานภาษี
คาธรรมเนียม เงื่อนไขดานการรายงาน การบันทึก การตรวจสอบและแผนงาน การวาจางและฝกอบรม
ชาวอินโดนีเซีย การปองกันและการจัดการดานสิ่งแวดลอม ความรวมมือระหวางบริษัทกับภาครัฐในสวน
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และการพัฒนาธุรกิจทองถิ่น
CoW ครอบคลุมดานภาษี คาภาคหลวง คาธรรมเนียมตางๆที่เกี่ยวของรวมทั้ง คาเชาที่ดินในพื้นที่
สัญญา คาภาคหลวงจากการผลิตแร ภาษีรายไดชําระโดยบริษัท ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีหัก ณ ที่
จาย ดอกเบี้ย คาเชา ภาษีมูลคาเพิ่ม อากรแสตมป ภาษีนําเขา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
การทําเหมืองถานหินของชาวตางชาติในอินโดนีเซียแตเดิมอยูภายใต CCA และนับตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 1997 ไดมีการนําเอาหลักการ โครงสราง วิธีปฏิบัติ ของ CoW มาประยุกตใช จนถึง
ปจจุบันมีการใช CCA 2 รุน และ CcoW 1 รุน ซึ่งเรียกวาเปน CcoW รุนที่ 3 (3rd generation CcoW).
กฎเกณฑและเงื่อนไขใน Coal Contract of Work (CCoW) คลายคลึงกับ CoW รุนที่ 7 (7th
generation CoW).
ภายใต CcoW บริษัทเหมืองแรมีสิทธิในผลผลิตถานหิน 100% แตตองชําระคาภาคหลวงในอัตรา
13.5% ของรายไดจากการขายถานหินใหกับรัฐบาล
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4.2.1 สัญญา Contract of Work (CoW)
1) ชวงการสํารวจทั่วไปและการเจาะสํารวจ (General Survey and Exploration Periods)
โดยทั่วไปแลว กอนการยื่นคําขอรับ CoW นักลงทุนตางชาติจะตองดําเนินการสํารวจแรกอน การ
สํารวจแรหมายรวมถึง การศึกษาดานธรณีวิทยา การสํารวจทั่วไป การเดินทางเขาพื้นที่จริง การเก็บ
ตัวอยาง และกิจกรรมอื่นงานดังกลาวสามารถดําเนินการไดภายใตใบอนุญาตเพื่อการสํารวจแรเบื้องตน
(Surat Keterangan Izin Peninjauan) หรือ SKIP ซึ่งออกโดยกรมเหมืองแรและพลังงาน SKIP มีอายุ 1
เดือน
นักลงทุนตางชาติที่ตองการดําเนินการเจาะสํารวจในพื้นที่ที่ตองการ จะตองยื่นขอ CoW เพื่อให
สอดคลองกับคําขอฯ นักลงทุนตองจัดตั้งบริษัทจํากัดสัญชาติอินโดนีเซีย (PT) หลังจากผานการอนุมัติ
ราง CoW ครั้งที่หนึ่ง บริษัทจํากัดนี้ซึ่งอนุญาตใหมีผูถือหุนชาวตางชาติ เรียกวา บริษัท PMA CoW จะ
ลงนามโดยบริษัท PMA และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเหมืองแรและพลังงาน
ชวงระหวางการยื่นขอ CoW และวันลงนามสัญญา อาจกินระยะเวลาหลายเดือน ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาว ผูยื่นคําขอฯ อาจตองการดําเนินการสํารวจแรทั่วไปหรือเจาะสํารวจแรในพื้นที่สัญญา การ
ดําเนิ นการสามารถทําได ภายใตอํานาจหนังสืออนุญาตเพื่อการสํารวจแร เบื้องตน (Surat
Izin
Penyalidikan Pendahuluan) หรือ SIPP
เมื่อมีการอนุญาต SIPP ผูถือใบอนุญาตจะมีเอกสิทธิในการเจาะสํารวจแรในพื้นที่สัญญาทันที่ใน
ระหวางที่รอ การสรุปCoW หนวยงานหรือบริษัทอื่นไมสามารถดําเนินการใดๆในพื้นที่นี้ได SIPP
ไมใชใบอนุญาตทําเหมืองแรและไมสามารถโอนได โดยทั่วไป SIPP มีอายุ 1 ป แตสามารถยื่นขอใหมได
หากตองการ
กอนรับใบอนุญาต SIPP จะตองวางเงินค้ําประกันมีดอกเบี้ยซึ่งขอคืนได ในอัตรา 5 เหรียญสหรัฐ
ตอพื้นที่ 1 เฮกเตอร ตอกรมเหมืองแร
กรณีมีการดําเนินการภายใต SIPP โดยผูถือหุนของบริษัทที่ขออนุญาต CoW คาใชจายกอนการ
ผลิตที่เกี่ยวของ อันเกิดจากผูถือหุน สามารถถายโอนใหบริษัทที่ถือ CoW ได ภายใตเงื่อนไข CoW
1.1) การยื่นขอ CoW (Application for CoW)
นักลงทุนตางชาติที่ตองการทําเหมืองแรทั่วไปในอินโดนีเซียตองจัดตั้งบริษัทลูกสัญชาติอินโดนีเซีย
(บริษัท PMA) ภายใตกรอบกฎหมายการลงทุนตางชาติฉบับที่ 1/1967 บริษัทลูกใหมจะลงนามในสัญญา
CoW กับรัฐบาลอินโดนีเซีย อยางไรก็ตาม บริษัทไมสามารถจัดตั้งบริษัทลูกไดกอนราง CoW จะผานการ
อนุมัติจากประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
1.2) ขั้นตอนการขออนุญาต CoW
มีดังนี้
1. ผูขอฯ ยื่นขอแผนที่ธรณีวิทยาแหลงแรที่สํารองไวสําหรับ CoW จากกรมเหมืองแรและพลังงาน
(Department of Energy and Mines) พรอมชําระคาธรรมเนียมลงทะเบียนเปนเงิน 100,000 รูเปย
อินโดนีเซีย (IDR)
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2. กรมฯ จะมอบแผนที่แสดงพื้นที่ทําเหมืองที่สงวนไวสําหรับผูขอฯ ผูขอฯ ตองชําระคาสงวนพื้นที่
เปนเงิน 10,000,000 IDR
3. คําขออนุญาต CoW จะถูกสงไปยังกรมฯ ตามพื้นที่ทําเหมืองแรที่สงวนไว โดยทั่วไป พื้นที่ที่
สงวนไวสําหรับการทําเหมืองแรทั่วไปจะเปน 250,000 เฮกเตอร และสําหรับการทําเหมืองถานหินจะเปน
100,000 เฮกเตอร
4. กอนการสงคําขออนุญาต CoW ไปยังกรมฯ ผูขอฯ ตองวางเงินมัดจําที่ขอคืนได สําหรับพื้นที่ทํา
เหมืองที่สงวนไว เปนเงิน 10,000 IDR ตอเฮกเตอร
5. เอกสารประกอบคําขออนุญาต CoW ไดแก
ก. แผนที่แสดงพื้นที่ทําเหมืองที่สงวนไวซึ่งไดรับจากกรมฯ
ข. สําเนาใบโอนเงิน/นําฝากเงินจากธนาคาร จํานวน 10,000,000 IDR
ค. สําเนาหลักฐานทางการเงินที่ตรวจสอบแลวของผูขอฯ หรือบริษัทแม ยอนหลัง 3 ป
ง. หนังสือมอบอํานาจ สําหรับผูยื่นคําขอฯ และผูเปนตัวแทนบริษัทที่ยื่นคําขอฯ
จ. บันทึกความเขาใจ กรณีผูยื่นคําขอฯ มีหลายกลุม และ
ฉ. กรณีผูยื่นคําขอฯ เปนบริษัทอินโดนีเซีย ตองมีสําเนาการชําระภาษีครั้งลาสุด
6. กรมฯ จะตัดสินใจในหลักการวาคําขอฯ ผานการอนุมัติหรือไม
7. ในระหวางรอการอนุมัติ ผูยื่นคําขอฯ อาจขอใบอนุญาตสํารวจเบื้องตน (Preliminary Survey
Permit, SIPP) จากกรมฯ ใบอนุญาตนี้มีอายุ 1 ป และอาจขยายระยะเวลาได กรณีผูขออนุญาต CoW
เปนบริษัทตางชาติ ผูถือใบอนุญาต SIPP ตองวางเงินมัดจําที่ขอคืนได จํานวน 5 เหรียญสหรัฐตอเฮก
เตอร
8. กรณีคําขอ CoW ผานการอนุมัติแลว กรมเหมืองแร (Directorate General of Mines) จะตั้ง
คณะเจรจาเพื่อตกลงราง CoW กับผูขอฯ
9. ราง CoW ที่ผานการตกลงแลวจะนําเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเหมืองแรและพลังงาน
(Minister of Mines and Energy) เพื่อนําเรื่องผานสภา และสําเนาจะเสนอเขาคณะกรรมการประสานงาน
การลงทุนแหงอินโดนีเซีย (Indonesian Investment Coordinating Board, BKPM)
10. รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงเหมื อ งแร แ ละพลั ง งานจะเสนอผลการพิ จ ารณาของสภาต อ
ประธานาธิบดี
11. BKPM จะเสนอความคิดเห็นตอประธานาธิบดีเชนกัน
12. ประธานาธิบ ดีอนุ มัติราง CoW และมอบอํานาจใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเหมืองแรแ ละ
พลังงานลงนาม CoW ในนามของรัฐบาลอินโดนีเซีย
13. จะมีการจัดตั้งบริษัท PMA ขึ้น เพื่อลงนามใน CoW
1.3) การจดทะเบียนภาษี (Tax Registration)
บริษัท PMA ตองจดทะเบียนภาษีและรับหมายเลขผูเสียภาษี ซึ่งเรียกวา NPWP (Nomor Pokok
Wajib Pajak)
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การจดทะเบียนภาษีตองดําเนินการภายใน 1 เดือนหลังจากที่บริษัทเริ่มดําเนินธุรกิจ อยางไรก็ตาม
บริษัทหลายแหงจดทะเบียนภาษีหลังจากดําเนินการจัดตั้งเรียบรอยเลย
สําหรับภาษีนิติบุคคล บริษัทตองจดทะเบียนภาษีที่สํานักงานภาษี PMA ในกรุงจาการตา และ
บริษัทยังตองจดทะเบียนที่สํานักงานภาษีในทองที่ที่เหมืองตั้งอยูหรือสํานักงานภาษีที่ดูแลพื้นที่ทําเหมือง
ดวย
นอกจากการจดทะเบียนภาษีแลว บริษัทตองจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยอีกดวย
1.4) การทําบัญชีเปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ (Bookkeeping in US Dollars)
กฎหมายภาษีอินโดนีเซียอนุญาตใหบางบริษัท รวมถึงบริษัทเหมืองแรซึ่งดําเนินการใตกรอบ CoW
ทําบัญชีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐได โดยตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมภาษี
แมวาตัวสัญญา CoW เองจะอนุญาตใหบริษัททําบัญชีในสกุลเงินเหรียญสหรัฐอยูแลว แตบริษัท
สวนใหญยังดําเนินการขออนุญาตจากอธิบดีกรมภาษีอยู ธุรกรรมในสกุลเงินอื่นที่ไมใชเงินเหรียญสหรัฐ
ตองเปลี่ยนสกุลเงินเปนเหรียญสหรัฐโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของวันที่มีการดําเนินธุรกรรม
แบบประเมิ น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลรายป ต อ งแสดงในหน ว ยเงิ น รู เ ป ย ห อิ น โดนี เ ซี ย และการ
เปลี่ยนแปลงสกุลเงินในรายงานทางการเงินจากเหรียญสหรัฐเปนรูเปยหตองใชอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่
กําหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง
1.5) คาใชจายกอนทําสัญญา CoW (PRE-CONTRACT OF WORK EXPENSES)
โดยทั่ ว ไป ผู ถื อ หุ น บริ ษั ท CoW จะมี ค า ใช จ า ยก อ นการจั ด ตั้ ง บริ ษั ท และการลงนามใน CoW
คาใชจายเหลานี้สามารถโอนจากผูถือหุนมายังบริษัท CoW ในรูปของตนทุนกอนการดําเนินงาน และ
สามารถนํามาหักภาษีนิติบุคคลของบริษัท CoW โดยจะคิด Amortization เมื่อเริ่มดําเนินการ คาใชจาย
เหลานี้ตองไดรับการตรวจสอบโดยนักบัญชีของรัฐและรับรองโดยกรมเหมืองแรและพลังงานและอธิบดี
กรมภาษี
ประเด็นทางภาษีหลายประเด็นตองมีการชี้ชัดเกี่ยวกับการโอนคาใชจายกอนการจดทะเบียนบริษัท
โดยเฉพาะภาระภาษีมูลคาเพิ่มและ ภาษีหัก ณ ที่จาย จุดนี้เปนจุดสําคัญที่ตองมีการวางแผนอยาง
รอบคอบเพื่อใหไดประโยชนสูงสุด
2) ชวงการสํารวจและการพัฒนา (Exploration and Development Periods)
บริษัท CoW จะเปนผูดําเนินงานเหมืองแรทั้งหมด ยกเวนน้ํามันและกาซธรรมชาติ ถานหินและ
ยูเรเนียม ในพื้นที่ CoW บริษัทจะมีอํานาจในการควบคุม บริหารจัดการ และรับผิดชอบกิจกรรมทั้งหมด
ที่เกี่ยวกับการทําเหมืองแร ตั้งแตการสํารวจแร การพัฒนา การผลิต การถลุง การแตงแร การเก็บแร การ
ขนสง และการคา
CoW กําหนดลําดับขั้นตอนและวาระทํางาน ตามตารางขางลางนี้ :
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ตารางที่ 4 ระยะเวลาของกิจกรรมแรใน CoW
ขั้นตอน
การสํารวจทั่วไป
การเจาะสํารวจแร
การศึกษาความเปนไปได
การกอสราง
การผลิต

ระยะเวลา (ป)
1
2
1
3
30

ระยะขยายเวลา
1
2
1
20

ขั้นตอนตางๆ สอดคลองกับการตัดลดพื้นที่สัญญาบางสวนลงตามลําดับ
3) ภาระผูกพันของ COW (CoW Obligation)
เมื่อลงนามใน CoW บริษัทตองวางเงินมัดจําตอกรมเหมืองแรและพลังงานเปนเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่ง
จะไดรับคืนเมื่อ :
- สิ้นสุดชวงการสํารวจทั่วไปอยางเปนที่นาพอใจ (รอยละ 25)
- สิ้นปแรกของขั้นตอนการเจาะสํารวจแรและหลังจากบริษัทสงรายงานรายไตรมาสไดเปนที่นา
พอใจ (รอยละ 25)
- สงแผนที่ธรณีวิทยาทั่วไปตอกรมฯ ภายใน 12 เดือนนับจากสิ้นสุดขั้นตอนการเจาะสํารวจแร
(รอยละ 25)
- สงผลการศึกษาความเปนไปไดฉบับสมบูรณตอกรมฯ (รอยละ 25)
ระหวางขั้นตอนกอนการผลิต บริษัทตองสงรายงานความกาวหนาตอกรมฯเปนรายไตรมาส ภายใต
เงื่อนไขของ CoW บริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไวทุกประการและตองสงรายงาน
ในรายละเอียดตอกรมเหมืองแรและพลังงาน
CoW กําหนดภาระหนาที่ของบริษัทเกี่ยวกับการฟนฟูดานสิ่งแวดลอม การจางงานและฝกอบรม
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย สิ ท ธิ พิ เ ศษของ Suppliers อิ น โดนี เ ซี ย และข อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ สาธารณู ป โภคเพื่ อ
ประโยชนแกชุมชนทองถิ่น ตลอดอายุ CoW
นอกจากนี้ บริษัทยังมีภาระหนาที่ภายใต CoW ไดแก
3.1) ในขั้นตอนการสํารวจทัว่ ไป (GENERAL SURVEY STAGE)
ในขั้นตอนการสํารวจทั่วไป บริษัทตองใชจายเงินตามจํานวนที่ตกลงไว ในชวงเวลา 12 เดือน เมื่อ
สิ้นสุดชวงเวลาดังกลาว บริษัทตองสงรายงานแสดงรายการและจํานวนเงินคาใชจาย
เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนนี้ บริษัทตองลดพื้นที่สัญญาลงอยางนอยรอยละ 25 ของพื้นที่สัญญาเริ่มตน
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3.2) ในขั้นตอนการเจาะสํารวจแร (EXPLORATION STAGE)
ในขั้นตอนการเจาะสํารวจแร บริษัทตองใชจายเงินรายปตามจํานวนที่ตกลงไวเพื่อกิจกรรมการเจาะ
สํารวจแร เมื่อเริ่มขั้นตอนนี้ บริษัทตองสงแผนการและงบประมาณประจําปตอกรมฯเมื่อสิ้นสุดขั้นตอน
การสํารวจแร บริษัทตองยื่นเอกสารตอกรม ดังนี้ :
o สรุปผลตรวจสอบทางธรณีวิทยาและโลหะวิทยา พรอมขอมูลที่ไดทั้งหมด และ
o แผนที่ธรณีวิทยาทั่วไปของพื้นที่สัญญา
เมื่อหรือกอนครบรอบปที่สองของขั้นตอนการเจาะสํารวจแร บริษัทตองลดพื้นที่สัญญาลงเหลือไม
เกินรอยละ 50 ของพื้นที่สัญญาเริ่มตน
4) ในขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study Stage)
เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการศึกษาความเปนไปได บริษัทตองสงผลการศึกษาซึ่งครอบคลุมถึงการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตอกรมฯ และพรอมทั้งดําเนินการออกแบบสิ่งปลูกสราง สิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ
เมื่อสิ้นสุดการศึกษาความเปนไปได บริษัทตองจํากัดพื้นที่สัญญาลงใหเหลือไมเกินรอยละ 25 ของ
พื้นที่สัญญาขั้นตน โดยพื้นที่ที่เหลือตองไมเกิน 62,500 เฮกเตอร
5) ในขั้นตอนการกอสราง (Construction Stage)
บริษัทดําเนินการกอสรางสิ่งปลูกสรางและสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ
6) ชวงการทําเหมืองแร (Production Period)
6.1) เงื่อนไขใน CoW
ในระหวางขั้นตอนการทําเหมืองแร บริษัทตองเสนอรายงานการทําเหมืองตอกรมเหมืองแรและ
พลังงาน ดังนี้
o รายงานสถิติรายปกษ
o รายงานสถิติรายเดือน
o รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรายไตรมาส
o รายงานประจําป และ
o รายงานอื่นๆ
บริษัทสามารถสงออกผลิตภัณฑได แตใหคํานึงถึงความตองการภายในประเทศเปนหลัก การคาแร
ใหบริษัทในเครือตองอยูในราคาที่เหมาะสม สัญญาขายที่นานกวา 3 ปตองไดรับอนุญาตจากรัฐบาล
6.2) โครงสรางการดําเนินการ
บริษัท CoW สามารถเลือกที่จะดําเนินการทําเหมืองแรเองหรือจางผูรับเหมาดําเนินการได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความเหมาะสม
7) การสิ้นสุดสัญญา (Termination of Contract of Work)
ในกรณีที่บริษัทเล็งเห็นวาบริษัทไมสามารถดําเนินกิจการตอไปไดภายใต CoW บริษัทสามารถ
ดําเนินการขอสิ้นสุดสัญญาได โดยมีขั้นตอนดังนี้
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7.1) ยื่ นขอเสนอสิ้ นสุ ดสั ญ ญาเปน ลายลั กษณอั กษร พร อ มด ว ยแผนการป ดเหมื อง เอกสารที่
เกี่ยวของ แผนที่ แผนงาน และขอมูลดานเทคนิคอื่นๆที่เกี่ยวของ
7.2) ในกรณีที่ขอเสนอไดรับการอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร
รัฐมนตรีจะออกใบอนุญาตหยุดการใหกับบริษัทภายใน 6 เดือนนับตั้งแตบริษัทยื่นหนังสือ สัญญาก็เปน
อันสิ้นสุด บริษัทก็จะไมมีภาระผูกพันอีกตอไป
สรุปเงื่อนไข ภาระหนาที่ตางๆที่ตองดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของการทําเหมืองแร เมื่อตองการ
สิ้นสุดสัญญา CoW มีดังตอไปนี้ อยางไรก็ตาม การขาย การรื้อถอน การกําจัดทรัพยสินจะตองอยูภายใต
กฎเกณฑเรื่องภาษีตามที่กําหนดไวใน CoW.
o ชวงการสํารวจทั่วไปและการเจาะสํารวจแร (General Survey and Exploration Periods)
- บริษัทตองขายทอดหรือโยกยายทรัพยสินภายใน 6 เดือน มิฉะนั้นทรัพยสินจะตกเปน
ของรัฐบาล
- บริษัทตองสงขอมูลการดําเนินงานตอกรมเหมืองแรและพลังงาน
o ชวงการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study Period)
- บริษัทตองเสนอขายรายการทรัพยสินทั้งหมดในพื้นที่สัญญาตอของรัฐบาลในราคาตลาด
- ขอเสนอของบริ ษัทมี อายุ 30 วัน หากรัฐบาลรับขอเสนอ จะดํ าเนินการตามขอเสนอ
ภายใน 90 วัน
- กรณีรัฐบาลไมยอมรับขอเสนอ บริษัทตองขายหรือโยกยายทรัพยสินภายใน 6 เดือน
มิฉะนั้นทรัพยสินจะตกเปนของรัฐบาล โดยไมมีการชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
o ชวงการกอสราง (Construction Period)
- เงื่อนไขเปนเชนเดียวกับชวงการศึกษาความเปนไปได ยกเวนกรณีที่รัฐบาลไมยอมรับ
ขอเสนอ บริษัทตองขายหรือโยกยายทรัพยสินภายใน 12 เดือน
o ชวงการดําเนินการหรือการสิ้นอายุของ CoW (Operating Period or Expiration of the
CoW)
- หลักเกณฑเปนเชนเดียวกับชวงการศึกษาความเปนไปไดเชนกัน แตราคาที่เสนอตอ
รัฐบาลจะตองเปนราคาตลาด ต่ํากวาตลาด และเปนเชนเดียวกับชวงการกอสราง คือ
บริษัทตองขายหรือโยกยายทรัพยสินภายใน 12 เดือน หากรัฐบาลไมยอมรับขอเสนอ
- เมื่อสิ้นสุด CoW ทรัพยสินที่เปนสาธารณประโยชน เชน ถนน โรงเรียน โรงพยาบาล
และอุปกรณการศึกษาและการแพทย ใดๆ จะตกเปนทรัพยสินรัฐบาลโดยทันทีและไมมี
การชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น
4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมดานแร (Mining Taxes and Fees)

ประเด็นที่สําคัญของกฎหมายอินโดนีเซียคือ CoW และ CCoW มีสถานะเปนกฎหมายพิเศษ
(lex specialis) คือ สัญญาฯ มีอํานาจเหนือกวากฎหมายทั่วไป ตัวอยางเชน ภาษีรายไดที่ระบุใน CoW
จะมีผลบังคับใชเหนือกฎหมายทั่วไปที่เกี่ยวกับภาษีรายได กลาวโดยทั่วไป กฎเกณฑดานภาษีที่ระบุใน
CoW และ CCoW สะทอนกฎเกณฑดานภาษีทั่วไปที่มีผลบังคับใชในขณะที่มีการลงนามในสัญญา แมวา
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จะมียกเวนบาง ที่สําคัญคือ CoW หรือ CCoW กําหนดกฎเกณฑดานภาษีที่ตายตัวสําหรับสัญญาฉบับ
นั้น พรอมทั้งอาจมีขอยกเวนบางอยาง ขอเสียของการกําหนดภาษีตายตัวในสัญญาคือ บริษัทอาจไมได
รับผลประโยชนจากการเปลี่ยนแปลงภาษีในกฎหมายทั่วไป ที่อาจเกิดขึ้นไดในระหวางสัญญา
สรุปภาษีและคาธรรมเนียม และคาภาคหลวงแรใน CoW ฉบับที่ 7 มีดังนี้
ตารางที่ 5 อัตราคาภาษีและคาธรรมเนียม
รายการ
อัตราภาษีและคาธรรมเนียม หนวย
1. Deadrent
in US$ per hectare per
General Survey
0.025-0.05
annum
0.10-0.35
Exploration
0.50
Feasibility
0.50
Construction
Operation (depends on 1.50-3.00
type of deposits)
2. Production Royalty
ตูตารางขางลาง

ชนิดแร
Gold
Silver
Copper
Nickel Ore
(Garnierite
Nickel Ore
(Limonite)
Tin

ตารางที่ 6 อัตราคาภาคหลวงแร
ปริมาณการผลิตตอป
<2,000 กิโลกรัม
>= 2,000 กิโลกรัม
<25,000 กิโลกรัม
>=25,000 กิโลกรัม
<80,000 ตัน
>=80,000 ตัน
<1,250 ตัน
>=1,250 ตัน
<750 ตัน
>=750 ตัน
<50,000 ตัน
>=50,000 ตัน

Coal
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คาภาคหลวง (เหรียญสหรัฐ)
225.00/กิโลกรัม
235.00/กิโลกรัม.
1.90/กิโลกรัม
$2.00/กิโลกรัม
45.00/ตัน
55.00/ตัน
70.00/ตัน
78.00/ตัน
62.00/ตัน
63.00/ตัน
59.00/ตัน
64.00/ตัน
13.5% มูลคาที่ขาย
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4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร

ประกอบดวย

4.4.1 กระทรวงพลังงานและทรัพยากรธรณี (Ministry of Energy and Mineral
Resources, MEMR)
เป น หน ว ยงานระดั บ กระทรวงที่ มี ห น า ที่ ใ นการจั ด การด า นทรั พ ยากรแร แ ละแร พ ลั ง งาน
ประกอบดวยหนวยงานระดับกรมหลักๆ ดังนี้ คือ Directorate General of Energy and Mineral
Resources, Directorate General of Oil and Gas และ Directorate General of Electricity and
Energy Utilization

4.4.2 กรมธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี (Directorate General of Geology and
Mineral Resources, DGGMR)
วิสัยทัศนของกรมธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี คือ การพัฒนาการจัดการทรัพยากรแรเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดยการยึดหลักคุณธรรมดานธุรกิจ การเพิ่มมูลคาแรและการปกปองสิ่งแวดลอม
กรมฯ แบงหนวยงานออกเปน 5 หนวยงานหลัก คือ Directorate of Mineral Resources
Inventory ทําหนาที่ดานศูนยขอมูลทรัพยากรแร Directorate of Mineral & Coal Enterprise ทําหนาที่
ดานกํากับดูและการทําเหมืองแรและเหมืองถานหิน Directorate of Mineral & Coal Technique ทํา
หนาที่ดานงานวิชาการเกี่ยวกับเหมืองแรและถานหิน Directorate of Environmental Geology & Mining
Area ทําหนาที่ดานการจัดการสิ่งแวดลอม และ Directorate of Vulcanology & Geological Hazard
Mitigation หนวยงานหลักเกี่ยวภัยพิบัติและภูเขาไฟ

4.4.3 ที่อยู
Ministry of Energy and Mineral Resources
Jalan HR Rasuna Said, Blok X-2, Kav 07 dan 08 Kuningan
Indonesia
Tel : +62 21 525 6072
Fax : +62 21 525 6084
http:// www.mesdm.net
Directorate General of Geology and Mineral Resources
Jalan Merdeka Selatan 18, Kakarta Pusat
Indonesia
Tel : 62 21 384 9063
Fax : 62021 384 1896
http://djgsm.esdm.go.id
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