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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

บทที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป: ประเทศเวียดนาม 

1.1 ข้อมูลพื้นฐาน.................................................................................... 

ประเทศเวียดนาม มี ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม                    

(The Socialist Republic of Vietnam) มีข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและ

ประชากร การเมอืงการปกครอง และข้อมูลพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ 1.1 และ 1.2  

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเวียดนาม ได้แก่ การคมนาคม 

ท่าเรือ พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ 1.3 

 
รูปที่ 1.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงตําแหน่งที่ตั้งของประเทศเวียดนาม 

(ท่ีมา: www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia, 2015) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

 

รูปที่ 1.2 เขตการปกครองของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/VietnameseProvincesMap.png, 2006) 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

ตารางที่ 1.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที ่ 329,560 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 325,360 ตารางกิโลเมตร พืน้นํ้า 4,200 ตารางกิโลเมตร) 

สภาพภูมิประเทศ มดีินแดนปากแม่น้ําที่ราบตํ่าทางภาคเหนือ และภาคใต ้มีท่ีราบสูงตอนกลางของประเทศ ทาง

ภาคเหนอืท่ีอยูห่่างออกไปและทางภาคตะวันตกเฉยีงเหนอืมีทิวเขาและภูเขา 

สภาพภูมิอากาศ ในภาคเหนือของเวียดนาม มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. – 

เม.ย.) ฤดูร้อน (พ.ค. – ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. – พ.ย.) และฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.) ส่วนใน

ภาคใต้ของเวียดนาม จะมีภูมิอากาศคล้ายแถบเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูฝน 

(พ.ค. – ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย. – เม.ย.) 

ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

 ทรัพยากรปุาไม้ อุดมสมบูรณ์มาก 

 ทรัพยากรน้ํา แม่น้ําท่ีสําคัญ คือ แม่น้ําแดง, แม่น้ําไทยบินฑ์ (Thai Binh), แม่น้ําชู (Song 

Cho) และแมน่้ํามา (Song ma) 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- แหลง่แร่ท่ีมีศักยภาพสูง ได้แก่ แหล่งแร่บอกไซต์ แร่หายาก แอนทราไซต์ ลิกไนต์ อะ

พาไตต์ กลุ่มหนิและทรายสําหรับก่อสร้าง ดินขาว ทรายแก้ว และน้ําแร่ 

- แหล่งแร่ท่ีมีศักยภาพปานกลาง ได้แก่ แหล่งแร่ดีบุก ทังสะเตน ทองคํา ติตาเนียม 

โครเมยีม เหล็ก พลวง ตะกั่ว สังกะสี นิเกิล ยูเรเนียม เบนโทไนต์ ไพโรฟิลไลต์ และก

ราไฟต์ 

- แหลง่แร่ท่ีมีศักยภาพค่อนขา้งต่ํา ได้แก่ แหล่งแร่ไพไรต์ มังกานีส และ fat coal 

ภัยธรรมชาต ิ ชว่งเดือนพฤษภาคม-มกราคม บางคร้ังมีพายุใต้ฝุุนท่ีทําให้เกิดน้ําท่วมอย่างหนัก โดยเฉพาะ

บริเวณดนิดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขง 

ประชากร จํานวน 94.3 ล้านคน มีอัตราการเตบิโต 0.97% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

การปกครอง ปกครองในระบอบสังคมนยิมแบบคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Com-

munist Party of Vietnam : CPV) เป็นพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวในประเทศ ซึ่งมีบทบาท

อย่างมากในการกําหนดแนวทางการบริหารประเทศในทุกด้าน ทําให้การเมืองของเวียดนามมี

เสถียรภาพ 

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร ประกอบด้วย กรุงฮานอย , นครไฮฟอง, 

นครดานัง, นครโฮจิมินห์ และนครเกิ่นเทอ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

198.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เฉลี่ย 6,100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อคน มีอัตราการเติบโตต่อปี 

6.5 % (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราการว่างงาน 3 % (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) 

อัตราเงินเฟ้อ อัตราเงนิเฟอูอยูท่ี่ร้อยละ 0.9 ลดลงจากปีก่อน (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

ปีงบประมาณ มกราคม – ธันวาคม 
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คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

ข้อมูล รายละเอียด 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2558 เวียดนามเกินดุลการค้า 8,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีเงินทุนสํารองระหว่าง

ประเทศ 39.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนหนี้ต่างประเทศของเวยีดนาม ณ สิน้ปี พ.ศ. 2558 มี

จํานวน 69.76 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการส่งออก ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่าการส่งออกสินค้า 158.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

ร้อยละ 37.8 (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558)  

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ, รองเท้า, น้ํามันดิบ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์,  อาหารทะเล, ข้าว, กาแฟ, 

ผลิตภัณฑจ์ากไม ้และเครื่องจักร 

ประเทศส่งออกที่สําคัญคือ สหรัฐอเมริกา 20%, จีน 10.4%, ญี่ปุุน 10.3% และเกาหลีใต้ 5% 

(ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

มูลค่าการน าเข้า ในปี พ.ศ. 2558 มมีูลค่าการนําเข้าสินค้า 150.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย

ละ 8.9 (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 

สินค้าน าเข้าและ

ประเทศคู่ค้า 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์, น้ํามัน, ผลิตภัณฑ์จากเหล็กและเหล็กกล้า, วัตถุดิบสําหรับสิ่งทอ

และเครื่องหนัง, อุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส,์ พลาสตกิ และรถยนต์  

ประเทศนําเข้าท่ีสําคัญ คือ จีน 30.4%, เกาหลี 15%, ญี่ปุุน 8.9%, ไทย 4.9%, สิงคโปร์ 

4.7% และสหรัฐอเมริกา 4.4% (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2558) 
 

(ท่ีมา:  ฐานขอ้มูล Vietnam : World Factbook, www.cia.gov, 2015 และ กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณิชย์

, 2554) 

 

รูปที ่1.3 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 
(ท่ีมา : ฐานขอ้มูล Vietnam : World Factbook, www.cia.gov, 2015) 
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ตารางที่ 1.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนาม 

 

(ท่ีมา :  ฐานขอ้มูล Vietnam : World Factbook, www.cia.gov, 2015) 
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ตารางที่ 1.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเวียดนาม  

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

เวียดนามมีระบบเครือข่ายทางถนนยาว 2.1 แสนกิโลเมตร ประกอบด้วยทางหลวง

แผ่นดิน ยาวประมาณ 14,935 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเวียดนามกําลังก่อสร้างทางด่วน

พเิศษหลายแหง่ และมีโครงการปรับปรงุถนนหลวงใหมี้มาตรฐาน โดยรัฐบาลจะเปิดให้

ต่างชาติเขา้มาลงทุนและพัฒนา 

การคมนาคมทางน้ า เน่ืองจากภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลต้ังแต่เหนือ

จรดใต้ การคมนาคมขนส่งทางน้ําจงึมีความสําคัญต่อประเทศมาก จงึส่งผลใหป้ระเทศ

เวียดนามมีท่าเรือตามแนวชายฝั่งเป็นจํานวนมาก เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าทั้งในและ

ต่างประเทศ 

การคมนาคมทางรถไฟ เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมีความยาวประมาณ 2 ,600 กิโลเมตร 

โดยเป็นเส้นทางรางเด่ียวทั้งหมด และมีจํานวนชานชลา 260 แหง่  

เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความสําคัญมาก คือ Hanoi–Ho Chi Minh City ระยะทางยาว

ประมาณ 1,730 กิโลเมตร ซึ่งใหบ้ริการด้วยรถไฟความเร็วพิเศษ และยังเชื่อมต่อไปยัง

ประเทศจนีด้วย 

การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบันเวียดนามมีสายการบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือ Vietnam Airlines ให้บริการทั้ง

ภายในและต่างประเทศ และ Pacific Airlines ที่เนน้การใหบ้ริการเฉพาะภายในประเทศ 

และมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ  Noi Bai Airport, Da Nang Airport และ Tan Son 

Airport จากจํานวนสนามบินในประเทศทั้งหมด 45 แหง่ 

ท่าเรือ เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตันต่อวัน และ

สามารถรองรับเรอืระวางบรรทุกสูงสุด 1 หม่ืนตันได้  

ท่าเรือที่สําคัญของเวียดนาม ได้แก่ ท่าเรือไซ่ง่อน ดานัง ไฮฟอง คามรานห์ ฮาลอง 

นานจาง วินห ์และวุ้งเต่า นอกจากน้ี ยังมีท่าเรอือีก 4 แหง่ในเมืองจา่วินห์ สกจาง เบน

แจ ๋และเกยีนยาง เพื่อกระจายปริมาณการขนส่งสนิคา้จากท่าเรอืไซง่อน  

พลังงาน ในปี ค.ศ. 2013 เวียดนามใช้พลังงานถ่านหิน 29.2% นํ้ามัน 32.0% ก๊าซธรรมชาติ 

16.2% และพลังงานนํ้า 22.4% มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 26,000 MW มีอัตราความ

ต้องการพลังงานเพิ่มเฉล่ียปีละ 12.7% 

ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม การให้บริการโทรคมนาคมในเวียดนามประกอบด้วย 3 บริการหลัก ได้แก่ บริการ

โทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งขยายตัวอย่าง

รวดเร็วตามระดับการพัฒนาประเทศและความต้องการ บริการติดต่อสื่อสารที่สะดวก

และรวดเร็ว โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่ประชาชนเปิดกว้างในการรับเทคโนโลยี 

ใน ปี พ.ศ. 2557 มีจํานวนผู้ใช้งานโทรศัพท์บ้าน จํานวน 5.56 ล้านเลขหมาย และ

โทรศัพท์มือถอื 136.1 ลา้นเลขหมาย สว่นจํานวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ต Broadband ทั้งหมด 

มีจํานวนทั้งสิน้ 40.1 ล้านคน หรอืคดิเป็นร้อยละ 43.0 

(ท่ีมา:  กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 และ ฐานข้อมูล Vietnam : World Factbook, 

www.cia.gov, 2015) 
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รูปที่ 1.4 แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ และท่าอากาศยานของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: www.mapsofworld.com, 2015) 

1.2 การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ............................................... 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ 

(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณชิย์, 2554) 

 

เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และได้ลงนามในความตก

ลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าอาเซียน (Agreement on the Common         

Effective Preferential Tariff : CEPT) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นการประกาศเริ่มต้นการ

จัดตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) โดยครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะนี้อัตราภาษี

นําเข้าของเวียดนามภายใต้ CEPT อยู่ที่ 0- 5 %และได้ลงนามยอมรับความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ

ของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538  

โดยมีเปูาหมายเปิดเสรีธุรกิจบริการให้สมาชิกภายในปี พ.ศ. 2558 

อาเซียน 
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เข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยมีข้อผูกพันเปิดเสรีสินค้ามากกว่า 10,689 รายการ              

ซึ่งจะต้องลดภาษีภาษีนําเข้าลงโดยเฉลี่ย 4% ภายในปี พ.ศ. 2556 ภาษีผลิตภัณฑ์เกษตรจะลดลงจาก 

25.2 % เหลอื 21 %โดยเฉลี่ย และสนิค้าอื่น ๆ ลดลงจาก 16.1 % เป็น 12.6 % โดยเฉลี่ย 

 

เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้ง APEC และความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-

ยุโรป (ASEM) 

1.3 ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน....................................................... 

ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) 

หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 สมาชิกเริ่มแรกมี 5 ประเทศ 

และต่อมาประเทศบรูไนฯ ได้เข้าร่วมเป็นประเทศที่ 6 ใน

ปี พ.ศ. 2527 เรียกเป็นประเทศสมาชิกเดิม 

ประกอบด้วย  

1. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)   

2. สหพันธรัฐมาเลเซีย (Republic of Malaysia)   

3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines) 

4. สิงคโปร์ (Republic of Singapore)  

5. ราชอาณาจักรไทย (Kingdom of Thailand) 

6. บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam) 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542 ได้มสีมาชิกเพิ่มขึ้นอกี 4 ประเทศ เรียกเป็นประเทศ CLMV คือ 

1. ราชอาณาจักรกัมพูชา (The Kingdom of Cambodia)  

2. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic) 

3. สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา (Republic of Union of Myanmar)  

4. สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam) 

องค์การการค้าโลก (WTO) 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) 
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อาเซียนก่อตั้งขึน้โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อสร้างสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ อันจะนํามาซึ่งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และต่อมาเมื่อการค้าระหว่างประเทศในโลกมีแนวโน้มกีดกันการค้ารุนแรงขึ้น ทําให้อาเซียน

ได้มุง่เน้นการรวมกลุ่มเพื่อขยายความรว่มมอืด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างกันมากขึ้น โดยการจัดทําเขต

การค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในลําดับถัดมา 

อาเซียนได้จัดทําพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) หรือ

แผนปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยแผนงานเศรษฐกิจในด้านต่างๆ โดยกําหนดทิศทางและแผนปฏิบัติงานที่

ชัดเจนที่ประเทศสมาชิกจะต้องดําเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดจนบรรลุเปูาหมายของการ

จัดตัง้ AEC ในปี พ.ศ. 2558 โดยอาเซียนได้กําหนดยุทธศาสตรก์ารก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่สําคัญ 4 ประการ โดยมีรายละเอียด AEC Blueprint ดังนี้  

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

 

วัตถุประสงค์ 
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ผลกระทบเชงิบวก ผลกระทบเชงิลบ 

 ผู้ประกอบการสามารถขยายช่องทางและเพิ่มโอกาสในการได้

ประโยชนจ์ากตลาดอาเซียนที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

 ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิก 

เน่ืองจากการยกเลกิมาตรการกดีกันทางการค้า (NTMs) 

 เพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่

อุปทานในอาเซียนเพื่อลดต้นทุนการผลติ 

 ได้รับประโยชนจ์ากการลดภาษีสินคา้นําเข้า 

 สามารถเข้าไปจัดต้ังกิจการการให้บริการในประเทศสมาชิก

อาเซียนได้สะดวกยิ่งข้ึน 

 เป็นปัจจัยดึงดูดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศ

ไทยมากข้ึน เน่ืองจากการผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆ 

 เอื้อประโยชน์ให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศ

สมาชิกที่มีแรงงานราคาถูก และมีทรัพยากรในการผลิตที่

สมบูรณ์ 

 จํานวนคูแ่ข่งและสภาพการแข่งขันในตลาดเพิ่ม

สูงขึ้น 

 อาจมีการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือของไทยไปยัง

ประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า 

 อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและความม่ันคงของ

ประเทศในบางสาขาที่มีความอ่อนไหว เช่น 

การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น 

 อาจเกิดการแย่งชิงเงินลงทุนระหว่างอาเซียน

ด้วยกันเอง 

นโยบายเชิงรุก นโยบายเชิงรับ 

 ต้องเรียนรู้ในโอกาสและความท้าทายที่กําลังเกิดขึ้นทั้งในด้าน

การเปิดเสรีและการอํานวยความสะดวกทางการค้าและการ

ลงทุน เพื่อหามาตรการในการรับมือในอนาคต 

 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ความคดิสร้างสรรค ์ 

 ควรดําเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกโดยการใช้ประโยชน์จากการ

ลดภาษีนําเข้า โดยการขยายช่องทางการตลาดให้เข้าถึง

ผู้บริโภคในต่างประเทศโดยตรงมากข้ึน  

 ควรใหค้วามสําคัญกับการผลติสินคา้ที่รักษาส่ิงแวดล้อมและลด

ภาวะโลกรอ้น รวมถงึการดําเนินธุรกิจเพื่อสังคม  (CSR)  

 ควรศึกษากฎระเบียบและเงื่อนไขด้านการนําเข้าของประเทศคู่

ค้าเพื่อลดการแข่งขันกันเองและสามารถกําหนดกลยุทธ์ธุรกิจที่

สอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันได้ 

 ควรศึกษาแนวทางในการสร้างพันธมติร หรือหุ้นส่วน และสร้าง

เครอืข่ายธุรกิจในประเทศอาเซียอื่นๆ 

 ควรศึกษาพฤติกรรม รสนิยม และความต้องการในตลาด

อาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถ

นําไปใช้ในการวางแผนธุรกิจต่อไปได้ 

 ศึกษาและเรียนรู้คู่แข่งทั้งในประเทศและใน

อาเซียนอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทราบถึงสถานการ

แข่งขัน นโยบาย เพื่อเตรียมพร้อมการแข่งขันที่จะ

เพิ่มขึน้ 

 ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน 

และพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจ 

 ต้องพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อม

ของบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ 

เพื่อรองรับการแข่งขันที่เพิ่มขึน้ 

(ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2557) 

สรุปโอกาสและผลกระทบที่จะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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1.4 ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)…..................................... 

ความตกลง ACIA มีขอบเขตครอบคลุมมิติ

การลงทุนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1) การเปิดเสรี (Liberalization)  

2) การคุ้มครอง (Protection) 

3) การส่งเสริม (Promotion) 

4) การอํานวยความสะดวก (Facilitation)  

 

วัตถุประสงค์หลักของ ความตกลง ACIA คือ ต้องการสร้างให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เป็นภูมิภาคที่มกีฎระเบียบด้านการลงทุน (Investment Regime) ที่เปิดกว้างและเสรี (Open & Free) และ

ในขณะเดียวกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ (Integration) ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในด้าน

การลงทุน โดยสรุปความครอบคลุมในความตกลงได้ดังนี้ 

การเปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA ครอบคลุม สิ่งท่ีความตกลง ACIA ไม่ครอบคลุม 

1. ประเภทของการลงทุน 

- การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 

- การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือการถือ

หุน้น้อยกว่า 10 % (Portfolio) 

1. มาตรการทางภาษี ยกเว้นมาตรการภาษีที่

เกี่ยวข้องกับบทการโอนเงินและการเวนคืน 

2. สาขาการลงทุน 5 กลุ่ม 

- อุตสาหกรรมการผลิต, เกษตร,ประมง 

ปุาไม้, เหมืองแร่ และบริการที่เกี่ยวข้องกับ

ทั้ง 5 ภาคข้างตน้ 

2. การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies) 

3. การจัดซือ้จัดจา้ง 

4. การบริการโดยรัฐ 

5. การเปิดเสรีกิจการบริการเนื่องจากมาตรการ

ทางภาษี การอุดหนุน การจัดซื้อจัดจ้าง และ

การบริการโดยรัฐ 

(ที่มา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

   

วัตถุประสงค์ 

(ท่ีมา : ศูนย์ข้อมูลอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์, 2557) 
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1.5 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวียดนามกับประเทศไทย......................... 

 

ไทยมีความร่วมมอืกับเวียดนามในด้านการค้าข้าวโดยผ่านสภาความร่วมมือค้าข้าว (Council on 

Rice Trade Cooperation) ซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก 5 ประเทศ 

ได้แก่ ไทย จีน เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน นอกจากนี้ ไทยแสดงท่าทีสนับสนุนเวียดนามให้เข้า

ร่วมในความร่วมมอืด้านยางพาราสามฝุาย (ไทย - มาเลเซีย - อินโดนีเซีย)  

ไทย - เวียดนามมีกรอบการประชุมคณะอนุกรรมการการค้าร่วม (Joint Trade Commission: 

JTC) จัดตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2538 มีอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ เป็นประธานรว่มฝาุยไทย 

ในปี พ.ศ.2558 มูลค่าการค้าโดยรวมระหว่างไทยกับ

เวียดนาม โดยรวมมีมูลค่า 439,063.2 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น

มูลค่าการส่งออก จํานวน 301,215.5 ล้านบาท และมูลค่า

การนําเข้า 137,847.9 ล้านบาท ซึ่งสินค้าส่งออกที่ไทยส่งไป

ยังเวียดนามที่สําคัญ ได้แก่ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ เหล็ก 

และผลไม้สด เป็นต้น ส่วนสินค้าที่ไทยนําเข้าจากเวียดนามที่

สําคัญ ได้แก่ มอเตอร์ไฟฟูา น้ํามันดิบ และอาหารทะเล เป็น

ต้น (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) 

ตารางที่ 1.4 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทย-เวียดนาม 

 

(ท่ีมา : กรมการค้าตา่งประเทศ, 2558)  

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

(ท่ีมา : Roboforex Blog, 2015) 
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ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเวียดนาม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2519 และ               

เปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงฮานอย และสถานกงสุลใหญ่ที่นครโฮจิมินห์ เมื่อปี  พ.ศ. 2521 และ              

ปี พ.ศ. 2535 ตามลําดับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ประกอบด้วยสํานักงานผู้ช่วยทูตฝุาย

ทหารและสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โดยสถานะความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - เวียดนามใน

ปัจจุบันอยู่ในระดับที่ดี ไม่มีปัญหาสําคัญค้างคา มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง             

มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันเพิ่มขึ้น รวมถึงในระดับท้องถิ่นจากการที่มีเส้นทางเชื่อมโยงถึงกันค่อนข้าง

สะดวกทั้งสองฝุายได้จัดทําความตกลงรูปแบบต่างๆ ระหว่างกันรวมแลว้กว่า 40 ฉบับ 

1.6 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่.....…… 

1) ในอดีตเวียดนามเคยมีปัญหาเงินเฟูอรุนแรง แต่ปัจจุบันปัญหาลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.

2554 โดยในปี พ.ศ. 2556 มีอัตราเงินเฟูอเฉลี่ยที่ร้อยละ 6.6 และคาดว่าในปี พ.ศ. 2557 มีอัตราร้อย

ละ 3.0 จากการหดตัวของความตอ้งการภายในประเทศ 

2) เวียดนามยังขาดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่าเรือน้ําลึก และพลังงานไฟฟูา และต้องการให้

ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในด้านนี้ ถึงแม้เวียดนามจะส่งออกพลังงานไฟฟูาไปยังลาวและกัมพูชา แต่ก็

ต้องนําเข้าไฟฟูาจากประเทศจีน ในอนาคตจะต้องเพิ่มการผลิตไฟฟูาจากพลังงานน้ําและถ่านหิน และ

ถึงแม้เวียดนามจะผลิตน้ํามันดิบและถ่านหินได้เอง แต่ยังไม่มีโรงกลั่นได้เองทั้งหมด ส่วนหนึ่งจึงต้อง

ส่งออกเป็นน้ํามันดิบ โรงกลั่นน้ํามัน Dung Quat ในจังหวัด Quang Nam มีกําลังผลิตวันละ 150,000 

บาร์เรล สําหรับใช้ในประเทศ 

  

ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 
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บทที่ 2  

ข้อมูลธรณีวิทยาและแหล่งแร่ 

2.1 ข้อมูลธรณีวทิยา……………….………………………………………………………… 

1) การล าดับชั้นหนิ (Stratigraphy)  

หินที่พบในประเทศเวียดนามมีลําดับช้ันหินดังนี้ในช่วงงอายุ Archean พบหินมิกมาไทตพวก 

Crystalline schists ที่จัดอยู่ใน Granulite facies ซึ่งหินดังกลาวจะพบไดในบริเวณ Kon Tum Block 

ตอนกลางของประเทศเวียดนาม สวนในชวงอายุโพรเทอโซอิค พบหินแปรจําพวก Amphibolite facies 

โดยพบหินนี้ใน Hoang Lien Son Block ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม หินในชุดถัดมาจะมีการเปลี่ยน

ชนิดของหินจากหินแปรเปนหินตะกอน โดยในชวงอายุฟาเนอโรโซอิค พบหินตะกอน (Sedimentary 

rocks) และหินตะกอนภูเขาไฟ (Volcano-sedimentary rocks) โดยหินตะกอนและหินตะกอนภูเขาไฟถูก

กําหนดอายุโดยซากดึกดําบรรพที่แตกตางกัน 

2) การเกิดแมกมา (Magmatism) 

หนิอัคนีพุ (Extrusive) และหินอัคนีแทรกซอน (Intrusive) ที่พบในประเทศเวียดนามถูกแบ่งแยก

ออกเปน 7 กลุมใหญๆ ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน ไดแก ในชวงอายุ Archeozoic พบกลุมหินจําพวก 

metagabbro และกลุมหิน granitoid ถัดมา ในชวงอายุ Paleo-Mesoproterozoic และชวงอายุ

Neoproterozoic-Early Paleozoic พบหินอัคนีจําพวก Basalt-diabase, gabbro amphibolite, tonalite 

plagiogranite และ alkaline granite ในชวงอายุ Early-Middle Paleozoic และ Late Paleozoic-Early 

Mesozoic พบหินอัคนีจําพวก Basalt-diabase, dunite-peridotite-pyroxynite, andesite-rhyolite,  

granodiorite-granite, syenite และในตอนเหนือและตอนกลางของประเทศ บางแหงยังพบหินจําพวก 

Basalt-rhyolite, granite-granodiorite ในกลุมถัดมาในชวงอายุมีโซโซอิค-ซีโนโซอิคตอนปลาย พบหิน 

จําพวก Andisitic basalt, Rhyolite-dacite และหนิพวก Alkaline rocks ซึ่งมีการกระจายตัวอย่างมากทาง

ภาคกลางตอนใต้และทางด้านตะวันตกของภาคเหนือของประเทศเวียดนาม สุดทายในชวงอายุซีโน

โซอิคตอนปลายพบ Tholeiitic basalt และ Olivine basalt เปนหลัก โดยพบมากบนที่ราบสูงภาคกลาง

ตอนใตของประเทศเวียดนาม 
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รูปที่  2.1 ลักษณะธรณีวิทยาและโครงสร้างทางธรณีวิทยาของเวียดนาม 
(ท่ีมา: GDGMV, 1988, Geology and mineral resources of Vietnam) 

3) ธรณีโครงสราง (Tectonic Structures) 

ประเทศเวียดนามและภูมิภาคใกลเคียงมีลักษณะโครงสรางในแตละ Terraines ที่แตกตางกันอัน

เกิดจากการสรางและการชนกันของแตละ terranes ที่แตกตางกันตาม Orogenic epochs. Precambrian  

continental blocks ทั้ง 3 ชุด ไดแก Indosinia, Hoang Lien Son และ Hoang Sa Paracel ไดมีการกลาย

เปนจุลทวีป (microcontinents) และไดกลายเปนสวนขยายอันทําใหเกิดเปน Composite terranes อันได

แก Sino-Vietnamese Fold Belt ซึ่งเกิดขึ้นในชวงอายุพาลีโอโซอิคตอนต้นและตอนกลาง, ช้ันแนวหิน 

Viet-Laos เกิดขึ้นในชวงอายุพาลีโอโซอิคตอนกลางและตอนปลาย และช้ันแนวหิน Indochina เกิดขึ้น

ในชวงอายุ มีโซโซอิคตอนตน้  ในชวงอายุมีโซโซอิคไดเกิดการ Superimposed depressions ซึ่งทําใหเกิด 

Intracontinental rifts  ขึ้น ดังนี้ Song Da, Song Hien, An Chau, Sam Nua, An Khe และ Tu Le และทํา

ใหเกิดกราเบน  
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รูปที่  2.2 แผนที่ธรณีวทิยาและแหล่งทรัพยากรแรข่องเวียดนาม 

(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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2.2 ข้อมูลแหล่งทรัพยากรแร่……………………….…………………………………… 

ทรัพยากรแร่ของเวียดนาม นอกเหนือจากน้ํามันและก๊าซธรรมชาติในทะเลแล้ว ยังรวมถึง

ฟอสเฟต ถ่านหนิ บอกไซต์ โลหะมีคา่และกึ่งมคี่า และแร่อุตสาหกรรมอีกหลายชนิด มีการค้นพบแหล่ง

แร่กว่า 6,000 แหล่ง จากแร่จํานวน กว่า 60 ชนิด แหล่งแร่หลักๆ ส่วนใหญ่อยู่ทางเหนือของประเทศ 

ได้แก่ พลวง บอกไซต์ หินปูน โครไมต์ ดินเหนียว ถ่านแอนทราไซต์ ทองแดง รัตนชาติ ทองคํา เหล็ก 

ตะกั่ว สังกะสี มังกานีส ทังสะเตน นิกเกิล แบไรต์ ฟลูออไรต์ กราไฟต์ ไมก้า ฟอสเฟต ไพโรฟิลไลต์              

แรห่ายาก ทรายแก้ว ดีบุก ไทเทเนียม และเซอร์โคเนียม เป็นต้น  

เวี ยดนามมีสินแร่ที่ ค้ นพบแล้ วมากกว่า  60 ชนิด                                

โดยหลายชนิดมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและมีปริมาณมากพอ

สําหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ เช่น เหล็กพบมากในจังหวัด Thai 

Nguyen และในบริเวณลุ่มแม่น้ําแดง ถ่านหิน โดยเฉพาะถ่านหิน

แอนทราไซต์ที่มีคุณภาพดี ค่าความร้อนสูง ใช้ในอุตสาหกรรม

ถลุงเหล็ก พบมากในจังหวัด Quang Ninh และบริเวณที่ราบสูง 

Thai Nguyen ในแถบตอนกลางของประเทศ ทองแดงพบใน

จังหวัด Son La ทองคําพบที่จังหวัด Quang Nam และหลั่งเซิน (Lang Son) รวมถึงก๊าซธรรมชาติและ

น้ํามัน ที่พบมากบริเวณชายฝั่งทะเลวุงเต่า (Vung Tau) 

1) แร่เหล็กและแร่โลหะผสมกลุ่มเหล็ก (Iron and Ferro-Alloy Minerals) 

 แหล่งแร่เหล็ก (Iron) 

พบในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยมีลักษณะ

การสะสมตัวและลักษณะของการเกิดแหล่งแร่ ที่แตกต่าง

กันออกไป โดยแหล่งแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจพบเกิดจาก 

2 กระบวนการ คอื จากสการน์และ กระบวนการผุพังอยู่กับ

ที่ แหล่งแร่จากสการ์น เป็นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ แต่มีจํานวน

แหล่งไม่มาก แหล่งแร่ที่สําคัญที่สุด คือ แหล่ง Thach Khe 

มีปริมาณสํารองประมาณ 554 ล้านตัน             (Fe 

มากกว่า 60%) แหล่งแร่แบบผุพังอยู่กับที่พบในหลายพื้นที่ของประเทศ แต่ที่มีคุณค่าในเชิงพานิชย์ คือ 

แหล่ง Quy Xa และ Trai Cau ในแหล่งแร่นี้พบแร่ 3 ชนิด ปะปนกัน คือ ลิโมไนต์ แร่เหล็กสีน้ําตาล และ

แรเ่หล็ก-มังกานีส ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่อยู่ที่ประมาณ 185 ล้านตัน (50% Fe)  

(ท่ีมา : TT&LL Trading, LLC, 2014) 

Thach Khe Iron Mine, Ha Tinh, Vietnam 

(ท่ีมา : www.thanhniennews.com, 2015) 
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รูปที่  2.3 แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากรแร่ประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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 แหล่งแร่แมงกานีส 

เท่าที่มกีารสํารวจพบ 34 แหลง่ แตแ่หลง่แร่สว่นใหญ่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

จังหวัด Cao Bang แร่เกิดจากการสะสมตัวในยุคดีโวเนียนตอนปลาย มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่

มากกว่า 12-13 ล้านตัน แหลง่แร่ที่ Chiem Hoa (Tuyen Quang) ซึ่งเกิดขึ้นโดยกระบวนการผุพังอยู่กับที่

และสะสมตัวในตะกอนยุคดีโวเนียนตอนปลาย มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ประมาณ 170,000 ตัน 

 แหล่งแร่โครเมียม (Chromium) 

แหล่งแร่โครไมต์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ แหล่งลานแร่โครไมต์ Co Dinh และแหล่ง

ใกล้ๆ ในจังหวัด Thanh Hoa มปีริมาณสํารองแร่ (Indicated Reserve) ประมาณ 22 ลา้นตัน 

 แหล่งแร่นิเกิล และโคบอลต์ (Nickel & Cobalt) 

มีการกําเนิดได้หลายแบบ เช่น จากหินหนืด (Magmatic) จากน้ําร้อน (Hydrothermal) และ

จากการผุพังอยู่กับที่ (Weathering) แร่ที่เกิดจากหินหนืดจะมีความสัมพันธ์กับหินอัคนีแทรกซอนชนิด 

Ultramafic พบได้ที่จังหวัด Son La, Cao Bang และ Thai Nguyen โดยแหล่ง Ban Phuc (พื้นที่ Ta Khao) 

มีปริมาณสํารองแร่ของนิเกิล-โคบอลต์ ประมาณ 193,000 ตัน ในจํานวนนี้เป็นนิเกิล 119,000 ตัน และ

โคบอลต์ 3,500 ตัน นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสะสมตัว

ของแร่นิเกิลและโคบอลต์ในตะกอนบริเวณชายหาด 

(placer deposit) ในเหมืองบริเวณพื้นที่ Co Dinh ซึ่งมี

ปริมาณของ Ni ประมาณ 0.51-0.64% และ Co 

ประมาณ 0.05-0.12% และมีปริมาณสํารองทรัพยากร

แร่ตามทฤษฎีประมาณ 3 ล้านตันนิเกิล และมากกว่า 

271,000 ตันโคบอลต์ นอกจากแหล่งที่กล่าวมาข้างต้น 

ยังพบโคบอลต์และนเิกิลในแหลง่แร่ทองแดง Sin Quyen 

 แหล่งแร่โมลิบดีนัม (Molybdenum) 

มีการพบแหลง่แร่ประมาณ 40 แหล่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ Son 

Pa (จังหวัด Lao Cai) และพื้นที่ Nui Sam (จังหวัด An Giang) โดยเป็นแหล่งแร่แบบน้ําร้อน 

(Hydrothermal) มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่มากกว่า 45,000 ตัน 

 แหล่งแร่ทังสะเตน (Tungsten) 

แรท่ังสะเตนที่พบในแหล่งแร่เป็นแบบน้ําร้อนเป็นชนิด Quartz-wolframite-cassiterite ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับหินแกรนิตอายุครีเตเชียส-พาลีโอจีน โดยแร่ที่พบนี้มีการกระจายตัวทางทิศตะวันตก

Ban Phuc Nickel Mine, Vietnam 

(ท่ีมา : www.northernminer.com, 2014) 
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ของจังหวัด Thai Nyugen, Cao Bang, Thanh Hoa, Quang Nam และพื้นที่อื่นๆ มีปริมาณสํารอง

ทรัพยากรแร่มากกว่า 100,000 ตัน (WO3) แหล่ง Da Lien ยังพบแร่ที่มีการเกิดเป็นแบบสการ์นพวกแร่

ชีไลต์และบิสมัท ซึ่งพบว่ามีปริมาณของ WO3 content ต่ํา (0.132-0.264%) แต่มีปริมาณสํารอง

ทรัพยากรแร่มากกว่า 170,000 ตัน 

 

รูปที่ 2.4 แหล่งแร่เหล็ก มังกานีส โครเมียม โมลิบดินัม และทังสะเตน 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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2) แร่โลหะพื้นฐาน (Base Metals) 

 แหล่งแร่ดีบุก (Tin)  

ในเวียดนามพบแหล่งดีบุกมากกว่า 100 แหล่ง โดยการเกิดของแหล่งดีบุกที่พบมีทั้งที่เป็น

หนิเพกมาไทต์ (Pegmatite) หินสการ์น (Skarn) แหล่งแร่แบบน้ําร้อน (Hydrothermal) และการสะสมตัว

ตามชายหาด แหล่งแร่แบบน้ําร้อนมีคุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า จะพบกลุ่มแร่พวก Cassiterite-

silicate-sulphide พบในพื้นที่ Tam Dao, Quy Hop, Quang Nam และ LamDong มีปริมาณสํารอง

ทรัพยากรแร่ประมาณ 130,000 ตัน 

 แหล่งแร่ทองแดง (Copper)  

มีการพบกว่า 10 แหล่ง โดยเกิดขึ้นทั้งแบบหินหนืด (Magmatic) แหล่งแร่แบบน้ําร้อน และ

แบบการสะสมตัวในหินทราย (Copper-bearing Sandstone) พบใน 3 พื้นที่ใหญ่ๆ ได้แก่ พื้นที่ในจังหวัด 

Lao Cai, Son La, และ Bac Giang แหล่งแร่แบบหินหนืดพบในพื้นที่ Ta Khoa และพื้นที่ Van Yen ซึ่งมี

ปริมาณนิเกิลมากกว่าทองแดงถึงสองเท่า แหล่งแร่แบบน้ําร้อนที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจคือแหล่ง Sin 

Quyen ในจังหวัด Lao Cai มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ทองแดงถึง 551,000 ตัน และแร่โลหะหายาก

อีก 334,000 ตัน และทองคํา 35 ตัน ในจังหวัด Bac Giang พบว่าแหล่งแร่ทองแดงที่เกิดขึ้นโดยจาก

การสะสมตัวในหินทรายยุค Triassic แตเ่ป็นแหล่งที่มขีนาดเล็ก 

แหล่งแร่ Sin Quyen มีปริมาณทรัพยากรแร่ 

106 ล้านตัน อยู่ในเขต Bat Xat ของจังหวัด Lao Cai เป็น

ของบริษัท Sin Quyen Copper Co. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ 

Vinacomin ในปี ค.ศ. 2012 เหมืองแร่ Sin Quyen Mine 

ผลิตแร่ปีละ 1.2 ล้านตัน ที่คุณภาพเฉลี่ย 1.03%Cu และ

กําลังจะขยายเป็นปีละ 3 ล้านตัน มีอายุเหมือง 40-50 ปี 

โรงถลุงทองแดงที่ Lao Cai ผลิตโลหะทองแดงสําหรับใช้ใน

ประเทศ (Vietnam National Coal-Mineral Industries 

Holding Corp. Ltd., 2012) 

 แหล่งแร่ตะกั่ว และสังกะสี  

พบกระจัดกระจายทั่วไปทางภาคเหนือของประเทศเกือบ 400 แหล่ง ปัจจุบันกําลังสํารวจ

อยู่ใน 50 แหลง่ แหลง่แร่เป็นแบบน้ําร้อน สการ์น และการผุพัง แหล่งแร่แบบสการ์นเป็นแหล่งที่สําคัญ

ของประเทศ แหล่งที่มชืี่อเสียง ได้แก่ แหล่ง Cho Don และ Cho Dien ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่อาจมี

Sin Quyen Copper Mine, Vietnam 

(ท่ีมา : www.cnmc.com.cn, 2009) 
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มากถึง 5 ล้านตัน แหลง่ผุพังที่เกิดจากการออกซิเดชั่นของแร่ที่อยู่กับที่ อาจมีปริมาณสํารองทรัพยากร

แรเ่กือบ 1 ล้านตัน แหลง่เหล่านีไ้ด้แก่ แหลง่ Phia Khao และ Cho Dien 

 

รูปที่ 2.5 แหลง่แรด่ีบุก 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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รูปที่ 2.6 แหลง่แรท่องแดง ตะกั่ว สังกะสี 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam)  
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รูปที่ 2.7 แหล่งแรพ่ลวง ตะกั่ว บิสมัท 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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3) แร่โลหะเบา (Light Metals) 

 แหล่งแร่บอกไซต์ (Bauxite)  

พบใน 2 รูปแบบ คือแหล่งแร่บอกไซต์ยุค 

Permain ตอนปลาย และยุค Quaternary สําหรับแหล่ง

แร่ในยุค Permain ตอนปลาย อยู่ทางตอนเหนือสุดของ

ของประเทศ เกิดอยู่ในแอ่งหินปูน Ha Giang-Cao 

Bang-Lang Son (แม่น้ํา Hiem) และยุคพาลีโอโซอิค

ตอนปลาย ตามแนวพรมแดนจีนและแหล่งแร่ยุคควอ

เทอนารี เป็นแหล่งแร่ลูกรังอยู่ในช้ันหินผุ โดยหลักๆ 

ประกอบด้วยหินบะซอลต์ยุคนีโอจีน-ควอเทอนารี 

ตอนตน้ อยู่บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ  

ประเทศเวียดนามมีปริมาณทรัพยากรแร่บอกไซต์ 10-11 พันล้านเมตริกตัน โดยเฉพาะใน

จังหวัด Dak Nong และ Lam Dong ในพื้นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ (Vietnam National Coal-

Mineral Industries Holding Corp. Ltd., 2013)  

 แหล่งแร่อิลมิไนต์ (Ilmenite) 

พบแหล่งแร่อิลมิไนต์ประมาณ 66 แหล่งในภาคเหนือและตอนกลางของเวียดนาม พบใน

หลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง เช่น Binh Ngoc (จังหวัด Quang Ninh) Ham Thuan (จังหวัด Thau Thien-

Hue) Song Cau (จังหวัด Phu Yen) Ham Tan (จังหวัด Thuan Hai) และ Vung Tau ปริมาณสํารอง

ทรัพยากรแร่มากกว่า 15 ล้านตัน (10-20 กก./ลบ.เมตร) และ เซอร์คอนที่ 1.25 ล้านตัน 

นอกจากนี้ยังพบแหล่งแร่อิลมิไนต์แบบ Magmatic ที่ Cay Cham (จังหวัด Bac Thai) ที่มี

ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่มากกว่า 19.8 ล้านตัน  

Tan Rai bauxite Mine, Lam Dong, Vietnam 

(ท่ีมา : www.thanhniennews.com, 2014) 
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รูปที่ 2.8 แหลง่แรอ่ิลมไินต์ 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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รูปที่ 2.9 แหลง่แรท่องคํา 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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4) แร่โลหะมีค่า (Precious Metals) 

 แหล่งแร่ทองค า (Gold)  

แร่ทองคําในเวียดนามจะมีลักษณะการ

เกิดอยู่ 2 แบบ คือ แบบการสะสมตัวบริเวณชายหาด 

และแบบน้ําร้อน โดยแบบแรกพบว่ามีการกระจายตัว

อยู่ในหลายพื้นที่ จนถึงปัจจุบันพบแล้วถึง 150 แห่ง 

ขณะที่แบบหลังจะพบว่ามีการกระจายตัวมากกว่าและ

ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ซึ่งรวมถึงมีชนิดของแหล่งแร่

ที่ แตกต่ า งกั น ไปด้ วย  ตั วอย่ า ง เ ช่ น  ในจั งหวั ด                  

Thai Nguyen และจังหวัด Thanh Hoa จะพบการเกิดแร่แบบ Quartz-gold จังหวัด Phu Tho พบเป็นแบบ 

Quartz-gold-tourmaline อีกหลายแห่งพบแบบ Quartz-gold-sulphide ส่วนในตอนกลางของประเทศ

จะพบเป็นแบบ Gold-silver 

แหล่งที่พบในจังหวัด Tuyen Quang และจังหวัด Quang Binh เป็นแหล่งแร่แบบ Gold-

Antimony พบว่าเกิดแบบ Paragenetic Gold ในกลุ่มแร่จําพวกตะกั่ว-สังกะสี หรือ Pyrite, Chalcopyrite 

ในแหล่ง Sin Quyen  

ในจังหวัด Quang Nam ซึ่งอยู่บนที่ราบ

สูงตอนกลางของประเทศ มีการสํารวจค้นพบแหล่ง

แร่ทองคํา ในพื้นที่สํารวจ Bong Mieu ของบริษัท 

Besra Gold Inc. ของประเทศแคนาดา เช่น แหล่งแร่ 

Nui Kem  และ Ho Gan South อยู่ระหว่างการเจาะ

สํารวจ และแหล่งแร่ Ho Ray อยู่ในช่วงของ

การศึกษาความเป็นไปได้ในการทําเหมือง (Gold 

Mining Journal, 2012) 

 

 

 

 

Bong Mieu gold mine, Quang Nam, Vietnam 

(ท่ีมา : Dan Tri, 2014) 

Illegal gold mine, Tuyen Quang, Vietnam 

(ท่ีมา : Dan Tri, 2014) 
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5) แร่พลังงาน (Energy Minerals) 

 แหล่งถ่านหนิ (Coal)  

ในเวียดนาม จะจําแนกถ่านหินที่พบตามลําดับของการแปรสภาพได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่  

(Dinh Quang Trung, 2014, Vietnam Coal Reserves and Outlook, Coal Tran Asia, Bali) 

1) แหล่งถ่านหินแบบ High Metamorphism 

ประกอบด้วย Meager Coal, Semi-anthracite และ 

Anthracite มีปริมาณทรัพยากรแร่รวมกันมากกว่า 5.9 

พันล้านตัน โดยพบทางตะวันออกของ Bac Bo ซึ่งรวมถึง

แอ่ง Bao Dai และ Hon Gai มีปริมาณทรัพยากรแร่ของ

ทั้ง 82 เหมือง มากกว่า 2 พันล้านตัน สําหรับ Anthracite 

จะพบมากบริเวณแอ่ง Quang Ninh Basin ในภาคเหนือมี

ปริมาณทรัพยากรแร่ 4.1 พันล้านตัน 

2) แหล่งถ่านหินแบบ Medium Metamorphism ประกอบไปด้วย Bituminous Coal และ 

Coking Coal พบมากในบริเวณจังหวัด Thai Nguyen, Nunh Binh, Son La และ Lai Chau มีปริมาณ

สํารองแร่ ของทั้ง 37 เหมือง มากกว่า 20 ล้านตัน และแหล่ง Sub-bituminous บริเวณปากแม่น้ําแดง 

(Red River Delta basin) มปีริมาณทรัพยากรแร ่210 พันล้านตัน 

3) แหล่งถ่านหินแบบ Low Metamorphism ประกอบไปด้วย Lignite และ Brown Coals             

มีปริมาณสํารองแร่มากกว่า 100 ล้านตัน แหล่งที่พบในจังหวัด Lang Son มีปริมาณสํารองแร่ 30 ล้าน

ตัน ไม่นับรวมแหล่ง Ha Noi Depression จากข้อมูลการเจาะสํารวจปิโตรเลียมพบว่าแหล่งนี้อาจจะมี

ปริมาณทรัพยากรแรม่ากถึง 250 พันล้านตัน  

4) แหล่งถ่านหินแบบ Non Metamorphism หรือ พีท (Peat) จัดเป็นที่ใช้งานใน

อุตสาหกรรมเคมีและการทําปุ๋ย ลักษณะของพื้นที่ที่พบมี 4 ลักษณะ คือ ที่ราบระหว่างหุบเขา 

(Intermontane Plain) ที่ราบในพื้นที่หุบเขาระดับต่ํา (Plain in Low Mountain Zone) ที่ราบลุ่ม (Alluvial 

Plain) และที่ราบชายฝั่งทะเล (Coastal Plain) ทั้งหมดมีอายุประมาณ Holocene มีการค้นพบมากกว่า 

100 แหล่ง ปริมาณสํารองแร่ของพีทจากแหล่ง U Minh Thoung และ U Minh Ha รวมกันอาจถึง 426 

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นปริมาณทรัพยากรแร่มากกว่า 75% ของปริมาณสํารองของประเทศ 

Cua Ong Coal Company, Quang Ninh, Vietnam 

(ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2013) 
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รูปที่ 2.10 แหล่งแรถ่่านหนิ 
(ท่ีมา: GDGMV, Vietnam; Dinh Quang Trung, 2014) 

6) แร่อุตสาหกรรม (Industrial Minerals) 

 แหล่งแรอ่ะพาไทต์ (Apatite)  

พบในหินแปรช่วงอายุแคมเบรียนตอน

ปลาย ที่จังหวัด Lao Cai โดยแร่ที่พบนี้สามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 4 เกรด คือ เกรด I ถึงเกรด IV โดยที่เกรด 

I และ III เป็นแร่ที่ผุพัง ซึ่งจะมีลักษณะอ่อนนิ่มและ

ร่วน  ส่วนเกรด II และ IV เป็นแร่คาร์บอเนตฟอสเฟต 

ซึ่งวางตัวอยู่ใต้ช้ันแร่ผุ ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่

เกรด I และ IV ถึงความลึก 900 เมตร ประมาณ 4 

พันล้านตัน ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่รวมทุกเกรด

ในแอ่งนีจ้ะมีมากกว่า 5 พันล้านตัน 

Apatite mining in Lao Cai Province, Vietnam 

(ท่ีมา : www.vietmaz.com, 2013) 



 

 

 

 

 2-31 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

 แหล่งแร่แบไรต์ (Barite) 

เกิดเป็นแหล่งแร่โดยกระบวนการน้ําร้อน โดยพบถึง 21 แหล่ง และมีความสัมพันธ์กับการ

เกิดของแร่ตะกั่ว-สังกะสี หรือกับพวกแร่หายาก ปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งหมดอาจมากถึง 25 ล้านตัน 

แหลง่ Dong Pao มีทรัพยากรแร่ถึง 4 ล้านตัน  

 แหล่งแร่ฟลูออไรต์ (Fluorite) 

จากการสํารวจพบว่าฟลูออไรตท์ั้ง 4 แหล่ง เกิดขึ้นโดยกระบวนการน้ําร้อน โดยที่ในแหล่ง 

Dong Pao เป็นแบบ Fluorite-barite-rare earths และมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่มากกว่า 10 ล้านตัน 

ขณะที่แบบ Fluorite-quartz มีประมาณสํารองทรัพยากรแร่ประมาณ 270,000 ตัน และแบบสุดท้าย 

Fluorite-tin-wolfram มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ประมาณ 20,000 ตัน  

แหล่งแร่ที่สําคัญคือ แหล่งแร่ Xuan Lanh ในจังหวัด Phu Yen ทางภาคตะวันออก ของ

บริษัท Phu Yen Mineral ซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่ฟลูออไรต์รายใหญ่ แหล่งแร่ Nui Phao ของบริษัท Masan 

Group อยู่ในจังหวัด Thai Nguyen ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปริมาณทรัพยากรแร่ 8.5 ล้านตัน  

มีกําลังผลิตปีละ 214,000 ตัน แหล่งแร่ Dong Pao ในจังหวัด Lai Chau ซึ่งพบร่วมกับแร่แบไรต์และแร่

โลหะหายาก มีปริมาณทรัพยากรแร่ประมาณ 1 ล้านตัน และแหล่งแร่ Xuan Lanh ในจังหวัด Phu            

ภาคกลาง มีปริมาณทรัพยากรแร่ 277,500 ตัน 

 แหล่งแร่โดโลไมต์ (Dolomite) 

ที่พบในเวียดนามมี 2 ลักษณะ แบบแรกพบอยู่ในกลุ่มหินคาร์บอเนตที่มีอายุอยู่ในยุคดีโว

เนียนถึง ไทรแอสซิคอีกแบบหนึ่งพบอยู่ในหินแปรที่มีอายุอยู่ตั้งแต่โพรเทอโรโซอิคถึงพาลีโอโซอิค

ตอนตน้ ปริมาณสํารองแร่ (Investigated Reserves) ประมาณ 985 ล้านตัน (จาก 16 แหลง่)  

 แหล่งแร่เฟลด์สปาร์ (Feldspar) 

ที่พบมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นเฟลด์สปาร์ในแกรนิต เพกมาไตต์ อีกชนิดหนึ่งเป็น

เฟลด์สปาร์ที่พบในหิน Magmatic Rocks เช่น Quartz keratophyre, Felsite และ Aplite โดยมีปริมาณ

สํารองแร่ประมาณ 24 ล้านตัน (จาก 7 แหลง่) 
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รูปที่ 2.11 แหลง่แรอ่ะพาไทต์ แบไรต ์ฟอสฟอไรต์ เซอร์เพนทีน และ พีท 
(ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam) 
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 แหล่งแร่ควอร์ตไซต์ (Quartzite) 

พบอยู่ในหินแปรที่มีอายุอยู่ในช่วง Neoproterozoic ถึง Early Paleozoic ซึ่งควอร์ตไซต์ที่พบ

มีคุณภาพสูง เหมาะสําหรับการทําอิฐทนไฟเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ โดยมีปริมาณสํารองแร่

ประมาณ 2 พันล้านตัน (13 แหล่ง) 

 แหล่งแร่ดินขาว (Kaolin) 

พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ และจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 136 เหมือง 

พบว่ามีปริมาณสํารองแร่ถึง 1,993 ล้านตัน โดยแร่ที่พบนี้สามารถแบ่งออกตามชนิดของการเกิดได้เป็น 

3 แบบ คือ แบบที่เกิดขึ้นจากการผุพังอยู่กับที่ของ Pegmatite Bodies หรือ Felsic Intrusive และ 

Effusive Massifs และจาก Terrigenous Sediments ซึ่งแบบนี้มีปริมาณสํารองแร่ (Identified Reserves) 

ที่ 30 ล้านตัน อีกแบบหนึ่งเกิดขึน้จากการสะสมตัวใหม่อกีครั้ง ซึ่งได้แก่ ตะกอนยุคควอเทอร์นารีซึ่งพบ

ในบริเวณหุบเขา (Intermontane Valleys) ตะพักแมน่้ํา (River Terraces) และตะพักชายฝั่งทะเล (Coastal 

Terraces) มีปริมาณสํารองแร่ (Identified Reserves) ที่ 60 ล้านตัน แบบสุดท้ายเกิดขึ้นโดยขบวนการ 

Hydrothermal Metasomatic ซึ่งรวมถึง K-pyrophyllite Bodies ใน Middle Triassic Felsic Effusive พบใน

พืน้ที่ Tan Mai (จังหวัด Quang Ninh) มีปริมาณสํารองแร่ (Identified Reserves) มากกว่า 57 ล้านตัน 

 แหล่งดนิเบา (Diatomite) 

ส่วนมากจะพบในภาคกลางของเวียดนาม โดยมีการกระจายตัวอยู่ในหินที่มีอายุในช่วง 

Neogene ที่จังหวัด Lam Domg และจังหวัด Phu Yen โดยมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ประมาณ 140 

ล้านลูกบาศก์เมตร และพบที่จังหวัด Kon Tum โดยมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ 171 ล้านลูกบาศก์

เมตร 

 แหล่งทรายขาว (Silica/White sand) 

ที่พบในเวียดนามมีการกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างตามแนวชายหาดและพื้นที่รอบเกาะ

จากจังหวัด Quang Ninh ถึงจังหวัด Kien Giang โดยมีการศึกษาและสํารวจแล้วมากกว่า 40 แหล่ง และ

มีปริมาณสํารองแร่มากกว่า 1,270 ล้านตัน ซึ่งทรายแก้วที่พบนี้มีอายุอยู่ในยุคควอเทอนารี โดยมี

ลักษณะการเกิดแบบ Deluvial-proluvial, Alluvial Bank และ Marine-eolian 
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 แหล่งแร่กราไฟต์ (Graphite) 

แรก่ราไฟต์ที่พบในเวียดนามเกิด 2 แบบ ได้แก่ Precambrian Sedimentary-metamorphic-

hydrothermal-pneumatolytic ซึ่งมีการกระจายตัวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําแดง (Red River) เช่นในพื้นที่

ของจังหวัด Lao Cai, Yen Bai และทางตอนกลางของพื้นที่ Trung Bo เช่น พื้นที่ Quang Ngai ในขณะที่

อีกแบบหนึ่งนั้นจะเป็นแบบ Lower Paleozoic Hydrothermal-pneumatolytic ซึ่งพบที่จังหวัด Tyuen 

Quang, Thai Nhuyen, Thanh Hoa และ Quang Nam เท่านั้น โดยมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ 13.5 

ล้านตันและ 6 ล้านตัน ตามลําดับ 

แหล่งแร่กราไฟต์ Tien An (35 กม. ทางทิศตะวันออกของเมือง Tam Ky จังหวัด Quang 

Nam มีปริมาณสํารองแร่ประมาณ 506,000 ตัน จากการประเมินเบื้องต้น (เท่ากับกราไฟต์ 90,000 

ตัน) Carbon content 18-20%, Volatile matter 5-6%, Humidity 5-6%, Ash content 60-70%, 

Average U3O8 0.0115% 

 แหล่งแร่ทัลค์ (Talc) 

เกิดขึ้นโดยกระบวนการน้ําร้อน มี 2 แบบ คือ เกิดขึ้นในหินโดโลไมต์ที่ผุพังใน Carbonate-

rich Formation พบในตอนกลางของแอ่งแม่น้ําดํา ซึ่งมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่มากกว่า 246 ,000 

ตัน และอีกแบบหนึ่งเกิดขึน้จากหิน Ultramafic และหนิ Mafic ที่ผุพัง 

 แหล่งแร่เบนโทไนต์ (Bentonite) 

มีการพบแหลง่สะสมตัวถึง 25 แหล่ง ในจํานวนนีม้ีจํานวน 15 แหล่งที่ได้มีการศึกษา และมี 

2 แหล่งที่มกีารสํารวจและทําเหมอืง โดยพบในชุดหนิยุคนีโอจีนและควอเทอนารี รวมถึงช้ันหินที่ผุพังอยู่

กับที่ในพื้นที่ Thuan Hai ซึ่งมีปริมาณสํารองแร่ 47.1 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณสํารองแร่แบบ 

Inferred เท่ากับ 338.51 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 แหล่งแร่โลหะหายาก (Rare Earth Metals) 

แหล่งแร่ที่สําคัญคือแหล่ง Dong Pao ในหมู่บ้าน Ban Hon เขต Tam Duong จังหวัด Lai 

Chau ปัจจุบันมกีารทําเหมอืงแร่โลหะหายากโดยผู้ขุดแร่รายย่อย ครอบคลุมพื้นที่ 11 ตารางกิโลเมตร มี

ปริมาณทรัพยากรแร่ 5 ล้านตัน พื้นที่อยู่ในความดูแลของ บริษัท Lai Chau และ Vietnam National 

Minerals Corp. (VIMICO) ร่วมกับบริษัทของญี่ปุุน Dong Pao Rare Earth Development Co. เพื่อทํา

เหมืองผลิตแร่ปีละ 10,000 ตัน และมีศักยภาพในการขยายกําลังผลิตเพิ่มขึ้นอีก (TalkVietnam.com, 

2012) 
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7) แร่ส าหรับการก่อสร้าง (Construction Minerals) 

 แหล่งหินปูน (Limestone) 

หินปูนที่พบสามารถแบ่งออกได้เป็น Organic Limestone และ Bio-chemical Limestone 

โดยที่ Organic Limestone จะประกอบไปด้วยเปลือกหอยและปะการัง มีอายุในยุคควอเทอนารี เกิดอยู่

ในแถบชายฝั่งทะเล ส่วนอีกชนิดหนึ่งพบว่ามีการกระจายตัวในบริเวณ Bac Bo, North Trung Bo, และ 

West Nam Bo โดยหินที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจะเป็นชุดหิน Bac Son ที่มีอายุยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์

เมียน และชุดหิน Dong Giao ยุคไทรแอสซิค หินปูนที่พบนี้มีปริมาณสํารองแร่ทั้งแบบ Indicated และ 

Inferred จากทั้ง 91 เหมือง ประมาณ 1,300 ล้านตัน ในขณะที่ทางทฤษฎีแล้วน่าจะเป็นแหล่งที่มี

ปริมาณสํารองแร่ถึงแสนล้านตัน 

 

 แหล่งหินก่อสร้างและหนิประดับ (Construction and Facing Stones) 

หินก่อสร้างและหินประดับที่มีคุณภาพดีพบได้ในหิน Intrusive Magmatic Rocks โดยจาก 

76 แหล่งที่มีการศึกษาแล้ว พบว่ามี 16 แหล่งที่ให้ปริมาณสํารองแร่ของหินก่อสร้างถึง 1,611 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร และ 241 ล้านลูกบาศก์เมตรสําหรับหินประดับ และจากหิน Effusive Rocks มี 52 แหล่ง

ที่ได้ทําการศึกษา และจาก 15 แหล่งที่ได้ทําการสํารวจแล้วพบว่ามีปริมาณสํารองแร่ของหินก่อสร้างถึง 

358 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 24 ล้านลูกบาศก์เมตรสําหรับหินประดับ 

  

Limestone Mining : Mong Son JSC., Yen Bai,  Vietnam 

(ท่ีมา : www.mongson.vn, 2015) 
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ตารางที่ 2.1 แหลง่แร่ที่สําคัญของเวียดนามจําแนกตามเขตปกครอง 

Ores Main Deposits Location 

Apatite Lao Cai 

Antimony Tuyen Quang (Lang Vai), Quang Ninh (Cam Pha) , Ha Giang 

Barite, Fluorite Lai Chau, Phu Yen, Thai Nguyen 

Bauxite Central Highlands; Thai Nguyen (Dak Nong, Lam Dong), Cao Bang, Lang Son 

and Ha Giang 

Chromite Thanh Hoa (Co Dinh) 

Coal Quang Ninh, Thai Nguyen, Quang Nam, the Red River Delta 

Copper ores Lao Cai (Sin Quyen), Son La, Bac Giang,  

Gold ores Quang Nam, Sinh Quyen, Lang Son, Thai Nguyen, Thanh Hoa, Phu Tho 

Ilmenite Coastal areas (Quang Ninh, Thau Thien-Hue, Phu Yen, Thuan Hai) 

Iron ores Lao Cai, Cao Bang, Thai Nguyen, Ha Tinh, Yen Bai, Ha Giang, Phu Yen 

Lead-Zinc ores Bac Kan (Cho Don-Cho Dien), Ha Giang, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Cao Bang 

Limestone Northern and North of the Middle (Ha Nam, Ninh Binh, Thanh Hoa) 

Manganese 

ores 

Cao Bang, Tuyen Quang 

Marble Yen Bai, Nghe An and Tuyen Quang 

Nickel Son La (Ban Phuc), Cao Bang (Bao Lac), Thai Nguyen, Ta Khoa 

Rare earths Lai Chau, Yen Bai 

Tin, Tungsten Tuyen Quang, Nghe An, Cao Bang, Tam Dao, Quy Hop, Quang Nam, Lam 

Dong, Thai Nyugen, Thanh Hoa  

Titanium ores Central coastal (Ninh Thuan, Binh Thuan, Ba Ria-Vung Tau), Thai Nguyen 

White Sand Central coastal area (Quang Ninh to Kien Giang) 

(ท่ีมา: Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), 2011, The Extractive Industries Transparency Initia-

tive and the Implementation Perspective of Vietnam.) 
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2.3 แหล่งแร่เป้าหมายส าหรับนักลงทุนไทย............................................... 

แหลง่ทรัพยากรแร่เปูาหมายสําหรับการลงทุนจากประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์

และความชํานาญ และความต้องการใช้ในประเทศ หรือเป็นแหล่งที่ต้องการสําหรับอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ได้แก่  

1) แหลง่ตะกั่วสังกะสี ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สําคัญแหล่งหนึ่งของโรง

ถลุงสังกะสีของประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) ได้มี

การสั่งซื้อแร่สังกะสีจากแหล่งนี้แล้ว ตลอดจนการร่วมลงทุนการสํารวจแร่กับ

รัฐวิสาหกิจของเวียดนาม 

2) แหล่งถ่านหิน ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีการนําเข้าถ่านหินในปริมาณ

มากในแตล่ะปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

3) แหลง่แร่ดบีุก สามารถปูอนโรงถลุงในประเทศได้  

4) แหลง่อลิมิไนต์ ทางตอนใต้ของประเทศ 

จากข้อมูลแหลง่แร่ที่ได้มกีารรวบรวมและนําเสนอในรายงานนี ้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นที่แสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของแหล่งแร่ว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด หากนักลงทุนไทยมีความสนใจที่จะลงทุน 

จําเป็นต้องมีการศกึษาข้อมูล ตลอดจนการสํารวจแร่เพิ่มเตมิ  

2.4 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่……......…………………… 

1) เวียดนามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือรูปทรงของพื้นที่ยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ลักษณะ

ธรณีวิทยามีหินอัคนีพุและหินอัคนีแทรกซอนที่มีลักษณะแตกตางกันหลายช่วงอายุ ทําให้มีการค้นพบ

แหล่งแร่กว่า 6,000 แหล่งแร่ จํานวนแร่กว่า 60 ชนิด แหล่งแร่หลักๆ ที่สําคัญจะอยู่ในภาคเหนือและ

ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งแร่ขนาดใหญ่ เช่น บอกไซต์ ไทเทเนียม หินปูน ทรายซิลิกา แร่โลหะหา

ยาก แหล่งแร่ขนาดกลาง เช่น ถ่านหิน เหล็ก โครไมต์ ทองแดง ตะกั่ว-สังกะสี ทองคํา แบไรต์ เป็นต้น 

โดยเฉพาะแหลง่แร่โลหะพืน้ฐานและแร่อุตสาหกรรม 

2) แหล่งทรัพยากรแร่เปูาหมายสําหรับการลงทุนจากประเทศไทย ประกอบด้วย แหล่งตะกั่ว

สังกะสี และถ่านหิน ทางตอนเหนือของประเทศ แหล่งอิลมิไนต์ ทางตอนใต้ของประเทศ แหล่งแร่ดีบุก 

และแหลง่แร่ทรายซิลกิาสําหรับอุตสาหกรรม 
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บทที่ 3  

กฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

3.1 นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ……….………………..…………… 

เวียดนามเริ่มใช้กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Law on Foreign Direct Invest-

ment) ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1988 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 ครั้ง 

ซึ่งครั้งล่าสุด (ครั้งที่ 4) ได้ปรับปรุงไปเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2000 ส่วนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นั้นได้มกีารปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ โดยกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนามที่ใช้ในปัจจุบัน 

คือ Unified Enterprise Law และ Common Investment Law ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 

2005 

กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้าง

ชัดเจนและเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาลได้

รับประกันว่าจะให้การปฏิบัติต่อนักลงทุนต่างชาติที่

ลงทุนในเวียดนามอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน, 2556) 

1) ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ ตลอดช่วง

ระยะเวลาของการลงทุน 

2) ให้การรับประกันว่าจะปกปูองสิทธิ์ ในทรัพย์สินอุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม 

3) รัฐบาลจะปกปูองผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน เช่น หากกฎหมายที่ประกาศใช้

ภายหลัง ทําให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนก่อนหน้าที่กฎหมายใหม่

ประกาศใชม้ีสทิธิ์เลือกใช้สทิธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ 

(ท่ีมา : www.carriermanagement.com, 2016) 
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4) รัฐบาลรับประกันการให้สิทธิ์การโอนย้ายไปต่างประเทศ ได้แก่ 

- กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

- เงินที่ได้รับจากการจัดเตรยีมเทคโนโลยีและการบริการ 

- เงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดําเนินกิจการลงทุน 

- เงินและทรัพย์สนิอื่นๆ ที่มกีรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

- รายได้หลังหักภาษีรายได้ของแรงงานต่างชาติที่ทํางานในเวียดนาม 

5) เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทุน หรือระหว่างบริษัทต่างชาติกับสถาบันใดๆ ของ

เวียดนาม และไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถเสนอให้อนุญาตตุลาการหรือองค์กรอื่นๆ 

ตามที่ตกลงกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอมได้ 

6) อนุญาตใหบ้ริษัทต่างชาติดําเนินการลงทุนได้ 50 ปี และสามารถต่อเวลาได้ถึง 70 ปี 

3.2 กฎหมายลงทุน………………………………………………….………………………… 

ตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามได้มีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Law on 

Foreign Direct Investment) เพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมให้กับนักลงทุน 

ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในปี พ.ศ. 2550 เป็นผลให้รัฐบาลเร่งเปิดเสรีด้านการลงทุน 

ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามได้มี

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการลงทุนจาก

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, 2556) 

ประเทศเวียดนามได้แก้ไขกฎหมายสองฉบับ คือ 

Enterprise Law และ Investment Law เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม ค.ศ. 2014 เพื่อส่งเสริมการลงทุนและคุ้มครอง

สิทธิ์ของผู้ลงทุน และลดอุปสรรคของการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 มีสาระสําคัญดังนี้ 
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1) Law on Enterprises No.60/2005/QH11 

เป็นกฎหมายที่ควบคุมการก่อตั้งการบริหารจัดการ และการดําเนินการของวิสาหกิจ (Law on 

Enterprise) ส่วน Decree on Enterprise Registration No. 43/2010/ND-CP เป็นกฎหมายลูกของ Law on 

Enterprises โดยระบุรายละเอียดของระบบการจดทะเบียน คําร้อง ส่วนประกอบของคําร้อง การ

เปลี่ยนแปลงรายการ คําสั่ง และขั้นตอนของการจดทะเบียนพาณชิย์ ทั้งสําหรับวิสาหกิจภายใต้ Law on 

Enterprises และธุรกิจในครัวเรือน 

2) Investment Law No.59/2005/QH11 

เป็นกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของนักลงทุน การปกปูองสิทธิ์อันถูกต้องตามกฎหมายของ

นักลงทุนในการดําเนินกิจกรรมการลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน และการจัดการการลงทุนในประเทศเวียดนามและการลงทุนใน

ต่างประเทศจากประเทศเวียดนาม  

นิยามและค าจ ากัดความของการลงทุน 

 ผู้ลงทุนต่างชาติ  

ในอดีตองค์กรธุรกิจที่มีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทุนน้อยกว่า 51% อาจจะถูกจัดเป็นบริษัท

ต่างชาติ ถึงแม้บริษัทนั้นจะก่อตั้งขึ้นในเวียดนาม แต่กฎหมายลงทุนใหม่จะนิยามบริษัทต่างชาติคือ 

บริษัทที่ก่อตัง้ขึ้นในต่างประเทศ หรอื เป็นบริษัทก่อตั้งในเวียดนามที่มตี่างชาติถือหุ้นเกิน 51% เท่านั้น 

 ตัวแทนทางกฎหมายผู้มีอ านาจลงนาม 

ข้อกังวลของผู้ลงทุนต่างชาติในอดีตในเรื่องตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทในเวียดนามคือ 

การอนุญาตให้มีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นที่มีอํานาจลงนามแทนบริษัท ในปัจจุบันกฎหมายองค์กรธุรกิจได้

แก้ไขข้อกําหนดใหม่ โดยยินยอมให้มีตัวแทนผู้มีอํานาจลงนามได้มากกว่าหนึ่งคน แต่กฎหมายใหม่นี้ยัง

ไม่ได้กําหนดรายละเอียดที่ชัดเจนในการแตง่ตัง้ตัวแทนทางกฎหมายดังกล่าว 
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 รัฐวสิาหกิจ (State Owned Enterprise) 

นิยามรัฐวิสาหกิจ (State owned enterprise) ตามกฎหมายใหม่ หมายถึง  บริษัทที่รัฐเป็น

เจ้าของกิจการทั้งหมด 100% โดยเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รัฐเป็นเจ้าของทุนมากกว่า 50% และมีการ

กําหนดกลุ่มของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลต้องถือหุ้นขั้นต่ํา ตั้งแต่ 50-100% (นายกรัฐมนตรีสามารถลด

สัดส่วนนี้ลงได้เป็นกรณีพิเศษ) ออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที่รัฐต้องถือหุ้น 100% ได้แก่ อุตสาหกรรม

เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุระเบิด สายส่งไฟฟูา การรถไฟ ชลประทาน ไปรษณีย์ และกิจการที่

เกี่ยวกับความมั่นคง สําหรับกลุ่มรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ขนาดใหญ่และกิจการน้ํามันนั้น รัฐจะต้องถือหุ้น

ขั้นต่ําประมาณ 75% 

ข้อควรค านึงส าหรับการลงทุนในประเทศเวยีดนาม 

1) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น                

ผู้ลงทุนควรตรวจสอบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ที่ลงทุนก่อน

เสมอ 

2) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนของจังหวัดต่างๆ ในประเทศเวียดนาม มีความแตกต่างกัน โดย

อํานาจการตัดสินใจสุดท้ายในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ตา่งๆ ขึน้อยู่กับผูว้่าราชการจังหวัดนั้นๆ 

การก าหนดเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจ 

เวียดนามได้เปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในเวียดนามเพิ่มขึ้น โดยการผ่อนคลาย

กฎระเบียบด้านการลงทุน กฎหมายการลงทุนของเวียดนาม ซึ่งรับประกันว่าจะให้การปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น ไม่มีการยึดทรัพย์หรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐตลอด

ช่วงระยะเวลาของการลงทุน เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี มีบางกิจการที่รัฐบาลเวียดนามหา้มหรอืมีเงื่อนไขการลงทุนของต่างชาติดังนี้ 

กิจกรรมที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบการลงทุน 

 กิจการที่ต้องลงทุนในลักษณะสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: 

BCC) และนักลงทุนฝุายเวียดนามต้องมีความเช่ียวชาญและได้รับอนุมัติดําเนินการได้ใน

สาขาต่อไปนี ้
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 การพัฒนาเครือข่ายโทรคมนาคม บริการโทรคมนาคม การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ทั้งใน

และระหว่างประเทศ 

 กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อมวลชน กระจายเสียงทางวทิยุและโทรทัศน์ 

 กิจการที่ต้องลงทุนในลักษณะสัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (BCC) หรือการร่วมค้า (Joint Ven-

ture) เท่านั้น ได้แก่ 

 การขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและน้ํามัน 

 การขนส่งทางอากาศ ทางรถไฟ และทางทะเล การขนส่งผู้โดยสารและการสร้าง

ท่าเรือ การสร้างท่าอากาศยาน ยกเว้นกรณีทําสัญญาลักษณะ BOT (Build-

Operate-Transfer), BTO (Build-Transfer- Operate), BT (Build-Transfer) 

 บริการทางทะเลและทางอากาศ 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับปุาไม้ 

 การผลิตวัตถุระเบิดเชิงอุตสาหกรรม 

 บริการที่ปรึกษา (ยกเว้นที่ปรึกษาทางเทคนิค) 

กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติจากส านักนายกรัฐมนตรีโดยตรง 

 กิจการนําเข้าและกระจายสินค้าในประเทศ 

 กิจการประมงนอกชายฝั่ง 

 การขนสง่ทางทะเล โทรคมนาคม และการพิมพห์นังสือ 

ถึงแม้เวียดนามจะพยายามเสริมสร้างบรรยากาศลงทุนจากต่างชาติ ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบ

บางประการในเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2014 แต่ก็ยังกีดกันต่างชาติเป็นเจ้าของกิจการบางอย่าง หรือให้

ลงทุนได้อย่างจํากัด เชน่ (Vietnam Law on Investment, www.vietnamlaws.com) 

 กิจการธนาคาร ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 30 

 การบินพาณชิย์ ต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 

 อาคารที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ต่างชาติถือครองได้ไม่เกินรอ้ยละ 30 หรอืไม่เกิน 50 ปี  

http://www.vietnamlaws.com/
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3.3 สิทธิประโยชน์การลงทุน…………….................…………………………………. 

เวียดนามให้ความสําคัญกับการลงทุนในโครงการ

ต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงาน และเน้นการ

ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่ เอื้อต่อการผลิตสินค้าที่

สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึงเพื่อให้เกิดการสร้าง

งานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามก็มีนโยบายสงวน

อาชีพไว้สําหรับชาวเวียดนาม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเบา

บางประเภท ในขณะเดียวกัน ทิศทางการส่งเสริมการ

ลงทุนจากต่างประเทศ เริ่มเปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้

เทคโนโลยีสมัยดั้งเดิม เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น และ

ปรับเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ

ประเภทธุรกิจการร่วมทุน เป็นการลงทุนจากต่างประเทศ

ทั้งหมดมากขึ้น ทําให้ระยะหลังประเทศเวียดนามเริ่มมี

เงินทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย

สําคัญในการส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียดดังตอ่ไปนี ้  

1) มาตรการด้านภาษีในการให้สิทธิประโยชน์ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล มีอัตราเท่ากันกับนักลงทุนท้องถิ่น คือ ร้อยละ 28 แต่มีการ

ยกเว้น (Tax holidays) 2-4 ปี หรือลดหย่อน 50% ในปีที่ 4-9 หรือลดหย่อน 10%-

20% ในปีที่ 10-30 ของอายุโครงการ เป็นต้น ขึ้นกับประเภทของธุรกิจและโซนที่ตั้ง 

 ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากว่าชาวเวียดนาม โดย

ภาษีเฉลี่ยร้อยละ 40-70 เป็นต้น 

 ภาษีน าเข้า มีการยกเว้นภาษีเครื่องมือและเครื่องจักรที่นําเข้ามา เพื่อเป็นทุนของ

บริษัท 

 ภาษีการค้า การเสียภาษีขึ้นอยู่ประเภทสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจําเป็นจะเสียภาษีในอัตรา

ที่ต่ํา แตถ่้าเป็นสินค้าฟุุมเฟือยจะเสียภาษีในอัตราสูง 

 ภาษีก าไร กรณีส่งกําไรออกนอกประเทศ ต้องคํานวณภาษีจากกําไรส่งกลับคูณกับ

อัตราภาษีในอัตราต่างๆ กัน  ดังนี้ 

(ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2013) 
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 อัตราร้อยละ 5 สําหรับบริษัทต่างชาติที่มทีุนจดทะเบียนไม่รอ้ยกว่า 10 USD  

 อัตราร้อยละ 7 สําหรับบริษัทต่างชาติที่มทีุนจดทะเบียน 5-10 USD 

 อัตราภาษีรอ้ยละ 10 สําหรับกิจการอื่นๆ 

นอกจากนี้ กรณีนําผลกําไรไปลงทุนใหม่ในเวียดนามเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิได้รับภาษี

กําไรคืน 

2) มาตรการดา้นการเงนิการธนาคาร 

มาตรการด้านการเงินการธนาคาร รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้สาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศประกอบธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทําให้ธุรกิจสามารถใช้บริการชําระบัญชีการค้า

ระหว่างประเทศ และเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ 

3) การจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออก และเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ 

การจัดตั้งเขตส่งเสริมการส่งออก และเขต

พื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบันเวียดนามมีเขตการ

ส่งเสริมการลงทุน 3 ประเภท โดยเฉพาะในนครโฮจิ

มินห์ ไฮฟอง ฮานอย ฯลฯ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจาก

ต่างชาติ โดยกําหนดอัตราภาษีที่ต่ําเป็นพิเศษ สําหรับ

ธุ รกิ จที่ เ ข้ า ไปลงทุน ใน เขตอุตสาหกรรม  โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 Export Processing Zone (EPZ)  เป็นเขตเศรษฐกิจที่รวมอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ            

ซึ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก มีการจัดระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้บริการ และ

อํานวยความสะดวกด้านการผลิต นักลงทุนสามารถทําการผลิตรับช่วงต่อ (Sub-

contract) และประกอบชิน้ส่วนสินค้าเพื่อการส่งออก 

 Industrial Zone (IZ) หรือ Industrial Park เป็นเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งเน้นผลิต

สินค้าเพื่อจําหนา่ยในประเทศ 

 High-Tech Zone (HTZ) เป็นเขตเศรษฐกิจที่จัดตั้งเพื่อเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง

ผลติสินคา้ที่ใชเ้ทคโนโลยีการผลติขั้นสูงเป็นสําคัญ 

  

(ท่ีมา : www.cdn.static.tuoitre.vn, 2014) 
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4) มาตรการอื่นๆ ที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ 

 ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดิน ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตการลงทุนเป็นหลัก โดยปกติ

จะได้รับสิทธิ์เช่า ประมาณ 50 ปี สําหรับโครงการประเภท BOT นั้นนักลงทุนต่างชาติ

ไม่ต้องเช่าที่ดิน เนื่องจากเมื่อเริ่มทําโครงการรัฐบาลจะมอบที่ดินให้ดําเนินการ แต่เมื่อ

โครงการแล้วเสร็จจะต้องโอนสิทธิ์ของโครงนั้นคือให้แก่รัฐบาล 

 สามารถนําสิทธิ์การใช้ที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินได้ และอนุญาตให้สาขาของ

ธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศสามารถรับจํานองสทิธิ์การใชท้ี่ดนิได้ 

 ประกันความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ โดยให้การรับรองว่าหากรัฐบาลมีการ

ออกกฎหมายใหมท่ี่อาจจะทําให้นักลงทุนต่างชาติได้รับความเสียหายนักลงทุนต่างชาติ

สามารถเลือกรับสิทธิประโยชนต์ามที่ได้รับอยู่เดิมได้ 

 การทยอยยกเลิกระบบ 2 ราคา ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน                

ตั๋วรถไฟ ค่าบริการสาธารณูปโภคตา่งๆ 

3.4 รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ................................................ 

การลงทุนของต่างชาติในเวียดนามสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปสัญญาร่วมลงทุน 

กิจการร่วมทุน กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดและอื่นๆ ดังนี้  (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, 2556) 

1) สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: BCC) เป็นการร่วมทุน

ทําธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม มีการกําหนดสัดส่วนการ

ลงทุน หนา้ที่ความรับผดิชอบ และการแบ่งกําไรเท่าเทียมกัน 

2) กิจการร่วมทุน (Joint Venture Enterprise: JV) เป็นการร่วมทุนธุรกิจระหว่างนัก

ลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนในประเทศ การลงทุนประเภทนี้ เป็นการดําเนินการในรูป

หุน้ส่วนจํากัดความรับผดิชอบ และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม 

3) กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 

เป็นการลงทุนขององค์กรหรอืเอกชนจากต่างประเทศทั้งหมด 
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4) กิจการลงทุนด าเนินการแล้วโอนให้รัฐ (Build Operate Transfer Contract: BOT)  

เป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุน และผู้แทนของรัฐบาลในการ

ก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฯลฯ โดยผู้

ลงทุนจะรับผิดชอบโครงการในระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว

ต้องโอนกิจการนัน้ให้แก่รัฐบาล 

นโยบายการถือหุ้นของต่างชาติ 

ข้อจํากัดเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุน นักลงทุน

ต่างชาติสามารถถือหุ้น 100 % ในบริษัทมหาชนได้ ยกเว้นข้อห้ามที่ระบุไว้ในกฎหมายอื่น เช่น Law on 

Credit Institutions ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและธนาคาร หรือในธุรกิจบางประเภทที่ยังห้ามถือหุ้นเกิน 

49% หรือในรัฐวิสาหกิจบางประเภท อย่างไรก็ดี ในกิจกรรมร่วมทุน (Joint Venture Enterprise: JV)    

นักลงทุนต่างชาติจะต้องมีสัดสว่นการลงทุนไม่ตํ่ากว่า 30 % ของเงนิทุนทั้งหมด 

3.5 ขั้นตอนการเข้าไปลงทุนในประเทศเวียดนาม....................................... 

ระดับการลงทุนขั้นต่ า (Minimum Investment Level) 

การกําหนดสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนชาว

เวียดนาม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30% ของเงินทุนตามกฎหมายของบริษัทร่วมทุน โดยยึดหลักธุรกิจราย

สาขา เทคโนโลยี การตลาด ผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ  

ระดับที่ 1 การข้ึนทะเบียนธุรกิจ 

บริษัทภายในประเทศที่ลงทุนน้อยกว่า 15 พันล้าน/15,000 ล้านด่อง (VND) (ประมาณน้อยกว่า 

9.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ) ที่ไม่ได้ดําเนินการในเงื่อนไขรายสาขา (Conditional Sector) ต้องดําเนินการ

ตามขั้นตอน “การขึ้นทะเบียนธุรกิจ”อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนธุรกิจจะนําไปสู่การลงทะเบียนการ

ลงทุนในเหตุการณต์่อไปนี้ 

 บริษัทตกอยู่ภายใต้ภาคการลงทุนที่มเีงื่อนไข หรอื 

 ถ้าบริษัทต้องการยื่นเพื่อเก็บบันทึกในการกระตุน้การลงทุนในใบอนุญาต 
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รูปที่ 3.1 การขึน้ทะเบียนธุรกิจ 

ระดับที่ 2 การขึ้นทะเบียนการลงทุน 

โครงการ FDI ที่มเีงินลงทุนรวมทั้งหมดต่ํากว่า 300 ล้านด่อง (ประมาณต่ํากว่า 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ที่ไม่ตกอยู่ภายในภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไข จะต้องขึ้นทะเบียนการลงทุนและตีพิมพ์ใบรับรอง

การลงทุน ใบรับรองการลงทุนยังจะใช้ในฐานะการขึ้นทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการ

ค้าของธุรกิจนั้น โครงการลงทุนในประเทศที่มเีงินทุนรวมระหว่าง 15 – 300 ล้านด่อง (ประมาณต่ํากว่า 

19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จะต้องขอขึ้นทะเบียนลงทุนและนักลงทุนท้องถิ่นมักจะกําหนดเครื่องหมาย

การค้าของบริษัทแยกต่างหากและหลังจากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนของโครงการทุกโครงการโดย

ปราศจากการรับใบรับรองการลงทุน บริษัทสามารถขอขึ้นทะเบียนการลงทุนเพิ่มโดยไม่จํา เป็นต้อง

ลงทุนเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการคา้ของธุรกิจ 

นักลงทุนจะต้องยื่นเอกสารสําหรับการขึน้ทะเบียนนักลงทุนแก่ หนว่ยงานผู้ออกใบอนุญาต โดย

หน่วยงานผู้ออกใบอนุญาตตรวจสอบเอกสารและออกใบอนุญาตการลงทุนให้แก่นักลงทุนภายใน 15 

วัน นับจากวันที่รับเอกสารการยื่นขอ 

 
รูปที่ 3.2 การขึน้ทะเบียนลงทุน 

การข้ึนทะเบียนธุรกิจ 

 

โครงการลงทุนน้อยกว่า 15 พันล้าน/15,000 ล้านด่อง 

(VND) 

โครงการ FDI ท่ีมีเงินลงทุนรวม

ท้ังหมดต่ํากว่า 300 ล้านดอ่ง 

โครงการลงทุนในประเทศท่ีมี

เงินทุนรวมระหว่าง 15 – 300 ลา้น

ด่อง 

ใบอนุญาตการลงทุน 

การข้ึนทะเบียนลงทุน 
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รายการท่ีจะต้องได้รับการประเมิน 

 

ระดับที่ 3 การประเมินการลงทุน 

โครงการลงทุนต่างประเทศและในประเทศที่มีเงินลงทุนทั้งหมดมากกว่า 300 ล้านด่อง              

(19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) หรือต่ํากว่า 300 ล้านด่อง แต่ตกอยู่ในภาคที่มีเงื่อนไขต้องทําการประเมินการ

ลงทุน ซึ่งการประเมนิการลงทุนจะมี 3 รูปแบบที่แตกต่างกันดังแสดงไว้ตามภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ 3.3 การประเมินการลงทุน 

 

 แผนโครงการ สําหรับสาธารณูปโภค การใชพ้ื้นที่ การใช้แร่ธาตุ และทรัพยากรธรรมชาติ

อื่นๆ 

 ข้อกําหนดการใชพ้ืน้ที่ 

 กําหนดการดําเนนิโครงการ 

 มาตรการแก้ปัญหาสิงแวดล้อม 

สําหรับการยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตลงทุน นักลงทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เป็น

ภาษาเวียดนามตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่เผยแพร่ของ MPI และต้องจัดส่งถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการ

ขอขึน้ทะเบียนเพื่อขอใบรับรองการลงทุน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดการลงทุนและภาคการลงทุน และการ

ยื่นเอกสารยังจะหมายรวมถึงกรณีต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
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ตารางที่ 3.1 การจัดเตรยีมเอกสารสําหรับยื่นขอใบรับรองในการลงทุน 

ขนาดและภาคการลงทุน 
การขึ้นทะเบียนส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

การประเมินส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

โครงการที่ลงทุนภายในประเทศ 

<300 ล้านด่อง (ประมาณ< 19 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไม่อยู่ ใน

ภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไข 

การยื่นสําหรับขึ้นทะเบียนการลงทุน 

ซึ่งจะรวมถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี 

  1.  ผู้ลงทุนจะต้องมีสถานภาพท่ี

ถูกต้องตามกฎหมาย 

  2. วัตถุประสงค์ ขนาดและสถานท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน 

  3 .  เ งิ นลง ทุนและตารางงาน ท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

  4. จํานวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้และการ

รับประกันในการปกปูองสิ่งแวดล้อม 

(ถ้ามี) 

  5. คําร้องสําหรับการกระตุ้นการ

ลงทุน (ถา้มี) 

 

โครงการ FDI <300 ล้านด่อง

(ประมาณ< 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไม่อยู่ในภาคการลงทนุที่

มเีงื่อนไข 

การยื่นสําหรับขึ้นทะเบียนการลงทุน 

ซึ่งจะรวมถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี 

  1.  ผู้ลงทุนจะต้องมีสถานภาพท่ี

ถูกต้องตามกฎหมาย 

  2. วัตถุประสงค์ ขนาดและสถานท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน 

  3 .  เ งิ นลง ทุนและตารางงาน ท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการ 

  4. จํานวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้และการ

รับประกันในการปกปูองสิ่งแวดล้อม 

(ถ้ามี) 

  5. คําร้องสําหรับการกระตุ้นการ

ลงทุน (ถา้มี) 

เอกสารอื่นๆ : 

  - รายงานงบประมาณการเงินของผู้

ลงทุน (ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียมเอง) 

  - สั ญ ญ า ก า ร ร่ ว ม ทุ น แ ล ะ

ใบอนุญาตการร่วมทุนในกรณีของ 

JVE หรือใบอนุญาต (ในกรณีของ 
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ขนาดและภาคการลงทุน 
การขึ้นทะเบียนส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

การประเมินส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

FOE 100%) หรือสัญญาร่วมดําเนิน

ธุรกิจ (ในกรณีของ BCC) (ถ้ามี) 

โครงการ FDI และโครงการใน

ประเทศ > 300 ล้านด่อง

(ประมาณ> 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไม่อยู่ในภาคการลงทนุที่

มเีงื่อนไข 

 1 .  การขอสํ าห รับการตีพิมพ์ของ

ใบรับรองการลงทุน 

2 .  เ อกสาร ท่ีพิ สู จน์ สถานะ ท่ีถู ก

กฎหมายของผู้ลงทุน 

3. รายงานงบประมาณการเงินของผู้

ลงทุน (ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียมเอง) 

4. ข้อความชี้แจงเกี่ยวกับEcotechnical 

(การศึกษาความเป็นไปได้) 

5. สัญญาการร่วมทุนและใบอนุญาต

การร่วมทุนในกรณีของ JVE หรือ

ใบอนุญาต (ในกรณีของ FOE 100%

ห รื อ สั ญ ญ า ร่ ว ม ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ               

(ในกรณีของ BCC) (ถ้ามี) 

6. ข้อความชี้แจงในเ ร่ืองของการ

ชดเชยของเงื่ อนไขตามกฎหมาย

สําหรับโครงการลงทุน 

(ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554)  

3.6 ขั้นตอนการขอใบอนุญาตลงทุนและจดทะเบียนบรษิัทต่างชาติ 

ตามกฎหมายลงทุนฉบับเก่าที่ใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 2005 คือบริษัทต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาต

ลงทุน (Investment License: IL) ก่อนจึงจะสามารถยื่นขอจดทะเบียนบริษัท (Registration Certificate: 

RC) ในเวียดนามได้จึงทําให้เกิดความล่าช้า จงึมกีารแก้ไขกฎหมายใหม่ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 2015 ซึ่งได้รวมขั้นตอน IL และ RC เข้าเป็นขั้นตอนเดียวกัน ทําให้ลดความยุ่งยากใน

การลงทุนและการควบรวมกิจการ หรือร่วมทุนกับท้องถิ่น เพราะตามกฎหมายเดิมถ้าบริษัทต่างชาติ

ต้องการรว่มทุนกับบริษัทท้องถิ่น ไม่วา่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเกิน 51% หรือไม่ จะต้องขอใบอนุญาต IL 

ใหม่ และขอจดทะเบียนใหม่ทุกครั้ง 
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ภายใต้กฎหมายลงทุนที่แก้ไขใหม่นี้ การขออนุญาตลงทุนจากต่างชาติยังต้องยื่นขอใบอนุญาต     

2 ชนิด คือ (Investment Certificate: IC) และ (Enterprise Registration Certificate: ERC) เช่นเดิม ยกเว้น

ถ้าถือหุ้นไม่เกิน 51% จะถือเป็นบริษัทท้องถิ่น ทําให้ไม่ตอ้งยื่นขอ IRC ด้วย 

การอนุมัติ IC จะใช้เวลาไม่เกิน 15 วัน ยกเว้นโครงการบางประเภทที่จะต้องประเมินความ

เป็นไปได้ของโครงการและขอความเห็นจากหน่วยงานอื่น โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 45 วัน การจดทะเบียน

บริษัท หรอืขอ ERC จะมีรายการเอกสารที่ชัดเจน ซึ่งได้มีการลดจํานวนเอกสารที่ต้องใช้ลง โดยใช้เวลา

ไม่เกิน 3 วัน และสามารถยื่นขอจดทะเบียนออนไลน์ได้ ภายหลังจากได้รับ IC และ ERC แล้วจะสามารถ

นําไปรับสิทธิ์การส่งเสริมลงทุนในด้านต่างๆ 

บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนแล้วสามารถดําเนินธุรกิจได้ทุกประเภท ยกเว้นตามที่กฎหมายได้

ห้ามไว้ แต่จะต้องระบุประเภทของธุรกิจและกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยโดยประกาศออนไลน์ 

หากบริษัทต้องการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของประเภทการดําเนินธุรกิจ จะต้องแจ้งขออนุมัติการ

เปลี่ยนแปลงให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนบริษัท และถ้าไม่ได้รับการอนุมัติเพราะขัดกับ

กฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน 

3.7 การยกเลกิการขอใบอนุญาตลงทุนส าหรับการควบรวมกิจการ 

กฎหมายลงทุนฉบับแก้ไข ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2015 กําหนดให้บริษัท

ต่างชาติ หรือบริษัทที่ต่างชาติถือหุ้นเกิน 51% สามารถควบรวมกิจการกับบริษัทในท้องถิ่นหรือกิจการ

อื่นได้ โดยไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาตลงทุน (Investment Certificate: IC) ใหม่ แต่หากมีสัดส่วนการลงทุน

เกินกว่า 51% จะต้องยื่นขอแก้ไขวัตถุประสงค์ของใบจดทะเบียน หรือ ERC เดิม ณ หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการรับจดทะเบียนบริษัท หรือที่ Department of Planning and Investment (DPI) ในท้องที่ที่

บริษัทนั้นๆ ตั้งอยู่ภายใน 3 วัน ทําให้ผู้ลงทุนต่างชาติขอใบอนุญาตลงทุน (IC) เพื่อก่อตั้งบริษัทใน

ประเทศเวียดนามเพียงครั้งเดียว ก็จะสามารถใช้เป็นบริษัทแม่ในการเข้าไปถือหุน้ของบริษัทท้องถิ่นได้  

3.8 การขอรับใบอนุญาตลงทุนส าหรับโครงการขนาดใหญ่ 

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตลงทุนสําหรับโครงการขนาดใหญ่ จะต้องขออนุมัติจากสภา

แห่งชาติ (National Assembly) แต่สําหรับโครงการบางประเภท เช่น การขนส่งทางทะเล โทรคมนาคม 

และการพิมพ์หนังสือ จะต้องขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และการธนาคารจะต้องขออนุมัติจากผู้ว่า

ธนาคารชาติหรือรัฐมนตรีคลัง ส่วนโครงการที่ต้องใช้ที่ดิน (ยกเว้นการสร้างโรงงานในนิคม
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อุตสาหกรรม) และโครงการไฮเทคจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเพื่อให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องความเห็นชอบก่อน 

3.9 หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ.............................. 

 หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน:  

ส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮานอย  

Thai Trade Center Hanoi 

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 

No.801, 8th Floor, Hanoi Central Office Building, 44B Ly Thuong Kiet Street, Hanoi 

Tel: (844) 39 365 226-7 Fax : (854) 39 365 228  

E-Mail: thaichanoi@depthai.go.th  

 

ส านักงานส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองโฮจมิิน  

Thai Trade Center Hanoi 

HCMC Saigon Centre Building, 65 Le Loi Boulevard, District 1 Ho Chi Minh City 

Tel: (848) 39 141 838 Fax : (848) 39 141 865 

E-Mail: thaitradecenter@hcm.fpt.vn 
 

Foreign Investment Agency –FIA 

Ministry of Planning and Investment of Vietnam 

6B Hoang Dieu street, Ba Dinh district, Ha Noi, Vietnam 

Tel: (844) 734 3758 Fax : (844) 734 3769 

Website: http://fia.mpi.gov.vn/Home/en 
 

 ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 

The Thai Business (Vietnam) Association: TBA) Ho Chi MIn  

173 Truong Dinh,Ward 9, District 3, Ho Chi Minh City 

Tel: (848) 39 318 263 Fax : (848) 39 318 263 

E-Mail: thaiassociation@vnn.vn 

Website: www.tbavietnam.org 
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3.10 สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ.............................................. 

จากสถิติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988-8/2014 เวียดนามมีการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง (Foreign 

Direct Investment: FDI) จํานวน 16,910 โครงการ รวมเป็นเงิน 243.03 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 

ค.ศ. 2013 มีเงินลงทุน 22.35 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และใน 8 เดือนแรกของปี ค.ศ. 2014 มีการลงทุน 

992 โครงการ รวม 10.23 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Ministry of Plan an Investment of Vietnam, 2014)  

ประเทศที่เข้ามาลงทุนสะสมมากที่สุดตามลําดับ คือ ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน และในปี 

ค.ศ. 2014 ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดตามลําดับ คือ เกาหลีใต้ ฮ่องกง ญี่ปุุน สิงคโปร์ และจีน ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นการลงทุนจากประเทศเอเชียตะวันออก โดยเน้นการลงทุนที่ใช้แรงงานและการบริโภคใน

ประเทศ 

อุตสาหกรรมที่นักลงทุนต่างชาตินิยมลงทุนในเวียดนามมากที่สุด ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต

และแปรรูป ซึ่งมีถึง 8,072 โครงการ มีมูลค่าการจดทะเบียนลงทุน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.3 ของ

การลงทุนทางตรงทั้งหมด รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริการด้านที่พักและอาหาร การ

ก่อสร้าง อุตสาหกรรมการผลิตและจ่ายไฟฟูา ก๊าซ น้ํา และระบบปรับอากาศ ตามลําดับ (สํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2556) 

 

รูปที่ 3.4 การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงในเวียดนาม (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 
(ท่ีมา: Vietnam General Statistics Office, 2014) 
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3.11 สรุปและวิ เคราะห์ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนจาก

ต่างประเทศ…........................................................................................ 

1) ประเทศเวียดนามพยายามสร้างบรรยากาศให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนในด้านโทรคมนาคม 

ปิโตรเลียม และเหมืองแร่ เช่น ในปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลเวียดนามได้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของ

อุตสาหกรรมบางประเภทจาก 25% เหลือ 20-22% และได้ออกกฎหมายกําหนดเปูาหมายให้ลด

กิจการที่รัฐเป็นเจ้าของลง จํานวน 432 องค์กร ภายในปี ค.ศ. 2015 โดยกิจการเปูาหมายแรกสุดที่จะ

ทําให้เป็นบริษัทมหาชน ได้แก่ Vietnam Mobile Telecom Service (MobiFone), Vietnam National Shipping 

Lines (Vinalines) และVietnam National Coal-Mineral Industries Group (Vinacomin) แต่ปัญหาสําคัญคือ 

กฎระเบียบด้านการลงทุนจากต่างชาติที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าร่วมมากนัก ยังกีดกันต่างชาติ

เป็นเจ้าของกิจการบางอย่าง 

2) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ผู้ลงทุนควร

ตรวจสอบระเบียบและกฎเกณฑ์ตา่งๆ กับเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่นซึ่งรับผดิชอบพืน้ที่ที่ลงทุนก่อน 

3) ประเทศเวียดนามมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยทํางาน ในช่วงอายุ 15-24 และ 25-49 

ปี ลดลงมาต่อเนื่อง โดยในช่วงปี ค.ศ. 2007-2008 มีอัตราเพิ่มขึ้น 2.8% แต่ในช่วงปี ค.ศ. 2012-2013 

มีอัตราเพิ่มขึน้เพียง 1.5% และหนว่ยงานของรัฐได้คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือเพียง 0.6% ต่อปี ภายใน 

10 ปีถัดไป (Vietnam General Statistics Office, 2014) 



 

 

 

 

 4-1 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

บทที่ 4  

การประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากข้อมูลด้านแร่ ได้แก่ ข้อมูล

การจดทะเบียนและจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การค้า การนําเข้าและส่งออก ภาษีต่างๆ  อัตราแลกเปลี่ยน 

และการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ 

4.1 การจดทะเบยีนก่อตั้งบริษัท…………………………………………………………… 

การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในเวียดนามสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจดทะเบียนธุรกิจใน

ครัวเรือน (Household Business) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่

ไม่ได้อยู่ภายใต้ Law on Enterprises และ (2) การจด

ทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprises) อยู่ภายใต้ Law on En-

terprises อันได้แก่ กิจการเจา้ของเดียว (Sole Proprietorship) 

หา้งหุ้นสว่น (Partnership) บริษัทจํากัด (Limited)  

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจของประเทศเวียดนาม มีขั้นตอนประกอบด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า, 2556) 

1) จองชื่อนิตบิุคคล 

2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนแก่สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัด หรอืผา่นระบบออนไลน์ 

3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 

4) สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัดออกใบรับรองการจดทะเบียน ภายใน 5 วัน 

การจดทะเบียนธุรกิจในเวียดนามทั้ง 2 รูปแบบซึ่งมีขั้นตอนโดยภาพรวมคล้ายคลึงกัน แตกต่าง

กันเพียงหนว่ยงานที่รับผดิชอบ เอกสารที่ใช ้และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้ 

  

(ท่ีมา : www.anthillonline.com, 2015) 
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การจดทะเบียนธุรกจิในครัวเรือน (Household Business) 

บุคคลหรือตัวแทนของครัวเรือนต้องยื่นคําร้องขอจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน พร้อมกับสําเนา

บัตรประจําตัวของบุคคลหรือตัวแทนให้แก่นายทะเบียนในระดับเขต (District Level Business Registry) 

ในพื้นที่ที่ธุรกิจดําเนินกิจการ หากประเภทของธุรกิจที่จดทะเบียนต้องใช้ใบอนุญาต (Practice Certifi-

cate) หรือจําเป็นต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา (Legal Capital) ในการยื่นใบคําร้อง จําเป็นต้องยื่น

สําเนาใบอนุญาตหรอืใบรับรองเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําพร้อมกันด้วย 

เมื่อนายทะเบียนประจําจังหวัดได้รับเอกสาร

คํารอ้งขอจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแลว้ หากธุรกิจที่

จดทะเบียนไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจต้องห้าม ชื่อของ

ธุ ร กิ จ เ ป็ น ไป ตาม กฎ หม าย  แล ะมี ก าร ชํ า ร ะ

ค่าธรรมเนียมเรียบร้อย นายทะเบียนจะมอบใบเสร็จ

และออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business 

Registration Certificate) ในครัวเรือนภายใน 5 วันทํา

การหลังจากที่ได้รับคําร้อง 

หากเอกสารคําร้องไม่เรียบร้อย นายทะเบียนธุรกิจประจําจังหวัดจะต้องแจ้งให้เจ้าของกิจการ

ทราบถึงรายละเอียดที่ตอ้งเพิ่มเติมหรอืแก้ไขอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทําการหลัง

ได้รบัคํารอ้ง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตัดไม้ ประมง ทํานาเกลือ เปิดแผงลอย ร้านค้า

ขนาดเล็ก หาบเร่ หรือให้บริการ ที่มีรายได้ต่ํากว่าระดับที่รัฐบาลกําหนดไว้ในแต่ละจังหวัด และไม่ได้

ประกอบธุรกิจในสาขาที่มเีงื่อนไข (Conditional Business Lines) ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจ 

การตั้งชื่อของธุรกิจในครัวเรือนจะต้องมี 2 

ส่วน คือ (1) ประเภทของธุรกิจ อาทิ "ธุรกิจใน

ครัวเรือน" และ (2) ชื่อของธุรกิจเป็นภาษา

เวียดนาม  อาจมีตัวเลข หรือ เครื่องหมายที่

สามารถออกเสียงได้ ทั้งนี้ห้ามไม่ให้ใช้ตัวอักษร คํา 

สัญลักษณ์ ที่อาจละเมิดประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

ศลีธรรม และประเพณีของชาติ 

 

(ท่ีมา : www.vietnamnews.vn, 2013) 

(ท่ีมา : www.cdn.static.tuoitre.vn, 2015) 
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การจดทะเบียนวสิาหกจิ (Enterprises) 

การจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprises) อันได้แก่ กิจการเจ้าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้าง

หุน้ส่วน (Partnership) บริษัทจํากัด (Limited Liability Company) และบริษัทถือหุ้น (Shareholding Com-

pany) 

การจดทะเบียนกิจการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจํากัด และบริษัทถือหุ้น  มีขั้นตอนและ

รายละเอียดดังนี ้

1) ตรวจสอบและจองช่ือนิตบิุคคล 

2) ผู้ประกอบการขอแบบฟอร์มการจด

ทะเบียนจากสํานักงานจดทะเบียนในท้องที่ หรือดาวน์

โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.business.gov.vn 

และเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 

3) ผู้ประกอบการยื่นเอกสารการจดทะเบียน

ทั้งหมดตามที่กฎหมายกําหนดแก่สํานักงานจดทะเบียน

ประจําจังหวัด (Provincial Business Registration Office) 

หรอืส่งเอกสารผา่นทางระบบออนไลน์ 

4) ภายหลังได้รับเอกสารการจดทะเบียนแล้ว 

นายทะเบียนจะต้องพิจารณาเอกสารดังกล่าวและออก

ใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจภายใน 5 วันทําการ 

หากคําร้องถูกปฏิเสธจะต้องแจ้งผู้ประกอบการถึง

เหตุผลรวมถึงรายละเอียดที่ต้องเพิ่มเติมหรือแก้ไขเป็น

ลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี ้กรอบระยะเวลาในการออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสําหรับการลงทุนบางอย่างอาจ

เป็นไปตามกฎหมายด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้อง  

(ท่ีมา : www.vietnam-travel.org, 2016) 

(ท่ีมา : www.businesstimes.com.sg, 2015) 
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รูปที่ 4.1 ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการคา้, 2556) 
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การแต่งต้ังตัวแทนธุรกิจ 

สําหรับบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามสามารถขออนุมัติจัดตั้งสาขา (Branch) หรือ

สํานักงานตัวแทน (Representative Office) ในเวียดนามได้ ในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ แต่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ เช่น การลงนามในสัญญา การ

รับชําระเงินโดยตรง และการซื้อขายสินค้า เป็นต้น 

สาขาของบริษัท (Branch) สามารถดําเนินธุรกิจ

เฉพาะที่แสวงหากําไรเป็นของตัวเองได้ และถือเป็นนิติ

บุคคลที่แยกออกไป แต่ในทางปฏิบัติไม่ทําให้บริษัทแม่ใน

ต่างประเทศพ้นจากความรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัท

ลูกในเวียดนาม โดยทั่วไปธุรกิจที่เปิดสํานักงานสาขา

มักจะเป็น สํานักงานกฎหมาย บริษัทประกันภัย และ

ธนาคาร 

การตัง้สํานักงานตัวแทนจะมปีระโยชน์สําหรับการดําเนินกิจกรรมพื้นฐานเพื่อจัดตั้งบริษัทจํากัด

ในอนาคต สํานักงานตัวแทนสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่น เช่าสํานักงาน เปิดบัญชีธนาคารในนาม

สํานักงาน นําเข้าเครื่องมืออุปกรณ์สํานักงาน และทําหน้าที่ให้บริการลูกค้า วิจัยตลาด และศึกษาความ

เป็นไปได้ของโครงการ (ยกเว้นสถาบันการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารชาติเวียดนาม) 

สํานักงานตัวแทนจะไม่สามารถดําเนินธุรกิจเฉพาะที่แสวงหากําไรเป็นของตัวเองได้ บริษัทแม่จาก

ต่างประเทศยังต้องรับผิดชอบหนี้สินของสํานักงานตัวแทน และต้องปฏิบัติตามกฎหมายการลงทุนจาก

ต่างประเทศ ซึ่งมีขอ้กําหนดขัน้ต่ําดังนี้ 

 ต้องดําเนินธุรกิจในเวียดนามอย่างนอ้ย 5 ปี 

 ต้องสร้างความมั่นใจว่าโครงการลงทุนนั้นมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม 

ทั้งนี ้ยกเว้นสํานักงานตัวแทนที่กําลังวางแผนโครงการที่มูลค่าเกิน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าที่ผลิตหรือแปรรูปในเวียดนาม อาจไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติ

ดังกล่าวข้างตน้ครบถ้วน สําหรับเอกสารที่ตอ้งใชใ้นการจัดตัง้สาขาหรอืสํานักงานตัวแทน ประกอบด้วย 

 แบบคําขออนุญาตจัดตัง้สาขาหรอืสํานักงานตัวแทนในเวียดนาม 

 สําเนาใบรับรองบริษัทและประทับตราโดยหน่วยงานราชการในประเทศของผู้ลงทุน กรณี

ของไทย คือ สําเนาใบบริคณห์สนธิ ประทับตราโดยกรมส่งเสริมธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณชิย์ 

(ท่ีมา : Doan Xuan Hai, 2014) 
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 สําเนาใบรับรองบริษัทตามข้อ 2 ที่แปลเป็นภาษาเวียดนามโดยมีข้อความเหมือนกัน 

ประทับตราโดยสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย 

หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน สามารถอนุมัติโครงการได้ภายใน 15 วัน นับจากวันยื่น

เอกสารหลักฐานต่อ Department of Industry and Trade (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 

2554) 

การร่วมทุน 

ประเทศเวียดนามมีกฎหมายบังคับให้กิจการบางประเภทที่ต่างชาติต้องร่วมทุนกับบริษัท

ท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไปตามข้อตกลงภายใต้ WTO 

บริษัทต่างชาติสามารถร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นในเวียดนามได้ 2 รูปแบบ คือ ตั้งบริษัทร่วมทุน 

และทําสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจ (Business cooperation contract) แต่ในทั้งสองกรณีบริษัท

ต่างชาติจะต้องขอรับใบอนุญาตลงทุน (Investment certificate)  

บริษัทร่วมทุนจะแยกความรับผิดชอบในหนี้สินออกจากบริษัทเดิมที่มาร่วมหุ้นกัน แต่สัญญา

ความรว่มมอืจะเป็นเพียงข้อตกลงทางธุรกิจที่จะร่วมลงทุน แบ่งกําไรในโครงการเฉพาะ จึงไม่แยกความ

รับผิดชอบทางกฎหมายและหนี้สินออกไปจากบริษัทแม่ ยกเว้นในเรื่องของการชําระภาษีที่สามารถใช้

ชื่อของสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจแยกชําระออกไปได้ 

4.2 การน าเข้าและส่งออก……………………….…………………………………………. 

ประเภทของผู้ส่งออกในเวียดนาม จําแนกเป็น 2 ประเภท (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน, 2554 ดัชนีคูม่อืการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ดังนี้ 

1) บริษัทของรัฐบาล (State-owned Company) 

บริษัทของรัฐบาล บริษัทประเภทนี้จะควบคุมการทําธุรกิจทุกชนิดในเวียดนามรวมทั้งด้านการ

นําเข้าและส่งออก บริษัทประเภทนี้สามารถจําแนกตามลักษณะการกระจายสินค้าได้ 2 ประเภทย่อย 

คือ 

 บริษัทที่เป็นผู้นําเข้าและมีเครือข่ายการจําหน่ายสินค้าที่แท้จริง มีการนําเข้าสินค้าแล้ว

กระจายผ่านบริษัทผู้จัดจําหน่ายที่ เป็นเครือข่ายของบริษัท และยังประกอบธุรกิจ                      

เป็นนายหน้านําเข้าสินค้าให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ไม่สามารถนําเข้าสินค้าได้ดว้ยตนเอง 
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 บริษัทที่เป็นนายหน้านําเข้าสินค้าเท่านั้น จะทําธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้านําเข้าสินค้าให้กับ

บริษัทเอกชนที่ไม่สามารถนําเข้าสินค้าด้วยตนเองได้ 

2) บริษัทเอกชน (Private Company) 

บริษัทเอกชน (Private Company) เป็นบริษัทการค้าของเอกชน ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะ

การนําเข้าสินค้าได้ 2 ประเภท คือ 

 บริษัทที่มกีารสั่งสินค้าเพื่อนํามาจําหน่าย บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะไม่ได้รับอนุญาต

ให้นําเข้าสินค้าได้โดยตรง ดังนัน้ ในการนําเข้าจะต้องทําผา่นบริษัทการค้าของรัฐเท่านั้น 

 บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและมีการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตเพื่อส่งออก

เท่านั้นบริษัทประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้เองโดยไม่ต้องผ่านบริษัทการค้า

ของรัฐ 

4.3 ระบบการเก็บภาษี......………………….………………………………………… 

ภาษีศุลกากร (Customs Duty) 

ภาษีนําเข้า (Import duty) ใช้อัตราตามข้อตกลงสําหรับกลุ่มประเทศ WTO และ ASEAN 

โดยทั่วไปจะกําหนดดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 4.1 อัตราภาษีนําเข้า 

ประเภท รายละเอียด อัตราภาษี 

(ร้อยละ) 

อัตราพิเศษเฉพาะ 

(Special Preferential Rate) 

เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บจากสินค้านําเข้าจาก

ประเทศที่มขี้อตกลงพิเศษกับเวียดนามโดยเฉพาะ

ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทย 

0-5 

อัตราพิเศษ  

(Preferential Rate) 

ใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง MFN 

(Most-favored Nation Treatment) กับเวียดนาม 

0-5 

อัตราทั่วไป (Ordinary Rate) ใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ไม่ได้มีข้อตกลง 

MFN กับเวียดนาม 

50-70 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554) 
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เวียดนามไม่มีภาษีส่งออก (Export duty) สําหรับสินค้าส่วนใหญ่ ยกเว้นสินค้าจาก

ทรัพยากรธรรมชาติที่กําหนดไว้ในภาคผนวกของ Circular No.157/2011 ที่ต้องเสียภาษีส่งออกตั้งแต่ 

0%-40% เชน่ ทราย หนิอ่อน แกรนติ แร ่น้ํามันดิบ ผลติภัณฑ์จากปุาไม้ และเศษโลหะ  

ภาษีส่ิงแวดล้อม (Environment Protection Tax) 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เวียดนามมีการกําหนดใช้กฎหมายว่าด้วยภาษีสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ภาษี

สิ่งแวดล้อมเป็นภาษีทางอ้อมโดยมีอัตราดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

(ท่ีมา :  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์, 2557) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) แยกเป็นสองส่วน คือ สําหรับคนเวียดนาม 

และคนต่างชาต ิโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 4.2 อัตราภาษีเงนิได้สําหรับคนเวียดนาม 

ระดับ เงินเดือน (หน่วย : ล้านดอง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 นอ้ยกว่า 5 0 

2 ตัง้แต ่5 -15 10 

3 ตัง้แต ่15 – 25 20 

4 ตัง้แต ่25 – 40 30 

5 มากกวา่ 40 40 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554)  
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ตารางที่ 4.3 อัตราภาษีเงนิได้สําหรับคนต่างชาติ 

ระดับ เงินเดือน (หน่วย : ล้านดอง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 นอ้ยกว่า 8 0 

2 ตัง้แต ่8 -20 10 

3 ตัง้แต ่20 50 20 

4 ตัง้แต ่50 – 80 30 

5 มากกวา่ 80 40 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554)  

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 Ministry of Finance ของเวียดนามได้ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาลง 50% สําหรับผู้ที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของเวียดนาม ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ 4.4  ตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

ประเภท อัตราภาษี (ร้อยละ) 

นิติบุคคลธรรมดา 25-28 

ธุรกิจประเภทน้ ามัน ก๊าซ และการผลิตทรัพยากรธรรมชาติ 32-50 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554)  

หลังจากวันที่  1  มกราคม ค.ศ.  2009 เมื่อมีการ

ประกาศใชก้ฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ค.ศ.2008 ภาษีเงินได้

นิติบุคคลจะลดลงจาก 28% เป็น 25% สําหรับกิจการทั่วไป 

ยกเว้นผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในการ

สํารวจและทําเหมืองแร่ทองคําขาว ทองคํา เงิน ดีบุก ทังสะเตน 

พลวง รัตนชาติ และแร่หายาก ซึ่งจะมีการเพิ่มภาษี จาก 28% 

เป็น 32-50% ภายใต้ Decree No.24 ลงวันที่ 11 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2008 ที่กําหนดให้นายกรัฐมนตรีจะ

เป็นผู้กําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของแต่ละโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม 

แหล่งแร่นั้นๆ ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย Decree No.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2012 กําหนดว่า

(ท่ีมา : www.npri.org, 2015) 
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับสํารวจและทําเหมืองแร่สําหรับกลุ่มชนิดแร่ดังกล่าวนี้ ให้ใช้อัตรา 50% แต่

ในกรณีที่พื้นที่เหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 70% อยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ภาษีดังกล่าวจะลดเหลือ 40% มีผล

บังคับใช้ในปีงบประมาณ 2012 เป็นต้นไป 

ภายใต้ Decree No.124 ธุรกิจทําเหมืองแร่ไม่มี

สิทธิพิเศษด้านภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม โครงการ

ก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ยังได้รับสิทธิพิเศษ

ด้านภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 เวียดนามได้

ประกาศลดอัตราภาษีนิติบุคคลของอุตสาหกรรมบาง

ประเภทลงจาก 25% เหลือ 20-22% และภายในปี 

ค.ศ. 2016 จะลดลงเหลือ 20% สําหรับธุรกิจทั่วไป 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued Added Tax: VAT) 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีอัตราร้อยละ 10 สําหรับสินค้าและบริการทั่วไป แต่กฎหมายยกเว้นหรือลด

อัตราภาษีมูลคา่เพิ่มสําหรับสินคา้ตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.5 อัตราภาษีมูลคา่เพิ่ม 

ที่ สินค้า / บริการ อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 สินค้าหรือบริการเพื่อส่งออกหรือจําหน่ายในเขตอุตสาหกรรมส่งออก 

การลงทุนด้านการเงนิหรอืตลาดทุนในต่างประเทศ 

0 

2 สินค้าหรือบริการที่จําเป็น เช่น น้ํา ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยา เครื่องมือแพทย์ 

อุปกรณ์ การศึกษา ของเล่นเด็กเล็ก หนังสือวิทยาศาสตร์หรือศิลปะ 

ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือปุา ไม้ที่ยังไม่แปรรูป อาหารสัตว์ บริการด้าน

วิทยาศาสตร์และการเกษตร เป็นต้น 

5 

3 สินค้าหรอืบริการอื่นๆ นอกเหนอืจากที่ระบุข้างตน้ รวมถึงลอตเตอรี่และ

นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ซึ่งในอดีตเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 

10 

(ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2554) 

  

(ท่ีมา : www07.abb.com, 2016) 
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ภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สนิ (Capital Gain Tax) 

เป็นอัตราภาษีที่เรียกเก็บจากบริษัทร่วมทุน (JV) บริษัทที่ดําเนินกิจการในลักษณะสัญญาร่วม

ทุนธุรกิจ (BCC) หรือบริษัทที่ต่างชาติลงทุนเองทั้งหมดในอัตราร้อยละ 25 กําไรจากการขายทรัพย์สิน 

(Gain) ได้แก่ กําไรที่เกิดจากส่วนตา่งราคาขายของทรัพย์สินลบด้วยต้นทุน หรือ ราคาเดิมของทรัพย์สิน

ลบด้วยต้นทุนในการโอนขาย 

ภาษีก าไรจากการขายทรัพย์สนิ (Capital Gain Tax) 

ในอดีตการโอนกําไรออกนอกประเทศ จะต้องเสียภาษีร้อยละ 3, 5 หรือ 7 ขึ้นอยู่กับเงินลงทุน 

แต่ได้ยกเลิกแล้วตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ดังนั้น เมื่อนักลงทุนชําระภาษีในเวียดนามครบถ้วนแล้ว 

สามารถนําหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าวมาแสดงเพื่อขอโอนกําไรกลับประเทศไทย (หรือประเทศ

อื่นๆ) ได้โดยไม่ต้องเสียภาษีในประเทศไทยอีก และนักลงทุนสามารถโอนกําไรกลับประเทศได้ปีละ 4 

ครั้ง หรอืรายไตรมาส 

4.4 กฎระเบยีบทางการเงิน.........……………………………………………………….. 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

เวียดนามใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ผูกค่ากับเงินสกุลอื่น (Pegged Exchange Rate) โดย

ธนาคารแห่งรัฐเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเวียดนามจะเป็นผู้

ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนทางการเป็นรายวัน โดยใช้ค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนในวันก่อนหน้าของ

ธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ของรัฐบาลในการคํานวณ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ธนาคารแห่ง

รัฐเวียดนามประกาศปรับช่วงการซื้อขาย (Trading Band) ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินด่องต่อเงินตรา

ต่างประเทศจากเดิมที่เคยกําหนดให้เคลื่อนไหวขึ้นลงได้ไม่

เกินร้อยละ 3 .0  เป็นไม่ เกินร้อยละ 1 .0 (สํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2556)  

กฎหมาย Foreign Exchange Law ฉบับใหม่ได้ห้าม

ใช้เงินตราต่างประเทศในการทําธุรกรรมในประเทศหลาย

ประเภท โดยเฉพาะกิจการธนาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 

ค.ศ. 2014 และต่อมาในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันได้ออก
(ท่ีมา : www.cdn.static.tuoitre.vn, 2013) 
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ระเบียบให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่

กําหนดให้เท่านั้น (State Bank of Vietnam Circular 19, August 2014) เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน

และเงินดอ่งให้มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในหลายด้านที่รัฐบาลเวียดนามต้องการลดการใช้เงิน

สกุลดอลลารส์หรัฐฯ ในประเทศลง แตเ่พราะปัญหาเงินเฟูอที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจในเวียดนามพยายามใช้

เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยิ่งเป็นผลทําให้ค่าเงินด่องลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนจาก

ต่างประเทศจะต้องคํานงึถึงมาตรการของรัฐที่จะเข้าควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้าออกของเงินทุนในระยะ

สั้นเมื่อมีปัญหาเงนิเฟูอ 

ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินต่าง ๆ ในเวียดนามอยู่ภายใต้การ

กํากับดูแลของ State Bank of Vietnam หรือ SBV ซึ่งเป็น

ธนาคารกลางของเวียดนาม ทําหน้าที่ในการออกใช้ธนบัตร 

กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน นโยบายการเงินรวมถึงการจัดหา

เงินทุนให้รัฐบาล และเป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินใน

เวียดนาม สถาบันการเงินในเวียดนามสามารถจําแนกได้ 

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 

2554) 

 State-Owned credit Institution มีจํานวน 6 แห่ง เป็นธนาคารของรัฐจัดตั้งขึ้น             

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยแต่ละแห่งมีขอบเขต

ที่การดําเนนิธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 Joint-Stock commercial Bank เป็นธนาคารท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ

เวียดนาม สามารถเปิดสาขาได้ทั่วไป และดําเนินธุรกิจด้านธนาคาร ในทุกประเภท              

มีจํานวน 38 แห่ง 

 Joint Venture Bank เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึน้และจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม  โดยการ

ร่วมทุนระว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับต่างชาติ สามารถดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน 

ออกตั๋วเงิน รับซื้อ ลดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และธุรกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับ

อนุญาตจาก State Bank of Vietnam ปัจจุบันม ี5 แหง่ 

State Bank of Vietnam 
(ที่มา : www.doanhnhanvacuocsong.com, 2013) 
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 Foreign Bank Branch เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามาเปิด

สาขาในเวียดนาม สามารถดําเนินธุรกรรมฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน รับซื้อลดตั๋วเงินแลกเปลี่ยน

เงินตราต่างประเทศและธุรกรรมอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม 

 Representative Offices of Foreign Bank เป็นสํานักงานของธนาคารต่างประเทศที่เข้า

มาเปิดการดําเนินการในเวียดนามและดําเนินธุรกรรมตามที่ State Bank of Vietnam อนุมัต ิ

การส่งเงินทุน/ก าไรกลับประเทศ 

 ปัจจุบั นรั ฐบาลเวี ยดนามยกเว้ นการ เก็บภาษีจากผลกํ า ไรที่ โ อนกลับประ เทศ              

(Profit Remittance Tax) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ดังนั้นเมื่อนักลงทุนชําระภาษีครบถ้วน ก็

สามารถนําหลักฐานการชําระภาษีดังกล่าวมาแสดงเพื่อขอโอนกําไรกลับประเทศได้ปีละ 4 

ครั้ง หรอืรายไตรมาส 

 กฎหมายของเวียดนามอนุญาตให้นําเงินสดติดตัวเข้าประเทศได้ไม่เกิน 7,000 เหรียญสหรัฐ 

หรือคิดเป็นเงิน 147.2 ล้านด่อง หากเกินจากนี้ต้องแจ้งศุลกากร และห้ามนําเงินสดติดตัว

ออกนอกประเทศเกินกว่าที่แจง้ไว้กับศุลกากร แต่สามารถถือเงินออกเพิ่มเติมเป็นเงินด่องได้

ไม่เกิน 15 ล้านด่อง 

4.5 การครอบครองที่ดินในประเทศเวียดนาม.......................................... 

รัฐบาลเวียดนาม ไม่อนุญาตให้เอกชนเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐและรัฐจะเป็นผู้

จัดสรรให้ หรอืให้เชา่ระยะยาว ทั้งนีก้ฎหมายที่ดนิของเวียดนามได้แบ่งที่ดนิออกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 

1) ที่ดินการเกษตร เป็นที่ดินสําหรับเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาลและปุาไม้ 

2) ที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่การเกษตร ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ก่อสร้างสํานักงานพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมและแหล่งธุรกิจ พื้นที่ใช้สําหรับสาธารณูปโภค พื้นที่ภูมิทัศน์ พื้นที่ทาง

ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสถานที่ทางศาสนา 

3) พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของเวียดนามประกอบด้วย Land Law No.13/2003/QH11 และ 

Decree No.181/2004/ND-CP (amended by Decree No.17/2006/ND-CP) 
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บริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติจะไม่ได้รับ

สิทธิใ์นการจัดสรรให้ใช้ที่ดินระยะยาว แต่ชาวต่างชาติ

อาจถือครองที่ดินได้โดยการเช่าที่ดินจากรัฐบาล ซึ่ง

จะเช่าที่ดินได้ 50 ปี  แต่อาจมีการต่ออายุการใช้สิทธิ์

ในที่ดินได้อีกระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 70 ปี และ

ตามประกาศที่  181 รัฐบาลอนุญาตให้นักลงทุน

ต่างชาติเช่าที่ดินหรือเช่าช่วงต่อนิคมอุตสาหกรรม 

เขตเศรษฐกิจ และเขตส่งออกสําหรับพื้นที่โครงการได้ 

(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556) 

เงื่อนไขและข้อก าหนดในการเชา่ที่ดิน 

 กรณีบริษัทลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินจากรัฐและช าระค่าเช่าเป็นรายปี  บริษัทจะต้องมี

ข้อจํากัดในการใชส่ิทธิที่ดิน เป็นต้นว่า บริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตในการนําที่ดินไปค้ําประกันหรือจํานอง

หรือทําการประกันมูลค่าของสิทธิในที่ดิน บริษัทไม่สามารถให้เช่าช่วงต่อสิทธิในที่ดินอีกด้วย อย่างไรก็

ตาม บริษัทสามารถที่จะจํานองหรือประกันหรือหาเงินลงทุนสนับสนุนจากสินทรัพย์ที่ได้ปลูกสร้างบน

ที่ดินที่เช่า หรือการขายทรัพย์สินสิ่งที่ปลูกสร้างบนที่ดิน และผู้ซื้อรายใหม่จะเป็นผู้ที่ลงนามในสัญญา

เชา่ที่ใหมก่ับรัฐ 

 กรณีบริษัทลงทุนต่างชาติเช่าที่ดินจากรัฐโดยเลือกช าระค่าเช่าที่เพียงครั้งเดียว 

ตลอดระยะเวลาของสัญญาการเช่าที่ดิน บริษัทจะได้สิทธิเต็มที่เหนือที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างที่ติดบน

ที่ดนิ เช่น การโอนสิทธิหรอืขายสิทธิที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน หรือการให้เช่าช่วงสิทธิในที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้างบนที่ดนิ ทั้งนีบ้ริษัทลงทุนต่างชาติจะได้รับการชดเชยหากรัฐเรียกคืนสทิธิการใชท้ี่ดนิ 

4.6 การจ้างแรงงานจากต่างประเทศ……………………………………………………. 

บริษัทหรือสํานักงานตัวแทนของต่างชาติสามารถรับสมัครและจ้างแรงงานท้องถิ่นได้โดยตรง 

โดยไม่จําเป็นต้องจ้างแรงงานผ่านตัวแทนจัดหาแรงงาน แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ

เวียดนาม (Labor Code 1 May 2013) รวมทั้ง Law on Social Insurance 2006 และ Law on Health 

Insurance 2008  

(ท่ีมา : www.holidayhometimes.com, 2013) 
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หน่วยงานแรงงานท้องถิ่น ผู้ทุพพลภาพจาก

สงคราม และสวัสดิการสังคม (The Local Department 

of Labour, War Invalids and Social Affairs: DoLISA) 

ของกระทรวงแรงงานเวียดนาม เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้

เข้าทํางานในเวียดนามได้ไม่เกิน 36 เดือน และสามารถ

ต่ออายุได้อีกไม่เกิน 36 เดือน ยกเว้นแรงงาน ต่างชาติที่

เข้ามาแก้ไขปัญหาฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในกิจการที่แรงงานใน

เวียดนามไม่สามารถแก้ไขได้ หรือชาวต่างชาติระดับ

กรรมการของบริษัทที่ เข้ามาจดทะเบียนก่อตั้งตาม

กฎหมายของเวียดนาม หรอืชาวต่างชาติที่ดํารงตําแหน่ง

หัวหน้าสํานักงานตัวแทนสาขาของบริษัทต่างชาติใน

เวียดนาม และนักกฎหมายต่างชาติที่ได้รับใบรับรองรอง

จากกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามให้ปฏิบัติหน้าที่ใน

เวียดนามเป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการที่ว่าจ้าง

แรงงานต่างชาติซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาต

ทํางานจะต้องแจ้งชื่อ อายุสัญชาติ หมายเลขหนังสือเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันที่เริ่มต้น

และวันที่สิ้นสุดการทํางานต่อหน่วยงาน DoLISA ของเวียดนาม 

 แรงงานเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทต่างชาติสามารถจ้างแรงงานท้องถิ่นได้โดยตรง ยกเว้น 

สถานทูตและองค์กรระหว่างประเทศเท่านั้นที่ยังตอ้งจ้างแรงงานและจ่ายเงินเดือนผ่านหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี ้บริษัทต้องจา่ยค่าประกันสังคมร้อยละ 15 และค่าประกันสุขภาพอีกร้อยละ 2 ของค่าจ้างเงินเดือน

ให้กับพนักงานชาวเวียดนามด้วย ขณะเดียวกันพนักงานชาวเวียดนามต้องจา่ยค่าประกันสังคมร้อยละ 5 

และค่าประกันสุขภาพรอ้ยละ 1 เชน่เดียวกัน 

 แรงงานต่างชาติ กระทรวงแรงงาน ทหารผ่านศึกและสวัสดิการสังคมของเวียดนาม มี

คําสั่งที่ 19-LDTBXH-QD ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2533 กําหนดเงื่อนไขการจ้างแรงงานต่างชาติว่าบริษัท

สามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้เฉพาะตําแหน่งที่ต้องใช้ทักษะความชํานาญสูง ซึ่งไม่สามารถสรรหาได้

ภายในเวียดนาม โดยให้ยื่นคําขอจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) เป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง

สํานักงานแรงงานในท้องถิ่น และต้องระบุระยะเวลาการจ้างแรงงานต่างชาติดังกล่าว พร้อมแผนการ

ฝึกอบรมบุคลากรชาวเวียดนามให้มีความสามารถทัดเทียม เพื่อทํางานแทนแรงงานต่างชาติได้ใน

อนาคต 

  

(ท่ีมา : www.sbcinterlaw.com, 2015) 

(ท่ีมา : www.rfa.org, 2014) 
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การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) 

การขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติ (Work Permit) บริษัทต้องนําหลักฐานต่าง ๆ มาประกอบ

ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2016) 

 หนังสือเดินทาง  

 ทะเบียนบ้าน ทั้งต้นฉบับและสําเนา  

 สัญญาจา้งงาน ระบุเหตุผลการว่าจา้ง  

 ที่อยู่ของบริษัทเป็นภาษาเวียดนาม  

 แผนภูมิโครงสร้างบุคลากรของบริษัท  

 รายชื่อแรงงานต่างชาติทั้งหมด  

 ทะเบียนบริษัท  

 หนังสือระบุวัตถุประสงค์ของบริษัท  

 รายชื่อคณะกรรมการบริหารบริษัท  

 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศกึษา  

 ประวัติการทํางาน  

 หนังสือรับรองสุขภาพออกโดยโรงพยาบาลที่รัฐกําหนด 

  หนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม โดยถ้ามาจากประเทศไทยต้องให้สันติบาลพิมพ์

ลายนิว้มอืและรับรองว่าไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม  

หลังจากนั้นให้กระทรวงการต่างประเทศ

ประทับตราและสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย

รับรองความถูกต้องของเอกสารและส่งต่อไปยัง

กระทรวงต่างประเทศของเวียดนาม เพื่อรับรอง

ตราของสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย ท้ายที่สุด

นําไปแปลเป็นภาษีเวียดนามพร้อมรับรองความ

ถูกต้องที่ Notary Public 

  

(ท่ีมา : www.vietnambreakingnews.com, 2016) 
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การขอใบอนุญาตด าเนินการ (License) 

การขอใบอนุญาตดําเนินการ (License) หลังจากที่บริษัทแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และพนักงานทั้งหมดของบริษัท ไปยังกรมวางแผนและการลงทุน

ของจังหวัดแล้ว บริษัทต้องนําหลักฐานที่แสดงว่าได้นําเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนแล้ว โดยอาจ

อยู่ในรูปเงินสดหรือเครื่องจักร หรือการเปิดบัญชี Capital Account กับธนาคาร เพื่อขอใบอนุญาต

ดําเนินการ (License) จากกระทรวงวางแผนและการลงทุน หรือหน่วยงานที่มีอํานาจอนุมัติเมื่อได้รับ

อนุมัตแิล้วจึงสามารถเปิดดําเนนิกิจการจริงได้ (สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2016) 

4.7 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลการประกอบธุรกจิ.......................................... 

1) ธุรกิจทําเหมืองแร่ไม่มีสิทธิพิเศษด้านภาษีนิติ

บุคคล แต่อาจจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีภายใต้การ

ส่ ง เ ส ริ ม กา รล งทุ น  ผู้ ป ร ะกอ บกิ จก าร ที่ เ กี่ ย วกั บ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในการสํารวจและทําเหมืองแร่จะมี

อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ  ซึ่งจะ

มีการเพิ่มภาษี จาก 28% เป็น 32-50% ขึ้นอยู่กับชนิดแร่ 

สถานที่ตั้ ง  และสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ 

โดยเฉพาะการทําเหมืองแร่ทองคําขาว ทองคํา เงิน ดีบุก 

ทังสะเตน พลวง รัตนชาติ และแร่หายาก จะใชอ้ัตรา 50%  

2) กฎหมายลงทุนจากต่างประเทศได้ห้ามใช้เงินตราต่างประเทศในการทําธุรกรรมในประเทศ

หลายประเภท และเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่

กําหนดให้เท่านั้น เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและเงินด่องให้มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งใน

หลายด้านที่รัฐบาลเวียดนามตอ้งการลดการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศลง แต่เพราะปัญหา

เงินเฟูอที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจในเวียดนามพยายามใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยิ่งเป็นผลทําให้เงินด่อง

มีลดค่าลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนจากต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงมาตรการของรัฐที่จะเข้า

ควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้าออกของเงินทุนในระยะสั้นเมื่อมีปัญหาเงนิเฟูอ 

3) บริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดิน แต่อาจถือครองที่ดิน

ได้โดยการเชา่ที่ดนิจากรัฐบาล ซึ่งจะเชา่ที่ดนิได้ไม่เกิน 50 ปี ต่ออายุได้รวมไม่เกิน 70 ปี 

(ที่มา : www.shivdharamarble.blogspot.com, 2016) 
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บทที่ 5  

กฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข้อมูลในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนโยบายภาครัฐ กฎหมายแร่ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอ

อนุญาตสํารวจแร่ การทําเหมืองและแต่งแร่ ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแร่และการลงทุนเหมืองแร่ และ

ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา้นแร ่ 

5.1 นโยบายเก่ียวกับทรัพยากรแร่และการท าเหมืองแร่............................... 

สําหรับนโยบายหลักด้านแร่ของประเทศ รัฐได้กําหนดนโยบายระยะยาวและแผนกลยุทธ์ที่

เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ ของประเทศถึงปี ค.ศ. 2020 และวิสัยทัศน์ถึงปี ค.ศ. 2030 เพื่อให้

เป็นไปตามกฎหมายแร่ ดังนี้ (Prime Minister Decision No. 2427/2011, Resolution No. 103/2011) 

 สนับสนุนให้มีการสํารวจแหล่งแร่และทําเหมืองแร่เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศ และมีการแตง่แร่และใชป้ระโยชน์จากแร่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รัฐสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แต่งแร่ โดยให้สิทธิพิเศษสําหรับ

กิจกรรมด้านแร่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค โครงการผลิตแร่ที่มี

ความต้องการใช้ในท้องถิ่น โครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่า

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และมีประสิทธิภาพ 

 รัฐสนับสนุนโครงการลงทุนด้านเหมืองแร่ที่มุ่งเน้นไปยังการใช้แร่ที่ผลิตได้เพื่อผลิตโลหะ

และโลหะผสม หรอืผลติภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจสังคม 

 รัฐจะปกปูองสิทธิ์การเป็นเจ้าของ ต่อเงินทุน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายต่างๆ 

ขององค์กรและบุคคลในกิจกรรมด้านแรต่ามที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติไว้ 

 รัฐมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจของประเทศเป็นผู้นําในการทําเหมอืงและแตง่แร่ที่สําคัญ 

 นโยบายของภาครัฐยังมีการสนับสนุนการส่งออกแร่ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าแร่นั้นมีปริมาณ

เพียงพอสําหรับการใช้ในประเทศ บางครั้งบางคราว รัฐจะออกประกาศรายการแร่ที่ห้าม

นําเข้าหรือส่งออก และจะจํากัดการส่งออกแร่วัตถุดิบ อาจจะให้ส่งออกเมื่อเป็นแร่จาก

แหลง่แร่ขนาดใหญ่ที่ผ่านการแต่งแร่และเพิ่มมูลค่าแล้ว 
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5.2 กฎหมายแร่………………………………………………………………………………… 

ในวันที่ 17 พฤศจกิายน ค.ศ. 2010 สภาแหง่ชาติเวียดนามได้รับรองกฎหมายแร่ฉบับใหม่ (Min-

erals Law No.60/2010) และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้ทดแทน

กฎหมายแร่ปี ค.ศ. 1996 (ปรับปรุงปี ค.ศ. 2005)  

 กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายสําหรับการสํารวจแร่และ

การทําเหมืองแร่ และการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และกําหนดเงื่อนไขด้านการเงินที่รัดกุมขึน้ 

 มีการยกเลิกใบอนุญาตสํารวจแร่เบื้องต้น (Prospecting license) ทําให้บุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติการสํารวจแร่ (Mineral exploration) สามารถสํารวจภาคสนาม 

เก็บตัวอย่ างแร่ผิวดินได้  เพียงแต่ ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

คณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial People’s Committee: PPC) ในท้องที่ 

 มีการยกเลิกใบอนุญาตแต่งแร่ มีการขยายขอบเขตของการทําเหมืองแร่ครอบคลุมไปถึง

การแต่งแรด่้วย 

 เพื่อเป็นหลักประกันการมีส่วนร่วมของนักลงทุน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะต้อง

ลงทุนในทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50% (ในกรณีที่เป็นโครงการสํารวจแร่) และไม่น้อยกว่า 

30% (ในกรณีที่เป็นโครงการทําเหมอืงแร่) ของเงนิลงทุนทั้งหมด 

 กฎหมายแร่ฉบับใหม่ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านแร่ การประมูลสิทธิ์ทําเหมืองแร่ 

และค่าธรรมเนียม รัฐจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่กับ

มูลค่า ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพของแร ่ประเภทแร่ และสภาพการทําเหมอืง 

เนือ้หาสาระที่สําคัญของกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีรายละเอียดในแตล่ะหัวข้อ ดังนี้  

ขอบเขตการก ากับดูแล 

เนือ้หาครอบคลุมถึงการสํารวจทางธรณีวิทยาวิทยา

แหล่งแร่ การปกปูองทรัพยากรแร่ที่ยังไม่ได้มีการทําเหมือง 

การสํารวจแร่ การทําเหมืองแร่ และการบริหารจัดการแร่ใน

ประเทศทั้งหมด ยกเว้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่

ไหล่ทวีป การสํารวจและการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 

และน้ําแร ่ไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายนี้  
(ที่มา : www.new.abb.com, 2015) 
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พื้นที่ด้านแร่ (Mineral Areas) 

สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรแร่ พืน้ที่ด้านแรจ่ะแบ่งออกเป็น 

 พืน้ที่ทําเหมอืงได้ รวมถึงพื้นที่เหมอืงขนาดเล็กและอยู่กระจัดกระจาย 

 พืน้ที่ที่ห้ามทําเหมอืง 

 พืน้ที่ที่ห้ามทําเหมอืงช่ัวคราว 

 พืน้ที่สํารองทรัพยากรแร่ของประเทศ ประกอบด้วย 

 พืน้ที่ที่มแีหลง่แร่ที่จะต้องสงวนไว้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

 พื้นที่ที่มีแหล่งแร่แต่ยังไม่มีเทคนิควิธีการทําเหมืองที่เหมาะสม หรือสามารถทํา

เหมอืงได้แตย่ังไม่มีวธิีการปกปูองหรอืบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

การประมูลสิทธิการท าเหมอืง 

โดยหลักการ การมอบสิทธิ์การทําเหมืองจะต้องผ่านการประมูล เงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนของ

การประมูลจะถูกกําหนดโดยภาครัฐ การประมูลนี้คาดว่าจะลดปัญหาการคอร์รัปช่ัน และเพิ่มความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

การปกป้องสทิธิข์องชมุชน 

การจ่ายเงินชดเชย การให้ความช่วยเหลือ และ

การย้ายถิ่นฐานจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด          

รัฐจะจัดสรรเงินรายได้จากกิจกรรมด้านแร่อย่าง

เหมาะสมไปยังชุมชนในพื้นที่นั้น นิติบุคคลที่ทําเหมืองแร่

จะต้องมีความรับผดิชอบในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภคของชุมชนที่ทําเหมอืงแร่ 

 ให้การปูองกัน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

 ให้ความสําคัญในการว่าจา้งคนท้องถิ่น 

 ให้ความสําคัญต่อพืน้ที่และอาชีพของคนที่มกีารเวนคืนพื้นที่สําหรับการทําเหมืองแร่ 

(ที่มา : www.gia.edu, 2016) 
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กลยุทธ์และแผนงานหลักตามกฎหมายแร่ 

ในแต่ละช่วงระยะเวลา รัฐจะต้องกําหนดกลยุทธ์และแผนงานหลัก (Master Plan) เพื่อให้

ทรัพยากรแร่ได้รับการปกปูอง การพัฒนาและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อเป็น

หลักประกันและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment: 

MONRE) จะเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดทําแผนงานหลักนี้ โดยมี

นายกรัฐมนตรเีป็นผู้อนุมัติ แผนงานหลักด้านแรป่ระกอบด้วย 

 แผนการสํารวจทางธรณีวทิยาแหล่งแร่ 

 แผนงานการสํารวจแร่และการทําเหมือง

แรข่องประเทศ 

 แผนงานการสํารวจแร่ การทําเหมืองแร่ 

และการใช้แร่ในแต่ละจังหวัดหรือเมือง

ภ า ย ใ ต้ ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล ข อ ง รั ฐ บ า ล

ส่วนกลาง 

ระยะเวลาของแผนหลักการสํารวจทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ 10 ปี ในขณะที่แผนอื่นจะมี

ระยะเวลา 5 ปี กิจกรรมด้านแร่ประกอบด้วยการสํารวจแร่อย่างละเอียด และการทําเหมืองแร่ และ

จะต้องสอดคล้องกับแผนงานหลัก 

รัฐบาลได้ออก Resolution 103 ลงวันที่ 22 ธันวาคม ค.ศ. 2012 กําหนดกลยุทธ์แผนปฏิบัติการ

ด้านแร่และอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ค.ศ. 2020 (Action Plan on Minerals and Mining industry Strategy 

to 2020) โดยกําหนดเวลาสําหรับการออกกฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ดังนี้ 

 จัดทํา Decree ภายใต้กฎหมายแร่ใหม่ และ Decree ของการประมูลสิทธิ์การทําเหมือง

แร ่ภายในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2012  

 กําหนดเงื่อนไขและขอบเขตพืน้ที่สําหรับเหมืองแร่ขนาดเล็กในจังหวัดต่างๆ เพื่อบริหาร

จัดการใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่ภายในปี ค.ศ. 2012 

 กําหนดพื้นที่ที่ไม่ต้องผา่นการประมูลสิทธิ์การทําเหมอืงแร่ภายในปี ค.ศ. 2012 

  

(ท่ีมา : Challenger survey service co.,ltd, 

2015) 
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การออกกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ 

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 นายกรัฐมนตรีได้ลงนามใน Decree No. 299/2011 ที่มีผล

บังคับใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ทันที และเพื่อออกกฎระเบียบต่อเนื่องจากกฎหมายแร่ใหม่ โดยให้ MON-

RE เป็นดําเนนิการร่างและเสนอคณะรัฐมนตรอีนุมัติกฎระเบียบต่อไปนี้ 

 Decree No. 15/2012 กําหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ 

 Decree No. 22/2012 เกี่ยวกับการประมูลสทิธิ์การทําเหมอืงแร่  

 กฎระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษเกี่ยวกับแร ่ 

 กฎระเบียบที่กําหนดกลยุทธ์ด้านแรถ่ึงปี ค.ศ. 2020 และวิสัยทัศนถ์ึงปี ค.ศ. 2030 

แนวปฏบิัติตามกฎหมายแร่ภายใต้ Decree No. 15/2012 

การออก Decree No. 15/2012 ลงวันที่ 9 มีนาคม ค.ศ. 2012 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามที่บัญญัติ

ไว้ ในกฎหมายแร่  2010 ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ                            

การเปลี่ยนแปลงนีม้ีผลกระทบต่อโครงการเหมอืงแร่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

1) การประมูลสิทธิ์การท าเหมืองแร่ 

ภายใต้กฎหมายแร่ใหม่ จะมีการประมูลสิทธิ์การทําเหมืองแร่ในทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ที่

กําหนดให้ไม่ต้องมีการประมูล โดย Decree 15/2012 กําหนดไว้ว่า พืน้ที่ที่ไม่ตอ้งมกีารประมูล ได้แก่ 

 พืน้ที่แหลง่แร่พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ เชน่ ถ่านหิน ยูเรเนียม และทอเรียม 

 พืน้ที่แหลง่แร่หินปูน หินเคลย์ ที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ หรือแร่อื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสม

ในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่ถูกกําหนดให้เป็นแหล่งสําหรับโครงการผลิตปูนซีเมนต์  และ

พื้นที่แหล่งแร่ที่ถูกกําหนดให้เป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับโครงการแต่งแร่ขั้นสูงที่ได้รับ

อนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 พืน้ที่บริเวณชายแดน พืน้ที่ที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

 พืน้ที่สําหรับการพัฒนาโครงการจา้งงานตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 65 ของกฎหมายแร ่

 พื้นที่แหล่งแร่สําหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่กําหนดให้เป็นแหล่งวัตถุดิบ สําหรับ

ปูอนการบํารุงรักษางานสาธารณูปโภค 

 พืน้ที่ที่มขี้อจํากัดในการสํารวจและทําเหมอืงแร่ ตามมาตรา 26 ของกฎหมายแร่ 
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 พืน้ที่ได้รับใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 และ 

 พืน้ที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรกีําหนด 

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น MONRE และคณะกรรมการประชาชนจังหวัด จะยื่นขออนุมัติพื้นที่

ที่ไม่ตอ้งมกีารประมูลจากนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้แล้วแต่พื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่ที่ไม่อยู่ในขอบเขตนี ้

จะต้องมีการประมูลเพื่อให้ได้สิทธิ์การทําเหมอืงแร่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถยื่นขอรับการยกเว้น

เป็นกรณีๆ ได้จากนายกรัฐมนตร ี 

2) การยื่นขอใบอนุญาตส ารวจแร่ กรณีที่มีนักลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป (ไม่ต้องประมูล) 

ในกรณีที่มีนักลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแร่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีการ

ประมูล นักลงทุนที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ จะได้รับสิทธิ์การสํารวจแร่ 

 มีสัดสว่นเงินลงทุนในเงนิลงทุนทั้งหมดสูงสุด 

 มีเงินลงทุนในการสํารวจแร่ 

 ผลติแรส่ําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ ตามที่กําหนดไว้ในแผนงานด้านแร ่

หากมีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนมากว่า 1 ราย ผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อนจะได้รับสิทธิ์ นั้น 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้างต้นนี้ไม่ได้กําหนดระดับความสําคัญไว้ ดังนั้นอาจมีปัญหาในการคัดเลือกนัก

ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน 

3) ข้อก าหนดการท าเหมืองแร่ในพื้นที่แหล่งแร่ขนาดเล็กและกระจัดกระจาย 

ภายใต้กฎหมายแร่ใหม ่คณะกรรมการประชาชนจังหวัดจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตสํารวจและทํา

เหมืองแร่ในพื้นที่แหล่งแร่ขนาดเล็กและกระจัดกระจาย มาตรา 11.2 ของ Decree 15/2012 กําหนด

เงื่อนไขสําหรับพื้นที่ทําเหมืองขนาดเล็กและกระจัดกระจาย ภาคผนวกของ Decree 15 กําหนดชนิดแร่ 

ปริมาณสํารองที่เป็นเหมืองแร่ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น เหมืองแร่นิกเกิลจะต้องมีปริมาณสํารองแร่น้อย

กว่า 500 ตัน เหมอืงแร่ทองคําจะต้องมีปริมาณสํารองนอ้ยกว่า 0.5 ตัน เป็นต้น 
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4) เงื่อนไขการขอขยายเวลาของใบอนุญาต ภายใต้มาตรา 17.1 

ภายใต้มาตรา 17.1 ของ Decree 15/2012 ผู้ยื่นขอขยายระยะเวลาของใบอนุญาตจะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ยังดําเนินงานสํารวจแร่ไม่แล้วเสร็จ หรือมีการเปลี่ยนทางโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

หรอืวิธีการสํารวจแร่จากเดิม 

 มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอย่างนอ้ย 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดในใบอนุญาต 

 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแร่ทุกประการ ระหว่างการยื่นขออนุญาตนั้น ผู้ยื่นขอ

สามารถดําเนินการสํารวจแรไ่ด้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มกีารขยายระยะเวลา 

5) เงื่อนไขการขอขยายเวลาขอใบอนุญาต ภายใต้มาตรา 25.1 

การขอขยายเวลาขอใบอนุญาต ยังไม่เป็นที่แนชั่ดว่าจะต้องมีการประมูลหรือไม่ แม้ว่า Decree 

15 ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขและความจําเป็นในการประมูล ภายใต้มาตรา 25.1 ของ Decree 15/2012 ผู้ยื่น

ขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทําเหมืองแร ่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ยังไม่สามารถผลิตแร่ออกจากแหล่งแรไ่ด้หมด 

 มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน นับ

จากวันสิน้สุดในใบอนุญาต 

 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแร่และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 แผนการทําเหมืองแร่สอดคล้องกับแผนงานหลัก

ด้านแรข่องประเทศ ระหว่างการยื่นขออนุญาตนั้น ผู้ยื่น

ขอสามารถทําเหมอืงแร่ได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มกีารขยายระยะเวลา 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตได้มีการผลิตแร่ตามใบอนุญาตออกทั้งหมดแล้ว ดังนั้นจะต้อง

เป็นการยื่นใบอนุญาตใหม่ ไม่ใช่เป็นการขยายระยะเวลาของใบอนุญาต หากผู้ยื่นขอ

อนุญาตตอ้งการขยายกําลังการผลิต จะต้องมีการยื่นรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการและรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่  

 

(ท่ีมา : www.mottvisualsblog.wordpress.com, 

2015) 
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การบริหารจัดการดา้นแร่ภายใต้ Directive 02/2012 

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านแร่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศใช้ Directive 02/2012 ลง

วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการของภาครัฐในเรื่อง การสํารวจแร่ 

การทําเหมอืง การแต่งแร ่และการส่งออกแร่ โดยได้มีการห้ามไม่ให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจแร่และ

ทําเหมอืงแร่ไว้ช่ัวคราว การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังนี้ 

1)  ภายใต้ Directive 02/2012 จะมีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่บางชนิด 

หลังจากหยุดไปมากกว่า 3 เดือน โดยเฉพาะ 

 ถ่านหิน – อนุญาตสํารวจและทําเหมอืงเฉพาะที่สอดคล้องกับแผนหลักของประเทศ  

 บอกไซต์ – จะมีการอนุญาตโครงการทําเหมอืงแร่บอกไซต์และโครงการผลิตอลูมิเนียม

ใหม่ หลังจากโครงการ Tan Rai และ Nhan Co มีการผลิตและประเมินผลการ

ดําเนนิงานด้านเศรษฐกิจสังคมแล้ว 

 ตะกั่ว สังกะสี – อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ในพื้นที่ใหม่ๆ 

แตต่้องมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น 

 โครไมต์ – อนุญาตให้ออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

อุตสาหกรรมในประเทศถึงปี ค.ศ. 2030 

 มังกานีส – อนุญาตให้ออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ในโครงการที่อยู่ในพื้นที่

ในจังหวัด Ha Giang, Tuyen Quang และ Cao Bang 

 ทองคํา – อนุญาตเฉพาะใบอนุญาตการสํารวจและทําเหมืองแร่ที่เป็นแหล่งกําเนิด (ไม่

อนุญาตในแหล่งลานแร่) พร้อมทั้งมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น  มีการใช้เทคโนโลยีในการ

ผลติและการปูองกันสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 

 ทองแดง – อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ได้ แต่ต้องมีการ

เพิ่มมูลค่าแรม่ากขึ้น 

 อะพาไทต์ – อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ได้ แต่ต้อง

สอดคล้องกับแผนงานหลักของประเทศ 

 แรห่ายาก – อนุญาตใหม้ีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่ได้ แต่จะต้องได้รับ

อนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 แร่สําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ - อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทํา

เหมอืงแร่ได้ แตต่้องสอดคล้องกับแผนงานหลักของประเทศ 
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 แรส่ําหรับการก่อสร้าง –อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ใหม่ได้ และขยาย

เวลาสําหรับใบอนุญาตที่หมดอายุของหินก่อสร้างและทราย แต่จะต้องสอดคล้องกับ

แผนงานหลัก  

2)  ภายใต้ Directive 02/2012 จะไม่มกีารออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่สําหรับแหล่ง

แร่และแร่ดังต่อไปนี้ แหล่งลานแร่ไทเทเนียม แหล่งลานแร่ทองคํา หินอ่อนสีขาว และแกรนิต แร่บอก

ไซต์ ในภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม Directive 02 ไม่ได้ระบุการขยายเวลาและการต่ออายุใบอนุญาต

สํารวจและทําเหมอืงแร่สําหรับแร่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่า MONRE จะมีการออกกฎระเบียบเพื่อขยายความ

ดังกล่าว 

3)  ภายใต้ Directive 02/2012 มีการจํากัดการส่งออกแร่ โดยเฉพาะ 

 การห้ามการส่งออกแร่เหล็ก แร่และหัวแร่ตะกั่ว สังกะสี แร่และหัวแร่โครไมต์ แร่และ

หัวแรม่ังกานีส แรท่องแดง แรอ่ะพาไทต์ หนิอ่อนสขีาวขนาดใหญ่ หนิแกรนิตขนาดใหญ่ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ไม่อนุญาตให้ส่งออกแร่ติตาเนียมที่ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการแตง่แร่ขัน้สูง การส่งออกแร่นี้จะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 การส่งออกแร่หายากจะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 การส่งออกแร่ถ่านหินจะต้องปฏิบัติตามแผนกําหนดการส่งออกที่ได้รับอนุมัติจาก

นายกรัฐมนตรอีย่างเคร่งครัด 

เนื่องจาก Decision 2427/2011 ไม่อนุญาตให้มีการส่งออกแร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ของแร่

โลหะอื่นๆ แต่ Directive 02 ไม่ได้ระบุข้อจํากัดนี้ ดังนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าข้อจํากัดใน Decision 2427 

จะมีผลบังคับใช้หรือรอแนวทางที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวง

อุตสาหกรรมและการค้า สําหรับการส่งออกแร่โลหะและถ่านหนิ กระทรวงก่อสร้าง สําหรับการส่งออก

แรส่ําหรับการก่อสร้าง) 

4) การทบทวนการส่งออกแร่ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Directive 02/2012 ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้อง

กับกฎระเบียบการส่งออกแร่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง Circular of the Ministry No.08 สําหรับการส่งออก

แรท่ีเ่ป็นของแข็ง และ Circular of the Ministry No.18 สําหรับการส่งออกแร่สําหรับการก่อสร้าง  

สําหรับการส่งออกแร่ภายใต้ Circular 08 สามารถกระทําได้ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้

 เป็นแร่ที่ทําเหมืองได้นอกเหนือจากที่กําหนดให้มีการแต่งแร่ขั้นสูงในประเทศ ตามที่

กําหนดไว้ในภาคผนวกที่ 1 ของ Circular No.08 
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 เป็นแรท่ี่มกีารแต่งจนมคีุณภาพที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน

ภาคผนวกที่ 2 ของ Circular No.08 

ซึ่งเป็นผลทําให้มีการอนุญาตให้ส่งออกหัวแร่นิกเกิลจากเหมืองในจังหวัด Son La และ Thanh 

Hoa ได้ถึงสิน้ปี ค.ศ. 2013 เท่านั้น 

ภายใต้ Circular No.18 หา้มไม่ให้มกีารส่งออกแร่ตอ่ไปนี ้

 หนิปูนและแร่ประกอบอื่นๆ ในเหมืองที่อยู่ในแผนงานหลักของประเทศ และเหมืองอื่นๆ 

เพิ่มเติมในแผนงานหลัก ตามที่ได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 ดินเหนยีว 

 เฟลดส์ปาร ์

 ทรายก่อสรา้ง 

 กรวด  

 หนิก่อสร้างในจังหวัดทางใต้ 

จาก Circular No.18 นี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งห้ามไม่ให้มีการส่งออก Saline sand ตั้งแต่วันที่ 

30 มิถุนายน ค.ศ. 2010 แต่แร่อื่นๆ สําหรับการก่อสร้างสามารถส่งออกได้ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดไว้ใน Circular No.18 

ใบอนุญาตด้านแร ่

ภายใต้กฎหมายแร่ปี ค.ศ. 2010 นี ้ใบอนุญาตดา้นแรจ่ะประกอบด้วยใบอนุญาต 2 ประเภท คือ 

ใบอนุญาตสํารวจแร่ขั้นละเอียด และใบอนุญาตทําเหมืองแร่ การที่จะได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่นั้น 

โครงการจะต้องเริ่มตัง้แต่การสํารวจแรม่าก่อน 

คณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial People’s Committee) เป็นหน่วยงานที่ออก

ใบอนุญาตสํารวจแร่และทําเหมืองแร่สําหรับแร่ที่ใช้ในการก่อสร้าง พีท (Peat) แหล่งแร่ขนาดเล็กและ

อยู่กระจัดกระจาย ตามที่ MONRE ประกาศและกําหนดขอบเขตไว้ และการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่

ส่วนบุคคล (Individual Mining License) MONRE เป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้านแร่นอกเหนือจาก

กรณีข้างตน้นี ้

นอกเหนือจากการออกใบอนุญาตแล้ว หน่วยงานดังกล่าวยังมีอํานาจในการต่ออายุ เพิกถอน 

คืนพื้นที่บางส่วนหรอืทั้งหมดของใบอนุญาตสํารวจแร่หรอืทําเหมอืงแร่ 
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ใบอนุญาตส ารวจแร่ขั้นรายละเอยีด (Mineral Exploration License) 

 นิตบิุคคลที่ลงทะเบียนสําหรับการสํารวจแร่จะต้องเป็น 

 บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Law on Enterprises) 

 สหกรณ์หรอืสหภาพของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Law on Co-operatives) 

 บริษัทต่างชาติที่มสีํานักงานตัวแทนหรอืสาขาในประเทศ 

 ธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนเพื่อสํารวจแร่นั้นจะสามารถสํารวจได้เฉพาะแร่เพื่อการ

ก่อสร้างเท่านัน้ 

 นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้เพื่อที่จะสามารถทําการสํารวจแร่ได้ 

 เป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย 

 มีบุคลากรรับผิดชอบด้านเทคนิค และจะต้องจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยในสาขา

ธรณีวิทยา และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี  ในด้านการสํารวจแร่ และเป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐานและเงื่อนไขของงานด้านการสํารวจแร่ 

 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนในด้านการสํารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณี

วิศวกรรม การเจาะสํารวจ  

 มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้พรอ้ม 

 การที่จะได้รับใบอนุญาตสํารวจแร่นัน้ นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ 

 ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการประมูล หรือบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขที่

กําหนดไว้มอบสิทธิใหก้ับบริษัทที่ผ่านเงื่อนไขการสํารวจแร่ของภาครัฐ 

 ข้อเสนอด้านการสํารวจแร่ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนงานหลักของภาครัฐ และใน

กรณีของแร่ที่มพีิษ จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกรัฐมนตรี 

 มีเงินลงทุนอย่างนอ้ย 50% ของเงนิลงทุนทั้งหมดสําหรับโครงการการสํารวจแร่ 

 เงื่อนไขของการสํารวจแร่จะประกอบด้วยระยะเวลาสําหรับการสํารวจแร่ การยื่นขออนุมัติ

แหลง่แร่ การเตรียมการทําเหมือง หากสิทธิ์ได้มกีารโอนไปยังบุคคลอื่นแลว้ ระยะเวลาของ

การสํารวจแร่คอืระยะเวลาที่เหลือของใบอนุญาต 
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 ภายในระยะเวลาสํารวจแร่ จะต้องมีการเตรียมการสําหรับโครงการลงทุนทําเหมืองแร่ 

(หากมี) และจะต้องได้รับใบประกาศนียบัตรสําหรับการลงทุนของโครงการ และจะต้อง

แนบไปกับการยื่นขอใบอนุญาตการทําเหมอืงแร่ 

 นิติบุคคลที่ทําการสํารวจแร่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการประมูล จะได้รับสิทธิพิเศษให้

ทําเหมอืงในพืน้ที่นั้นในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของใบอนุญาตสํารวจแร่ 

 หากนิติบุคคลไม่มีการดําเนินการขออนุญาตทําเหมืองในพื้นที่ที่ได้มีการสํารวจแร่ และ

ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างตน้ จะเสียสิทธิพิเศษสําหรับการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 หากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตกับนิติบุคคลอื่นแล้ว นิติบุคคลที่ทําการ

สํารวจแร่ไปแล้วสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายการสํารวจแร่จากนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตได้

ก่อนการได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 ใบอนุญาตสํารวจแร่สามารถออกให้ได้ 5 ใบอนุญาตต่อนิติบุคคลเดียวกัน และจะต้องมี

บุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการสํารวจแร่ไว้พร้อม 

ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ (Mineral Mining License) 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจการทําเหมืองแร่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เหมอืงแร่ ซึ่งประกอบด้วย 

 บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 สหกรณ์ และสหภาพของสหกรณ์ ตามกฎหมายสหกรณ์ 

 ธุรกิจครอบครัวที่ยื่นขอจดทะเบียนทําเหมอืงแร่จะได้รับอนุญาตให้ทําเหมืองแร่สําหรับการ

ก่อสร้างทั่วไป และเหมอืงแร่สว่นบุคคล 

 นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 มีโครงการลงทุนทําเหมืองแร่สําหรับพื้นที่ที่ได้มีการสํารวจแร่ และปริมาณสํารองแร่ที่

ได้รับอนุญาตตามแผนงานหลัก โครงการทําเหมืองแร่จะต้องมีแผนงานว่าจ้างบุคลากร

เฉพาะงาน การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี และแผนงานการใช้เครื่องจักร

อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นแร่ที่มพีิษ จะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตร ี 

 มีรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มีเงินลงทุนอย่างนอ้ย 30% ของเงนิลงทุนทั้งหมดของโครงการทําเหมอืงแร่ 
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5.3 รูปแบบของการลงทุนท าเหมืองแร่ในประเทศเวียดนาม.....……………… 

รูปแบบการลงทุนทําเหมืองแร่ในประเทศเวียดนาม 

ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ รัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ

ทั้งหมด การลงทุนโดยภาคเอกชนที่ เป็นบริษัทสัญชาติ

เวียดนาม และการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการร่วมทุน 

แตโ่ดยทั่วไปนั้นการทําเหมอืงแร่ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ่านหิน น้ํามัน แร่เหล็ก และ

ทองคํา มักจะให้ใบอนุญาตกับรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

และชนิดแร่ที่มีความสําคัญน้อยกว่าจึงจะให้ภาคเอกชนหรือ

ต่างชาติเข้าดําเนนิการ 

รัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ระดับชาติที่มีเงินลงทุนสูง  เช่น 

Vietnam National Coal and Mineral Industries Group (Vinacomin) และ Vietnam Cement Industry 

Corporation (Vinacem)  

ภาคเอกชนของเวียดนามมักจะเป็นการร่วมทุนผลิตแร่ที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดกลาง หรือผลิต

แรโ่ลหะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนหรือใช้เงินลงทุนมาก เหมืองขนาดเล็กและรายย่อยมักจะผลิตหินและ

ทรายที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 

การลงทุนของต่างชาติมักจะอยู่ในการผลิตหินปูนและแร่สําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น 

บริษัท Nghi Son, Chinfon, Lask Vietnam cement Co. การทําเหมือง Carbonate Calcium คือ บริษัท 

YBB Joint Stock Co. เป็นต้น 

5.4 ขั้นตอนและเงื่อนไขการขออนุญาตด้านแร่…………….………………………… 

1) ภายใน 60 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแร่เบื้องต้น 

หรือใบอนุญาตสํารวจแร่อย่างละเอียด หน่วยงานรับเรื่องจะทําการตรวจสอบ และประเมินเอกสาร

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และยื่นต่อไปยังหน่วยงานอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ในกรณีที่มีความ

ซับซ้อนที่ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณามากกว่าปกติ ระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 90 วันทําการ 

2) ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่บริษัทต่างชาติหรือบริษัทร่วมลงทุนได้รับใบอนุญาตลงทุน 

และได้ยื่นเอกสารขออนุญาตทําเหมืองแรแ่ละแตง่แร่ หนว่ยงานที่รับเรื่องจะต้องทําการประเมินเอกสาร

ให้แลว้เสร็จ และยื่นให้หน่วยงานอนุมัตพิิจารณาอนุมัตติ่อไป 

(ท่ีมา : KPMG Africa blog, 2012) 
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3) ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่ได้รับเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต คืนใบอนุญาต คืนพื้นที่

บางสว่น โอนสิทธิ์ หนว่ยงานที่รับเรื่องจะต้องทําการประเมนิเอกสารให้แล้วเสร็จและยื่นไปให้หน่วยงาน

อนุมัต ิพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

4) ระยะเวลาอนุมัตทิี่กล่าวมานี ้ไม่รวมระยะเวลาขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุมัตใิบอนุญาต 

5) ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ นับตั้งแต่หน่วยงานรับเรื่องได้ส่งเอกสารครบถ้วนไปยัง

หนว่ยงานอนุมัติ หนว่ยงานอนุมัติจะพิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิพร้อมเหตุผลประกอบ 

6) หนว่ยงานรับเรื่องจะรับผิดชอบส่งใบอนุญาตใหก้ับผูย้ื่นขอ 

7) ก่อนการออกใบอนุญาตดา้นแร ่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) 

จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตดา้นแร่ก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่ได้รับ

เอกสารครบถ้วน หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้านแร่จะต้องให้ความเห็นไปยังหน่วยงานที่ออก

ใบอนุญาตลงทุน 

8) Department of Geology and Minerals of Vietnam จะเป็นหน่วยงานรับเรื่องสําหรับขอ

อนุมัติจาก Ministry of Natural Resources and Environment และ Department of Natural Resources 

and Environment จะเป็นหนว่ยงานรับเรื่องสําหรับขออนุมัตจิาก People’s committees ระดับจังหวัด 

เอกสารประกอบการอนุญาตส ารวจแร่ 

 ใบยื่นขออนุญาต 

 ข้อเสนอ 

 แผนที่ของพืน้ที่ที่สํารวจ 

 ข้อเสนอการปูองกันสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สํารวจแร่มพีิษ 

 สําเนาใบจัดตั้งบริษัท ในกรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติ ให้แนบสําเนาการจัดตั้งตัวแทนหรือ

สาขา 

 ใบรับรองเงินลงทุน 

 เอกสารยืนยันการชนะการประมูล 
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เอกสารประกอบใบอนุญาตส ารวจแร่ 

 ชื่อบริษัท 

 ชนิดแร่ ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ 

 วิธีการและปริมาณการสํารวจแร่ 

 ระยะเวลาการสํารวจแร่ 

 เงื่อนไขทางการเงินและอื่นๆ 

ระยะเวลาของใบอนุญาตสํารวจแร่จะไม่เกิน 48 เดือน สามารถต่ออายุได้ แต่ไม่เกิน 48 เดือน 

ในการต่ออายุแต่ละครั้ง จะต้องคืนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตท าเหมืองแร่ 

 แบบฟอร์มยื่นขออนุญาต 

 แผนที่แสดงพื้นที่ที่จะทําเหมอืง 

 ใบอนุญาตจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องสําหรับปริมาณสํารองแร่ 

 สําเนาใบอนุญาตการลงทุนและสําเนาใบอนุญาตการลงทุนด้านแร่ 

 รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท 

 ใบรับรองการประมูล ในกรณีที่มกีารประมูล 

 ใบรับรองเงินลงทุน 

เอกสารใบอนุญาตท าเหมืองแร่ 

 ชื่อบริษัท 

 ชนิดของแร ่ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ 

 ปริมาณสํารอง ผลผลิต และวิธีการทํา

เหมอืง 

 ระยะเวลาในการทําเหมอืง 

 เงื่อนไขด้านการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ 
(ที่มา : ww.malabargoldanddiamonds.com, 2015) 

) 
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ใบอนุญาตทําเหมืองแร่จะมีอายุไม่เกิน 30 ปี แต่สามารถขยายอายุได้หลายครั้ง แต่ต้องไม่เกิน

ระยะเวลารวมกัน 20 ปี หากมีการโอนสิทธิ์การทําเหมืองแร่ให้กับบุคคลอื่นแล้ว ระยะเวลาของการทํา

เหมอืงคอืระยะเวลาที่เหลือในใบอนุญาตนัน้ 

5.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่……………………………………………………….. 

กฎหมายแร่ได้กําหนดค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมด้านใบอนุญาต โดยเฉพาะใบอนุญาตที่ได้รับ

อนุมัติหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตสิทธิ์  ทํา

เหมืองของแหล่งแร่ที่ระบุในใบอนุญาตทําเหมืองแร่ แต่กฎหมายเก่าไม่ได้ระบุเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม

รายละเอียดของวิธีการประเมนิค่าธรรมเนียมนี ้จะถูกกําหนดโดย MONRE และกระทรวงการคลัง  

ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty) 

ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมอืงแร่เป็นภาษีที่คํานวณจากยอดขาย ผู้ครอบครองใบอนุญาต

ผลิตแร่จะต้องจ่ายค่าภาคหลวงโดยคํานวณจากปริมาณแร่ที่ขายได้ ตามอัตราที่กําหนดโดยกระทรวง

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของกฎหมายเหมอืงแร่ ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 อัตราค่าภาคหลวงแร ่ 

ที ่ แร ่ อัตราค่าภาคหลวง (%) 

I แร่โลหะ 

1 เหล็กและมังกานีส 7-20 

2 ตติาเนยีม 7-20 

3 ทองคํา 9-25 

4 แร่หายาก 12-25 

5 ทองคําขาว เงนิ และดีบุก 7-25 

6 ทังสะเตน  และพลวง 7-25 

7 ตะกั่ว สังกะสี อลูมเินยีม บอกไซต์ ทองแดง นิเกิล 7-25 

8 โคบอลต ์โมลบิเดนัม ปรอท แม็กนเีซียม วานาเดยีม 7-25 

9 แร่โลหะอื่นๆ 5-25 

II แร่อโลหะ 

1 ดินสําหรับการปรับพื้นท่ีและการก่อสร้าง 3-10 

2 หิน ยกเว้นหินท่ีใชส้ําหรับการทําปูนขาว การผลิตปูนซีเมนต์ กรวด ทราย 

ยกเวน้ทรายสําหรับผลิตกระจก 

5-15 

3 ดินสําหรับทําอิฐ 5-15 



 

 

 

 

 5-17 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

ที ่ แร ่ อัตราค่าภาคหลวง (%) 

4 แกรนิตและดินเหนยีวอุตสาหกรรม 7-20 

5 โดโลไมตแ์ละควอร์ทไซต ์ 7-20 

6 ดินขาว ไมก้า ควอทซ ์และทรายสําหรับผลิตกระจก 7-15 

7 ไพไรต์ ฟอสฟอไรต ์และหินสําหรับผลิตปูนขาวและปูนซีเมนต์ 5-15 

8 อะพาไตต์ และเซอร์เพนทีน 3-10 

9 ถ่านแอนทราไซต์จากบ่อขนาดเล็ก 4-20 

10 ถ่านแอนทราไซต์จากบ่อขนาดใหญ่ 6-20 

11 ถ่านลกิไนต์ และ Fat Coal 6-20 

12 ถ่านหนิชนดิอื่นๆ 4-20 

13 เพชร มณี ทับทิม  16-30 

14 มรกต อแล็กซานไดร์ต โอปอลสีดํา 16-30 

15 เอไดร์ต โรโดไดรต์ ไพโรป เบอริล สปิเนล โทแปซ 12-25 

16 ผลึกควอร์ทสีม่วงฟาู เขียวเหลอืง ส้ม ไครโซไลต ์โอปอลสีขาวหรือเลอืดหมู 

เฟลสปาร ์บรูิซ่า และเนบไฟร์ต  

12-25 

17 แร่อโลหะอื่นๆ 4-25 

(ท่ีมา: กฎหมายคา่ภาคหลวงแร่ท่ี 45/2009/QH12 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2009) 

ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การท าเหมืองแร่ (Fee for granting mining rights) 

เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

ค.ศ. 2011 การประเมินค่าธรรมเนียมนี้จะประเมินจากราคา ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพ และชนิดแร่ 

และสภาพการทําเหมอืงแร่  

วันที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 รัฐบาลได้ออก Decree No. 203/2013 กําหนดรายละเอียด

วิธีการประเมนิค่าธรรมเนียมสิทธิ์การทําเหมืองแร่สําหรับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในแหล่งแร่ โดยข้อเสนอ

การประเมนิค่าธรรมเนียมนี ้คาดว่าจะประเมินจากสูตรต่อไปนี้ 

T  = QxGxK1xK2xR 

T  = ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การทําเหมอืงแร,่ ด่อง 

Q  = ปริมาณสํารองแร่ที่ประเมนิโดยหน่วยงานภาครัฐ, ตัน ลบ.เมตร ฯลฯ 

G  = ราคาแร่ต่อหน่วยที่ชําระค่าภาคหลวง, ด่อง/(ตัน, ลบ.เมตร, กก. ฯลฯ) 
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K1 = สัมประสิทธิ์สภาพการทําเหมืองโดย K1 จะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 สําหรับเหมือง

เปิด และต่ํากว่า 0.6 สําหรับเหมอืงใต้ดิน  

K2 = สัมประสิทธิ์สภาพพื้นที่ โดย K2 = 0.5 สําหรับพื้นที่กันดารมาก, K2 = 0.7 

สําหรับพืน้ที่กันดาร, K2 = 1.0 สําหรับพืน้ที่อื่นๆ 

R   = สัมประสิทธิ์ปริมาณสํารองแร่ อยู่ในช่วง 2 ถึง 5 ขึน้อยู่กับชนิดของแร่ 

จากวันที่กฎหมายแร่ใหม่มีผลบังคับใช้ นิติบุคคลที่ดําเนินการทําเหมืองแร่ก่อนหน้านี้จะต้อง

ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับสิทธิ์การทําเหมอืงแร่ใหมส่ําหรับส่วนพืน้ที่ที่ยังไม่ได้มกีารทําเหมอืงแร่ 

 

รูปที่ 5.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), 2011) 

ค่าธรรมเนียมป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองอัตราใหม่ 

อัตราค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีการออกกฎระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้ สําหรับอัตรา

ทีม่ีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 ภายใต้ Decree No.74 กําหนดดังตารางที่ 5.2 
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ตารางที่ 5.2 อัตราค่าธรรมเนียมปูองกันสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมอืง 

ชนิดแร ่ อัตราเก่า (ด่อง/ตัน) อัตราใหม่ (ด่อง/ตัน) 

เหล็ก 40,000 40,000-60,000 

มังกานีส 30,000 30,000-50,000 

ตติาเนยีม 50,000 50,000-70,000 

ทองคํา 10,000 180,000-270,000 

แร่หายาก 10,000 40,000-60,000 

ทองคําขาว 10,000 180,000-270,000 

เงิน 10,000 180,000-270,000 

ดีบุก 180,000 180,000-270,000 

ทังสะเตนและพลวง 10,000 30,000-50,000 

ตะกั่ว สังกะส ี 180,000 180,000-270,000 

อลูมิเนยีม 10,000 30,000-50,000 

บอกไซต ์ 30,000 30,000-50,000 

ทองแดง 35,000 35,000-60,000 

โครไมต ์ 40,000 40,000-60,000 

หินประดับ 50,000 50,000-70,000 

หินก้อน 10,000 60,000-90,000 

รัตนชาติ 50,000 50,000-70,000 

หินก่อสร้าง 1,000 500-3,000 

หินอื่นๆ 2,000 1,000-3,000 

เฟลสปาร์ 20,000 50,000-70,000 

กรวด 4,000 4,000-6,000 

ทราย 2,000, 3,000 และ 5,000 2,000-4,000, 3,000-5,000  

และ 5,000-7,000 

ดินและดินเหนยีว 1,000, 1,500, 2,000 และ 5,000 1,000-2,000, 1,500-2,000,  

2,000-3,000, 5,000-7,000 

ดินทนไฟ 10,000 20,000-30,000 

อะพาไตต ์ 3,000 3,000-5,000 

ถ่านหนิ 2,000, 4,000 และ 6,000 6,000-10,000 

(ท่ีมา: Decree No.74/2012) 
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5.6 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน………….……………… 

โครงการเหมืองแร่ทั้งหมดจะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน

จาก Ministry of Natural Resources and Environment, Ministry of Industry and Trade, Ministry of 

Construction และผู้แทน Provincial People’s Committee จากจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นโครงการที่ใช้

วิธีการทําเหมอืงที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

5.7 หน่วยงานด้านแร่……………….………………………………………………………… 

1) Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam (MONRE) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจหน้าที่ในการในการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรที่ดิน น้ํา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรแร่ 

อุตุนิยมวิทยา การสํารวจและการจัดทําแผนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในสังกัด

ของกระทรวง ในส่วนของทรัพยากรแร่นั้น อํานาจหน้าที่จะรวมถึงการกําหนดนโยบาย การร่าง

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ การออก การต่ออายุ การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam 

10 Ton That Thuyet-Cau Giay- Ha Noi 

Tel: (043) 7956868 Fax : (043) 8359221 

E-Mail: portal@monre.gov.vn 

Website: http://www.monre.gov.vn/ 

2) General Department of Geology and Minerals of Vietnam (GDGMV) 

กรมธรณีวิทยาและแร่ของเวียดนามเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการจัดการเกี่ยวกับธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่งรวมถึงการสํารวจ

พื้นฐาน การทําวิจัยและงานด้านวิชาการเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยา แหล่งแร่และกิจกรรมเกี่ยวกับแร่  

(การสํารวจแร่ การเจาะสํารวจ การทําเหมืองและการแต่งแร่)  การจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรแร่ 

การออก การตอ่และการเพิกถอนใบอนุญาตตา่งๆ ที่เกี่ยวกับแร่ 
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ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Department of Geology and Minerals of Vietnam 

6 - Pham Ngu Lao street, HaNoi, VietNam. 

Tel: (844) 38 260 674 Fax : (844) 38 254 734 

E-Mail: webmaster@dgmv.gov.vn 

Website: www.dgmv.gov.vn/ 

3) The Provincial People’s Committees (PPC) 

คณะกรรมการประชาชนประจําจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบแทนรัฐในด้านการบริหารจัดการ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัด และดูแลการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้

ค่าธรรมเนียมสําหรับท้องถิ่น รวมถึงโครงการด้านทรัพยากรแร่ จะทําหน้าที่ตรวจสอบและรายงาน

กิจกรรมไปยังหน่วยงานรัฐในส่วนกลาง คณะกรรมการ PPC นี้มีอํานาจในการอนุมัติใบอนุญาตทํา

เหมอืงขนาดเล็กที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรแร่ในระดับประเทศ 

4) หน่วยงานภาคเอกชนด้านแร่ของประเทศเวียดนาม 

หน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในด้านการทําเหมืองแร่ และมีแนวโน้มในการช่วยหาผู้ร่วม

ลงทุนในท้องถิ่นกับบริษัทของไทย หรอืสนับสนุนการลงทุนและการค้าด้านแรป่ระกอบด้วย 

 Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corp. (Vinacomin) 

Vinacomin เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐ 100% ตั้งขึ้นเพื่อผลิตแร่พลังงาน เช่น ถ่านหิน              

เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นผู้ผลิตถ่านหินร้อยละ 95% ของทั้งประเทศ สําหรับปูอน

ให้โรงไฟฟูาและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีแผนนําเข้าถ่านหินมาใช้ในประเทศ บริษัท Vinacomin ยังเป็น

ผูล้งทุนในโรงไฟฟูา สํารวจและทําเหมอืงแร่อื่นๆ ด้วย และยังลงทุนในอุตสาหกรรมตอ่เนื่องอื่นๆ 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Headquarters: Ha Long, Quang Ninh Province 
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5.8 สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่………………………………………………………….. 

ในปี ค.ศ. 2012 เวียดนามผลิตแร่หลายชนิด ที่มีความสําคัญได้แก่ แร่โครเมียม บอกไซต์ แบ

ไรต์ ถ่านหิน ฟอสเฟต อิลมิไนต์ ตะกั่ว ไทเทเนียม และเซอร์โครเนียม และผลิตภัณฑ์จากแร่ เช่น 

ปูนซีเมนต ์เหล็กกล้า โลหะดีบุก โลหะทองแดง และโลหะสังกะส ีโดยอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมือง

หนิสร้างมูลค่าคิดเป็นรอ้ยละ 9.57 ของ GDP ของประเทศ แร่สง่ออกที่สําคัญคือ ถ่านหิน ปริมาณ 15.2 

ล้านตัน ตารางที่ 5.3 แสดงผลผลติแรแ่สดงผลผลติแร่และโลหะของเวียดนามในปี ค.ศ. 2008-2012 

ตารางที่ 5.3 ผลผลิตแรแ่ละผลติภัณฑ์จากแร่ระหว่างปี ค.ศ. 2009-2013 (เมตริกตัน) 

 

 
(ท่ีมา:  USGS 2012, MINERALS YEARBOOK) 
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เหมืองแร่ที่สําคัญที่เปิดดําเนินการในช่วงที่ผ่าน

มา ประกอบด้วย เหมืองทองคํา Bong Mieu และ Phuoc 

Son ของบริษัท Besra และเหมืองทองแดง Sin Quyen 

ของบริษัทเดียวกัน เหมืองแร่และโรงแต่งแร่นิกเกิล Ban 

Phuc ของบริษัท Asian Mineral Resources เหมืองแร่

และโรงแต่งแร่โลหะพื้นฐาน Nui Phao ของบริษัท Ma-

san Resources เหมืองแร่บอกไซต์และโรงผลิตอลูมินา 

Tan Rai ของบริษัท Vinacomin เป็นต้น  

สําหรับโครงการที่อยู่ในช่วงเตรียมการ ได้แก่ 

โครงการเหมอืงแร่และโรงผลิตทองแดง Sin Quyen และ 

Ta Phoi โครงการเหมืองแร่โครไมต์ Co Dinh โครงการ

เหมืองแร่เหล็ก Thach Khe โครงการเหมืองแร่บอกไซต์ 

Nhan Co โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายจะขยายการ

สํารวจและผลิตแร่ บอกไซต์ ทองแดง ฟลูออไรต์ ทังสะ

เตน ถ่านหิน โครงการทําเหมืองแร่โลหะหายากที่ Dong 

Pao และโครงการสํารวจแร่ยูเรเนียมในจังหวัด Quang 

Nam (GDGMV Annual Report 2013) 

ในปัจจุบันเวียดนามผลิตถ่านหินเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน 

ซิเมนต์ และปุ๋ย มีการนําเข้ามาใช้ด้านพลังงานเล็กน้อย แต่ในอนาคตจะมีการนําเข้ามากขึ้น บริษัท 

Vinacomin ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่มีแผนจะขยายกําลังผลิตถ่านหินจากเหมืองจํานวน 60 แห่ง ที่ตั้งอยู่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหมืองใต้ดิน คาดว่า

ในปี ค.ศ. 2014 บริษัท Vinacomin จะผลิตถ่านหินใช้ในประเทศ 32 ล้านตัน และส่งออก 9 ล้านตัน 

(Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corp. Ltd., 2012; Dinh Quang Trung, 2014) จึง

คาดว่าในปี ค.ศ. 2014-2015 ประเทศเวียดนามจะผลติถ่านหนิได้ 55 ล้านตันตอ่ปี 

5.9 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่..................….. 

1) นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่ของประเทศเวียดนาม จะเป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการลงทุนมากกว่าปัญหาด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ไว้ใช้ในประเทศ                

ที่ห้ามการส่งออก และสงวนการทําเหมืองแร่หลายชนิดสําหรับองค์กรของรัฐ รวมถึงนโยบายที่ให้แต่ง

แร่เพื่อเพิ่มมูลค่าก่อน และกําหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตทําเหมืองโดยยกเลิกใบอนุญาตแต่งแร่ มี

(ท่ีมา : www. vietnamnews.vn, 2016) 

(ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2013) 

) 
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การขยายขอบเขตของการทําเหมอืงแร่ครอบคลุมไปถึงการแต่งแรด่้วย จึงอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคใน

การไปลงทุนในประเทศเวียดนามเพื่อส่งออกแร่วัตถุดิบกลับมาใช้ 

2) โดยทั่วไปนั้นการทําเหมืองแร่ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ่าน

หิน น้ํามัน แร่เหล็ก และทองคํา มักจะให้ใบอนุญาตกับรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ และชนิดแร่ที่มี

ความสําคัญน้อยกว่าจงึจะให้ภาคเอกชนหรอืต่างชาติเข้าดําเนนิการ 

3) กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการประมูลสิทธิ์ทําเหมืองแร่ (Fee 

for granting mining rights) โดยรัฐจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่กับ

มูลค่า ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพของแร่ ประเภทแร่ และสภาพการทําเหมือง การประมูลนี้คาดว่าจะ

ลดปัญหาการคอร์รัปช่ัน และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แต่ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการขอ

ใบอนุญาต นอกเหนือจากค่าภาคหลวงแร่ที่มีอัตราค่อนข้างสูง และค่าธรรมเนียมปูองกันสิ่งแวดล้อม

จากการทําเหมอืงที่คิดตอ่ตันแรท่ี่ผลติได้ 
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บทที่ 6  

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 

6.1 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง.................................................... 

ในปี ค.ศ. 2012 เวียดนามมีกําลังการผลิตซีเมนต์ปีละ 70 ล้านตัน แต่ผลิตซีเมนต์เพียง 55.53 

ล้านตัน และส่งออก 8.5 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการใช้ในประเทศลดลง และการส่งออกยังทํา

ไม่ได้มากเพราะขาดระบบขนส่งที่ดี ทั้งถนนและท่าเรือ ทําให้มีค่าขนส่งสูงและไม่สามารถขนส่งใน

ปริมาณมากได้ (Tradeship Publications., Ltd, 2013) 

ในปี ค.ศ. 2014 เวียดนามมีความต้องการใช้

ปูนซีเมนต์เพียง 50.8 ล้านตัน ทําให้เหลือส่งออก

ประมาณ 21.2 ล้านตัน (StoxPlus Corporation, 

2015) และในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2016 การ

จําหน่ายปูนซีเมนต์ในเวียดนามเพิ่มขึ้น 9.8% yoy 

เป็น 15.71 ล้านตัน โดยในเดือนมีนาคม 2016 เดือน

เดียวมีการใช้เพิ่มขึ้น 17% yoy ที่ 6.27 ล้านตัน 

เ นื่ อ ง จ า ก มี โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า

อสังหาริมทรัพย์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และในไตรมาสแรกของปี 2016 มีการส่งออกปูนซีเมนต์ 3.5 

ล้านตัน ทําให้คาดวา่ทั้งปี ค.ศ. 2016 การใชปู้นซีเมนต์ในประเทศจะอยู่ที่ 75–77 ล้านตัน จากกําลังการ

ผลติรวม 82 ล้านตัน (Vietnam Ministry of Construction, 2016) และในปัจจุบันจะมีการขยายกําลังการ

ผลติเพิ่มอีก 14.7 ล้านตัน 

อุตสาหกรรมก่อสร้างในเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5-6 ของ GDP โดยในปี ค.ศ. 2013 มี

งบประมาณลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 47,790 พันล้านด่อง เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ 23,659 

พันล้านด่อง (Mininstry of Construction of Vietnam, 2013) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของ

เวียดนามมีการขยายตัวที่ส่งผลถึงการนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการผลิต

ปูนซีเมนตเ์พื่อส่งออก และรัฐบาลกําลังเร่งขยายการพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานหลายโครงการ 

(ท่ีมา: www.linkedin.com, 2016) 
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6.2 อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ............................................... 

อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel) 

โครงการ Formosa Steel Complex ของบริษัท 

Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Corp. ตั้งอยู่ในเขต

เศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด Ha Tinh อยู่หา่งจากกรุงฮานอย

มาทางตะวันออกเฉียงใต้ 400 กม. ประกอบด้วยเตาถลุง

แบบ Blast furnaces จํานวน 4 เตา มีกําลังผลิตเหล็กกล้า

รวมกันปีละ 15 ล้านตัน ทําให้ต้องก่อสร้างโรงผลิตไฟฟูา

ขนาด 1,600 เมกะวัตต์ และท่าเรือน้ําลึก ผลิตภัณฑ์

เหล็กที่จะผลิตต่อเนื่องประกอบด้วย แผ่นเหล็กรีดร้อน 

และเหล็กแท่ง เริ่มผลิตในปี ค.ศ. 2014 (ABB Group, 

2012) 

โรงแต่งแร่และผลิตพลวงออกไซด์ 

สถาบัน Vietnam Institute of Geosciences and Mineral Resources (VIGMR) ได้เริ่มการ

ก่อสร้างโรงงานผลิตพลวงออกไซด์ มีที่ตั้งในจังหวัด Quang Ninh โรงงานจะมีกําลังผลิตปีละ 200,000 

ถึง 300,000 เมตริกตัน สําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ สารเคมี และสารดับเพลิ ง 

(Industrial Minerals, 2013; USGS, 2012) 

โครงการผลิตอลูมินา 

ในปลายปี ค.ศ. 2012 บริษัท Vinacomin ได้เริ่มเดินเครื่องการผลิตอลูมินา ที่โรงงาน Tan Rai 

ในจังหวัด Lam Dong ในพื้นที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ เป็นการผลิตสําหรับส่งออก โดยรัฐได้

ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนจากโรงงานไปยังท่าเรือ โรงงานมีกําลังผลิตอลูมินาปีละ 

600,000 ตัน แตใ่นปีแรกจะเริ่มผลิตเพียง 300,000 ตัน และค่อยขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นจนถึง 1.2 

ล้านตันตอ่ปี โรงงานจะมีอายุโครงการ 30 ปี โดยใช้แร่จากเหมืองบอกไซต์จากจังหวัด Lam Dong และ 

Dak Nong (Vinacomin, 2013) ซึ่งมีรายงานการผลิตอลูมินาที่ Tan Rai ในปี ค.ศ. 2014 คือ 485,000 

เมตริกตัน และในปี 2015 ผลติได้ 540,000 เมตริกตัน 

(ท่ีมา: www.asia.nikkei.com, 2015) 
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ในจังหวัด Dak Nong นั้น บริษัท Vinacomin มี

แผนจะสร้างโรงงาน Nhan Co เพื่อผลิตอลูมินาจากแร่

บอกไซต์ โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2014 จะมีกําลังผลิตปี

ละ 300,000 ตัน และภายในปี ค.ศ. 2016 จะขยาย

กําลังผลิตเป็น 650,000 ตัน โครงการจะประกอบด้วย

โรงคัดขนาดแร่และโรงสกัดอลูมินา ผลผลิตส่วนใหญ่

จะมีสัญญาระยะยาวส่งออกไปให้บริษัท Yunnan 

Metallurgical Group ของประเทศจีน 

ในปี ค.ศ. 2014 บริษัท Tran Hong Quan Aluminium Metallurgical Company Limited ได้เริ่ม

โครงการผลติอลูมิเนยีม ในที่ราบสูงภาคกลางของเวียดนาม  

เฟอร์โรทังสะเตน (Ferrotungsten) 

บริษัท Hazelwood Resources Ltd. ประเทศออสเตรเลีย ได้เปิดโรงงาน ATC Ferrotungsten                   

ในเวียดนามต้ังแตป่ี ค.ศ. 2013 มีกําลังผลิตเฟอร์โรทังสะเตนปีละ 4,000 ตัน ผลติได้จรงิ 511 ตัน 

บริษัท Nui Phao Mining Co. Ltd. (NPM) สาขาของ Masan Group ได้ร่วมทุนกับ H.C. Starck 

GmbH จากประเทศเยอรมัน ก่อตั้ง Nui Phao-H.C. Starck Tungsten Chemical Manufacturing LLC เพื่อ

สร้างโรงงานผลิตโลหะในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 (Masan Group, 2013) แหล่งแร่ Nui Phao มี

ปริมาณสํารองแร่ 52.5 ลา้นเมตริกตัน ที่คุณภาพเฉลี่ย 0.21%WO3 

6.3 อุตสาหกรรมปุ๋ย........................…….............................................. 

โรงงานปุ๋ยในเวียดนามผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและปุ๋ย

แอมโมเนีย ดําเนินโครงการโดยรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัท 

Vietnam National Chemical Corp. (VNCC) ที่รัฐถือหุ้น 

100% มีโรงงาน Ha Bac ในภาคเหนือ และโรงงาน Phu 

My ที่ Ba Ria-vung tau มีกําลังผลิต 375,000 เมตริกตัน 

และโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟต Lam thao ที่จังหวัด Phu Tho 

มีกําลังผลิต 800,000 เมตริกตัน (USGS, 2013) 

 

(ท่ีมา: SGGP, 2012) 

(ท่ีมา: www.gulfindustryworldwide.com, 2016) 
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บทที่ 7  

ระบบคมนาคมขนส่งและโลจสิติกส์  

7.1 บทน า............................................................................................... 

เนื่องจากการบริการโลจิสติกส์ ถูกกําหนดให้เป็นสาขาที่เร่งรัดการเปิดเสรี ตามแผนการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) จึงต้องเปิดเสรีภายในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทําให้

ผูป้ระกอบการโลจิสตกิส์ของอาเซียนสามารถเข้าไปลงทุนทําธุรกิจโลจสิติกส์ในประเทศสมาชิกอาเซียน

อื่นได้ และจะถือหุ้นในธุรกิจได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยมีเงื่อนไขการเปิดเสรีในธุรกิจภาคบริการที่

เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงบริการขนส่งทางทะเล ถนน ราง อากาศ การจัดส่งพัสดุ บริการ

ยกขนสินค้าที่ขนส่งทางทะเล บริการคลังสินค้า ตัวแทนรับจัดการขนส่งสินค้า บริการบรรจุภัณฑ์ 

บริการรับจัดการพิธีการศุลกากร 

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity) 

ครอบคลุมการเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการคมนาคมขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

โครงข่ายพลังงาน โครงการที่สําคัญ เช่น โครงข่ายทางหลวงอาเซียน เส้นทางรถไฟสิงคโปร์–คุนหมิง 

โครงการพัฒนาศักยภาพท่าเรือในภูมิภาค โครงการเชื่อมต่อเครือข่ายพลังงานไฟฟูาและท่อก๊าซ เป็น

ต้น รวมถึงและความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและสถาบัน (Institution) เพื่ออํานวยความสะดวกด้าน

การค้าและการขนส่ง ได้แก่ การจัดตั้งระบบอํานวยความสะดวกด้านศุลกากร ณ จุดเดียวใน

ระดับประเทศและอาเซียน เป็นต้น 

ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องเร่งพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เช่น ถนน รถไฟ 

ท่าเรือ ศูนย์กระจายสินค้า เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อ

เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 

โดยเชื่อมโยงเครือข่ายการขนส่งที่เชื่อมโยงปัจจัยการ

ผลิต ระบบการผลิต ห่วงโซ่การผลิตระหว่างประเทศ 

และประตูส่งออกตามมาตรฐานสากล ปรับปรุง

กฎหมายและประสิทธิภาพการจัดการ ซึ่งจะนําไปสู่

การลดต้นทุนโลจสิติกส์ 
(ท่ีมา : www.skhdt.binhdinh.gov.vn, 2016) 
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7.2 ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในลุ่มแม่น้ าโขง…………………. 

เป็นความร่วมมอืสาขาคมนาคมขนส่งภายใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 

(Greater Mekong Subregion Cooperation: GMS) เริ่มตน้จากประเทศไทย-ลาว-เวียดนาม ได้ลงนามใน

ความตกลงว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย-ลาว-

เวียดนาม เมื่อ 26 พ.ย. 2542 ต่อมาประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงที่เหลือคือ กัมพูชา พม่า 

และจีน ได้เข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงฯ และเปลี่ยนชื่อเป็น ความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดน

ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS Cross-Border Transport Agreement: CBTA) ครอบคลุมการขนส่ง

สินค้า ผู้โดยสาร และส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดย GMS ได้มีการพัฒนาแนวระเบียง

เศรษฐกิจ (Economic Corridor) ที่มคีวามสําคัญในการเชื่อมโยงกับประเทศไทย ดังนี้ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) กําหนดเป็น

เส้นทางหลัก R3 ที่เชื่อมโยงจีนตอนใต้-เมียนมา-สปป.ลาว-ไทย แยกเป็นเส้นทาง R3A 

จากคุนหมิง-เชียงรุ่ง-บ่อเต้น-หลวงน้ําทา-ห้วยทราย/เชียงของ-กรุงเทพฯ และเส้นทาง 

R3B จากคุนหมงิ-เชยีงรุ่ง-ต้าหลั่ว-เชียงตุง-ท่าขีเ้หล็ก/แมส่าย-กรุงเทพฯ 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor: EWEC) 

กําหนดเป็นเส้นทางหลัก R9 ซึ่งเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม ระยะทาง 

1,500 กิโลเมตร ซึ่งเชื่อมโยงจากเมาะละแหม่ง-ย่างกุ้ง-เมียวดี–แม่สอด-มุกดาหาร 

(ไทย)–สะหวันนะเขต-แดนสะหวัน (ลาว)-ลาวบาว–ดองฮา–ดานัง (เวียดนาม) จึงเป็น

เส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างทะเลจนีใต้กับทะเลอันดามัน 

 ระเบียงเศรษฐกิจแนวตอนใต้ (South Economic Corridor: SEC) กําหนดเป็นเส้นทางหลัก 

R1 เชื่อมโยงจากทวาย (เมียนมา)-กรุงเทพฯ-พนมเปญ (กัมพูชา)-โฮจิมินห์ และต่อไปยัง

ท่าเรือวุงเต่า (เวียดนาม) โดยเส้นนี้จะเชื่อมต่อกับอีกแนวย่อยสําคัญ คือ แนวระเบียง

เศรษฐกิจชายฝั่งทะเลตอนใต้ (Southern Coastal Economic Corridor) หรือเส้นทางหลัก 

R10 เป็นเส้นเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยจากเมืองกามูทางตอนใต้สุดของเวียดนาม ผ่านที่

ราบปากแม่น้ําโขง เข้าสู่กัมพูชาที่จังหวัดกัมปอต ไปยังเมืองชายทะเลสีหนุวิลล์ สู่เกาะกง 

เข้าสู่ประเทศไทยที่ตราด ผา่นเมืองพัทยา ท่าเรือแหลมฉบัง เข้ากรุงเทพฯ  

 ระเบียงเศรษฐกิจตอนกลาง (Central Economic Corridor: CEC) เป็นเส้นที่เชื่อมโยงระหว่าง

แนวพืน้ที่เศรษฐกิจทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเส้นที่ 1 เริ่มจากสัตหีบ-นครราชสีมา-ขอนแก่น-

หนองคาย-เวียงจันทน์-หลวงพระบาง-และไปบรรจบกับเส้น NSEC ที่บ่อเต็น เส้นที่ 2 

เชื่อมจากสีหนุวิลล์-พนมเปญ-ปากเซ-ท่าแขก-และบรรจบกับเส้นที่ 1 ที่เวียงจันทน์ 
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รูปที่ 7.1 โครงขา่ยเส้นทางเชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มน้ําโขง  
(ท่ีมา : BOI, 2015 และพิชัย อุทัยเชฏฐ์, 2558) 

  

รูปที่ 7.2 เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงประเทศไทยไปยัง CMLV และจีนตอนใต้ 
(ท่ีมา : Asian Development Bank, 2011) 
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เส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก R9 เชื่อมต่อจากทะเลจีนตอนใต้ไปยังทะเลอันดามัน ผ่าน

เมียนมา-ไทย-ลาว-เวียดนาม (เมาะละแม่ง-เมียวดี-แม่สอด-มุกดาหาร–สะหวันนะเขต-ลาวบาว-

ดานัง) สามารถเชื่อมต่อไปยังฮานอย ของเวียดนาม  

 

รูปที่ 7.3 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก R9 

 

รูปที่ 7.4 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R1  
(ท่ีมา: สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2557) 
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เส้นทางตอนใต้ R1 เส้นทางหลักเชื่อมโยงเมียนมา-ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม (ทวาย-บ้านพุน้ํา

ร้อน-อรัญประเทศ-ปอยเปต-ศรโีสภณ–พนมเปญ-ด่านพระเวท-ด่านหมกไบ-โฮจิมินห์-ท่าเรือวุงเต่า) 

โดยมีเส้นทางสาขาขึน้เหนอื (กัมปงจาม-สตรึงเตรง) ซึ่งเชื่อมต่อไปยังลาวตอนใต้และภาคตะวันตกของ

เวียดนาม และเส้นทางสาขาลงทิศใต้ไปยังท่าเรือสหีนวุิลล์ 

เส้นทาง R1 ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี มีอุปสรรคจากสภาพถนน กฎระเบียบการนํา

ยานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน กัมพูชากําลังขยายปรับปรุงเส้นทางตลอดแนว

ให้เป็น 4 ช่องทาง 

นอกจากนี้มีเส้นทางตอนใต้ R10 ที่เชื่อมโยงไทย-กัมพูชา-เวียดนาม เริ่มจาก จุดผ่านแดนบ้าน

หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ผ่านจุดผ่านแดนเกาะกง แยกสแรออมเปิล ท่าเรือสีหนุวิลล์ ประเทศ

กัมพูชา ถึงท่าเรือวุงเต่าของเวียดนาม ในกัมพูชาจะใช้เส้นทางหมายเลข 48 จากด่านเกาะกง-แยก

สแรออมเปิล 155 กม. ทางหลวงหมายเลข 4 จากแยกสแรออมเปิล-สีหนุวิลล์ 40 กม. ทางหลวง

หมายเลข 3 จากสีหนุวิลล์-กําปอต 55 กม. และทางหลวงหมายเลข 3 จากกําปอต-ด่านฮาเตียนของ

เวียดนาม 40 กม. 

เส้นทาง R10 ภาพรวมอยู่ในเกณฑพ์อใช้-ควรปรับปรุง สามารถใช้งานได้จริงเฉพาะจากตราด-

จ.เกาะกงหลังจากนั้นผ่านภูเขาสูงชัน และมีโค้งอันตราย รถบรรทุกใหญ่ไม่สามารถผ่านได้  มีอุปสรรค

จากสภาพถนน กฎระเบียบการนํายานพาหนะเข้า รวมถึงพิกัดนํ้าหนักรถบรรทุกที่ต่างกัน จึงทําให้

ปริมาณการค้าการขนสง่ไม่มากนัก สว่นใหญ่เป็นการลําเลียงสินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยไปยังเกาะกง

เท่านั้น ยังไม่ไปถึงสีหนุวิลล์หรอืเวียดนาม ในภาพรวมการขนส่งยังใช้ทางน้ําผ่านท่าเรือใน จ.ตราด ไปสี

หนุวิลลแ์ละกัมปอตเป็นหลัก เพราะม ีค่าใช้จ่ายโดยรวมต่ํากว่า และสิ่งอํานวยความสะดวกตามเส้นทาง 

R10 ยังมีน้อยเมื่อเทียบกับ R1 

 

รูปที่ 7.5 เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ R10 
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และมีเส้นทางหมายเลข 12 เชื่อมโยงนครพนม–ท่าแขก-คําม่วน-เวียดนามตอนกลางไปยัง

ท่าเรือวินห์ (Vinh) จังหวัดฮาเตียน และเส้นทาง AH13 จาก อ.ท่าลี่ จ.เลย ผ่านหลวงพระบาง ประเทศ

ลาว ด่านเดียนเบียนฟู หล่าวกาย ฮานอย ประเทศเวียดนาม ถึงนครกวางโจว นครหนานหนิง ประเทศ

จนี แตเ่ส้นทาง AH13 นีย้ังไม่เหมาะขนส่งสินค้าเนื่องจากเส้นทางคดเคี้ยวและก่อสร้างไม่เสร็จ 

7.3 ช่องทางการขนส่งในเวียดนาม.......................................................... 

ช่องทางในการขนส่งสินค้าของเวียดนาม 

เพื่อการส่งออกไปต่างประเทศโดยเน้นสินค้าที่มี

ขนาดใหญ่และมีปริมาณมาก เช่น การขนส่งแร่

หรือผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง นิยมส่งออก 4 ช่องทาง 

ได้แก่ 1) การขนส่งทางถนน 2) การขนส่งทาง

รถไฟ 3) การขนส่งทางน้ํา และ 4) การขนส่งทาง

ทะเล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การขนส่งทางถนน 

โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมขนส่งทางถนนภายในประเทศเวียดนาม สายที่สําคัญเป็น

ถนนลาดยางหรอืคอนกรีต ประกอบด้วย 

 ถนนหมายเลข 1 เรียกว่า ถนนสายแมนดาริน (Mandarine Route) เป็นถนนสายหลักที่

สําคัญที่สุด และเป็นสายที่ยาวที่สุด สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 19 เริ่มต้นจากทางเหนือ

ติดชายแดนของจนี เช่ือมต่อจากเมืองทางเหนือ Lang Son–Ha Noi–Da Nang–Ho Chi Minh 

City–Minh Hai ถึงทางใต้สุดของเวียดนาม มีระยะทางรวม 2,289 กิโลเมตร ปัจจุบัน

รัฐบาลเวียดนามอนุมัตสิร้างทางหลวง หมายเลข 1B เป็นเส้นทางคูข่นาน 

 ถนนหมายเลข 2 เชื่อมต่อระหว่างเมือง Ha Noi–Ha Giang ติดชายแดนจีนที่มณฑลยูนนาน 

ระยะทางยาว 319 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 3 เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอย ขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่

ระหว่างถนนหมายเลข 1 และหมายเลข 2 ไปสุดทางที่เมือง Cao Bang ติดชายแดนจีนที่

มณฑลยูนนานเชน่กัน ระยะทาง 218 กิโลเมตร 

(ท่ีมา : www.fact.fti.or.th, 2016) 
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 ถนนหมายเลข 5 เชื่อมต่อระหว่างเมืองฮานอย-ไฮฟอง ใช้ในการลําเลียงขนส่งสินค้าจาก

ท่าเรือเมอืงไฮฟองไปยังเมืองฮานอย ระยะทาง 105 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 8 เชื่อมต่อระหว่างเมือง Ha Tinh–Vinh และมีถนนเส้นทางหลักต่อไปถึง

ชายแดนติดกับจังหวัดบอลิคาไซ ของประเทศลาว ระยะทางประมาณ 90 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 9 เชื่อมระหว่างเมือง ดานัง–เว้–กว่างตรี จนถึงชายแดนติดแขวงสะหวันนะ

เขต ของประเทศลาว ระยะทาง 250 กิโลเมตร 

 ถนนหมายเลข 51 เชื่อมระหว่างเมอืงโฮจมิินห์–วุงเต่า ระยะทาง 75 กิโลเมตร 

 

รูปที่ 7.6 เส้นทางถนนที่สําคัญในประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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เส้นทางสายเอเชีย 

ถนนภายในประเทศเวียดนามถูกกําหนดให้อยู่ในระบบเส้นทางสายเอเชยี คือ 

 AH 1 คือเส้นทางถนนหมายเลข 1 ที่เชื่อมต่อมาจากด่านหมกบายติดกับกัมพูชา (เส้นทาง

สาขา NH 22) ผ่านเมืองโฮจิมินห์ วิ่งเลียบชายฝั่งทะเลขึ้นเหนือผ่านดานังไปยังเมืองหลวง

ฮานอย ก่อนต่อไปยังชายแดนจีนที่เมือง Huu Nghi (เส้นทางสาขา NH 1) 

 AH 14  จากท่าเรือไฮฟองมายังฮานอย (NH5) เป็นถนน 4 ช่องจราจร และจากฮานอยไป

ยังเมืองลาวไคติดชายแดนจีน (NH70) ได้ปรับปรุงเป็นถนน 4 ช่องจราจร 

 AH 15 จากเมอืงฮองลนิหม์ายังเมือง Cau Treo ติดชายแดนลาว (NH1) 

 AH 16 จากเมอืงดอ่งฮามายังเมืองลาวบาวตดิชายแดนลาว (NH9) 

 

รูปที่ 7.7 เส้นทางถนนสายเอเชยีในประเทศเวียดนาม 
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เวียดนามมีโครงการปรับปรุงเส้นทางหลวง

หลักเหนอื-ใต้ ระยะทาง 1,811 กม. โดยเฉพาะเส้นทาง

เชื่อมต่อไปยังชายแดนให้เป็นสี่ ช่องจราจรทั้งหมด 

ดําเนนิการระหว่างปี 2010–2020 นอกจากนี้เวียดนาม

ยังมีทางด่วนเลี่ยงจราจรในเมืองระยะสั้นๆ และทาง

ด่วนระหว่างเมืองที่ต้องเสียค่าผ่านทางอีกหลายแห่ง 

ส่วนใหญ่จะคู่ขนานกับทางหลวงเก่า สําหรับเชื่อมต่อ

เมอืงที่สําคัญ ทางดว่นเหล่านีเ้ป็นถนนลาดยางแอสฟัต

หรอืคอนกรีตมาตรฐาน มี 4 ช่องจราจร 

ทางด่วนระหว่างเมืองที่สําคัญ คือ (1) เส้นทางจากฮานอยไปยังเมืองนินห์บินห์ โดยเริ่มจาก 

Pham Van-Cau Gie 30 กิโลเมตร และ Cau Gie-Ninh Binh 50 กิโลเมตร (2) Ho Chi Minh City High-

way จาก HCMC-Trung Luong 50 กิโลเมตร (3) เส้นทาง Lang-Hoa Lac 30 กิโลเมตร และมีทางด่วน

ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เช่น เส้นทาง Hanoi-Hai Phong, Hanoi-Lao Cai, Hanoi-Thai Nguyen, HCMC-

Long Thanh-Dau Giay, Dau Giay-Phan Thiet (โครงการรูปแบบ PPP) และเส้นทาง Da Nang-Quang 

Ngai 

2) การขนส่งทางรถไฟ 

เครือข่ายระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมี 7 เส้นทางหลัก ระยะทางรวม 2,632 กิโลเมตร 

ใช้รางเดี่ยวขนาด 1,000 มม. (85%) และรางคู่ขนาดมาตรฐาน 1,435 มม. 

เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความสําคัญมาก

ที่สุด คือ เส้นทางระหว่าง Ha Noi–Ho Chi Minh 

City (HCMC) มีความยาว 1,726 กิโลเมตร ซึ่งเป็น

เส้นทางที่ให้บริการด้วยรถไฟความเร็วพิเศษจะใช้

เวลาเดินทาง 34 ช่ัวโมง นอกนั้นเป็นเส้นทาง Ha 

Noi–Hai Phong, Ha Noi–Lao Cai, Ha Noi–Lang 

Son, Ha Noi–Thai Nguyen ซึ่งเชื่อมจากชุมทาง

ฮานอยเป็นหลัก และยังเชื่อมตอ่ไปยังชายแดนจีน 

เวียดนามกําลังปรับปรุงเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อเมือง HCMC-Cai Rang และเส้นทางรถไฟ Lao 

Cai-Hanoi-Hai Phong (ราง 1,435 มม.) รวมทั้งเส้นทาง Hanoi-Dong Dang (ราง 1,435 มม.) เพื่อ

เชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟอาเซียนสิงคโปร์-คุนหมิง ภายในปี ค.ศ. 2020 เวียดนามมีแผนจะปรับปรุง

(ท่ีมา : www. tuoitrenews.vn, 2013) 

(ท่ีมา : www.vietnamrailways.net, 2013) 



 

 

 

 

 7-10 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

ทางรถไฟไปยังท่าเรือและเชื่อมต่อเขตอุตสาหกรรมที่สําคัญ เช่น เส้นทาง Yen Vien– Cai Lan, Lach 

Huyen, Cai Mep-Thi Vai เป็นต้น 

 

รูปที่ 7.8 เส้นทางรถไฟในเวียดนาม 
(ท่ีมา: สํานักงานความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน, 2557) 

 

  

(ท่ีมา : www.static.zoonar.de, 2016) 

ปัญหาการขนส่งทางรถไฟ คือ ทาง

รถไฟส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นรางเดี่ยวที่

ต้องรอสับหลีกขบวนรถสวน ขนาดรางแคบไม่

เหมาะส าหรับรถขนสินค้า สะพานรถไฟข้าม

แม่น้ ามักไม่แข็งแรง ท าให้การขนส่งสินค้าโดย

รถไฟยังไม่เป็นที่นยิมมากในเวียดนามเพราะขาด

การอ านวยความสะดวก รถไฟขนสินค้าจะวิ่ง

ด้วยความเร็วเฉลี่ย 33 กม./ชม. 
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3) การขนส่งทางทะเล และท่าเรือ 

เวียดนามมที่าเรือพาณิชย์ 17 แห่ง แต่ท่าเรือที่

สําคัญในเวียดนามมี 5 ท่าเรือ ประกอบด้วย  

 

ท่าเรือไฮฟอง ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟอง เป็นท่าเรือ

ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจาก

ท่าเรือไซ่ง่อน แต่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ ท่าเรือไฮ

ฟองเป็นกลุ่มท่าเรอื แบ่งออกเป็น 3 เขต ดังนี้ 

 เขตท่าเรือ Hoang Dieu เป็นท่าเรือแม่น้ํา ร่องน้ําลึกเพียง 9 เมตร สามารถรองรับเรือที่มี

ระวางขับน้ําไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน ต้องขนถ่ายจากเรือใหญ่ที่ท่าเรือดา้นนอกก่อน 

 เขตท่าเรือ Chua Ve เป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ มีระดับน้ําลึก 7.5 เมตร ปัจจุบันอยู่

ในระหว่างการขุดร่องน้ําเพิ่มเติม เพื่อให้รับเรือขนาดใหญ่ได้มากขึ้นจากปัจจุบันที่ รับได้

เฉพาะเรือที่มรีะวางขับน้ําไม่เกิน 1.5 หมื่นตัน 

 เขตท่าเรือ Dinh Vu อยู่ในแหลมดิงห์วู ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 มี 7 เครน สามารถ

รองรับเรือขนาดใหญ่ขึ้นแต่ไม่เกิน 2 หมื่นตัน 

 

ท่าเรือดานัง ตั้งอยู่ในเมืองดานัง ซึ่งเป็นเมืองท่า

การค้าสําคัญทางตอนกลางของเวียดนาม ปัจจุบันท่าเรือ

ดานังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ามากที่ สุดในพื้นที่

ตอนกลางของเวียดนาม รัฐบาลเวียดนามวางแผนพัฒนา

ท่าเรือดานัง ให้เป็นท่าเรือน้ําลึกที่มีมาตรฐานสากล เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของเวียดนาม

ตอนกลางภายในปี 2563 ท่าเรือดานังมีท่าเทียบเรือสําคัญ 2 ท่า คือ ท่าเรือ Lien Chieu เป็นท่าเทียบ

เรือขนาดใหญ่ที่มีขนาดบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 4,000-6,000 TEUs และเรือโดยสารที่มีขนาดระวาง

บรรทุก 50,000-80,000 DWT ซึ่งในปี ค.ศ. 2020 จะขยายให้ขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 20 ล้านตัน และ

ท่าเรอื Hai Phong 

ท่าเรือ Da Nang 

Hai Phong Harbor 

(ท่ีมา : www.footage.framepool.com, 2016) 

 (ท่ีมา : www.noipictures.photoshelter.com,2016) 
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ท่าเรือ Tien Sa สามารถรองรับเรือที่มีขนาดบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 4,000 TEUs และเรือโดยสาร

ท่องเทีย่วขนาดระวาง 30,000-50,000 DWT จะขนถ่ายสินค้าได้ปีละ 2,200,000 ตัน 

 

ท่าเรือไซ่ง่อน หรือท่าเรือโฮจิมินห์ (HCMC) เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ อยู่ที่นครโฮจิ

มินห์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําไซ่ง่อนห่างจากสามเหลี่ยมปากแม่น้ําโขงประมาณ 80 กิโลเมตร ปัจจุบันท่าเรือ

ไซ่ง่อนเป็นท่าเรือระหว่างประเทศ Saigon Port – PSA (SP – PSA International Port) เป็นการร่วมทุน

ระหว่างสายการเดินเรือแห่งชาติเวียดนาม (Vietnam Na-

tional Ship Lines: Vinalines) การท่าเรือไซ่ง่อน (Saigon 

Port: SP) และการท่าเรือสิงคโปร์ (Port of Singapore Au-

thority : PSA) ท่าเรือแห่งนี้สามารถรองรับขีด

ความสามารถในการขนถ่ายสินค้า ปีละ 25 ล้านตัน และ

สามารถรองรับเรือสินค้าขนาด 80,000 ตันประกอบไป

ด้วยท่าเทียบเรือ 5 ท่า คือ ท่าเทียบเรือ Nha Rong,  

Khanh Hoi, Tan Thuan I, Tan Thuan II, Can Tho 

 

ท่าเรือ Cai Mep–Thi Vai (Ba Ria-Vung Tau) ที่วุงเต่า ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองโฮจิมินห์ไปทาง

ตะวันออกเฉียงใต้ 35 ไมล์ จะเป็นท่าเรือน้ําลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางเดินเรือ

ระหว่างทะเลอ่าวไทย กับทะเลจีนใต้ ที่จะเป็นประตูขนสินค้าเข้าประเทศ ท่าเรือแห่งใหม่นี้กลายเป็นท่า

เทียบเรือ และท่าคอนเทนเนอร์สินค้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้าปี

ละ 24 – 25 ล้านตัน และสามารถรองรับเรือบรรทุกสินค้าขนาด 80,000 ตัน โดยท่าเรือ Cai Mep นี้

เป็นท่าเรือทีร่่วมลงทุนโดยบริษัท Maersk (49%) และบริษัทขนส่งทางเรอืแหง่ชาติคอื Vinalines 

 

ท่าเรือ Vung Ang เป็นท่าเรือน้ําลึกที่ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศ ในจังหวัด Ha Tinh ห่างจาก

เมืองวินห์ 134 กิโลเมตร เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านไปยัง สปป.ลาว ท่าเทียบเรือมีร่องน้ําลึก

ประมาณ 13 เมตรและสามารถรองรับเรอืขนาด 40,000 ถึง 50,000 ตัน 

ท่าเรอื Ho Chi Minh City (HCMC) 

ท่าเรอื Cai Mep–Thi Vai (Ba Ria-Vung Tau) 

ท่าเรอื Vung Ang  

 (ท่ีมา : www.123rf.com, 2016) 
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รูปที่ 7.9 ท่าเรือที่สําคัญตามชายฝัง่ทะเลของประเทศเวียดนาม 
(ท่ีมา: www.mapsofworld.com, 2015) 

นอกจากนี้มีท่าเรือน้ําลึกท่าเรือน้ําลึก Hon La ที่จังหวัดกวางบินห์ (Quang Binh) และรัฐบาล

เวียดนามได้วางแผนก่อสร้างท่าเทียบเรือ Son Tra (หรือ Tho Quang) สําหรับให้บริการเรือโดยสาร

ท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถรองรับเรือขนาดระวางบรรทุก 5,000-20,000 DWT และมีท่าเรือ

ขนาดเล็กที่ดูแลโดยจังหวัดในท้องถิ่นอีกหลายแห่ง  

ในปัจจุบันท่าเรือไฮฟอง และท่าเรือดานัง เพียงสองแห่งเท่านั้นที่มีระบบคมนาคมขนส่ง

เชื่อมโยงกับทางหลวง ทางรถไฟ และการขนส่งทางลําน้ําที่ค่อนข้างสมบูรณ์ในการขนถ่ายสินค้าต่อไป

ยังปลายทาง การขนสง่ทางเรือในเวียดนามจะค่อนข้างคับคั่งใน 2 บริเวณ คือท่าเรือไฮฟอง และท่าเรือ
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ไซงอ่น หรอื HCMC เพราะมีการบริโภคสินค้าในเมืองหลัก ส่วนท่าเรืออื่นๆ ยังใช้งานได้ไม่เต็มพิกัด โดย

ท่าเรือ HCMC จะเน้นการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัมพูชาและเวียดนาม เพื่อส่งต่อไปยังสิงคโปร์และ

มาเลเซีย สว่นท่าเรือ Cai Mep จะเน้นการขนสง่สนิค้าไปยังสหรัฐอเมริกา ประเทศตะวันออกกลาง และ

เอเชีย ภายในปี ค.ศ.2020 การพัฒนาท่าเรือให้รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่จะเน้นไปที่ท่าเรือไฮฟอง 

(ท่าเรือ Lach Huyen) และท่าเรือ Cai Mep (Ba Ria-Vung Tau)  

การบริหารงานท่าเรือในเวียดนามจะถูกจัดการภายใต้บริษัทของรัฐ ที่ดูแลโดย Ministry of 

Transport แยกเป็นบริษัท VINAMARINE บริหารท่าเรอืขนาดเล็ก เช่น ท่าเรือ Nghe Tinh, Qui Nhon และ 

Nha Trang ส่วนท่าเรือขนาดใหญ่จะมีบริษัท Vinalines (Vietnam National Shipping Lines) บริหาร

จัดการดูแลท่าเรือขนาดใหญ่ เช่น Hai Phong-Quang Ninh, Da Nang และ HCMC เป็นต้น และมีบริษัท

ขนาดรองลงไปคือ Vinashin (Shipbuilding Industry Corporation) บริหารท่าเรืออื่นๆ นอกจากนี้มีท่าเรือ

ที่บริหารโดยเอกชน 2 แห่ง ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ ประกอบด้วยท่าเรือ Ba Ria (ร่วมทุน

ฝรั่งเศส-เวียดนาม) ในเมืองวุงเต่า (Vung Tau) ท่าเรือ Vietnam International Container Terminals 

(VICT ร่วมทุนสิงคโปร์-ญี่ปุุน-เวียดนาม) ที่เมอืงโฮจิมนิห ์ 

สําหรับคลังสินคา้ในเวียดนามน้ันไม่มีขอ้มูลจํานวนและสภาพที่ชัดเจน แต่มีบริษัท Vinatrans ซึ่ง

เป็นบริษัทของรัฐเป็นเจ้าของคลังสินค้าและจัดการโลจิสติกส์รายใหญ่ และบริษัท Vinalines เป็นผู้ดูแล

คลังสินค้าตามจุดขนถ่ายที่ท่าเรือหลัก 

ปัญหาการขนส่งทางเรือเดินทะเล คือท่าเรือส่วนใหญ่เป็นท่าเรือเก่า มีอุปกรณ์ที่ล้าสมัยไม่

เหมาะกับการขนสง่ดว้ยตู้คอนเทนเนอร์ และบางแหง่มรีะดับน้ําลึกเพียง 10 เมตร มีท่าเรือใหม่เพียงไม่กี่

แห่ง (Caimep-Thivai, Lach Huyen) เวียดนามตอ้งการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกที่มีอุปกรณ์สําหรับตู้คอนเทน

เนอร์เพิ่มขึ้น  

4) การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งในลําน้ํา ประกอบด้วย 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ทางเหนือในลุ่มน้ําแดง มีแม่น้ํา Hong และ

แม่น้ํา Thai Binh และพื้นที่ทางใต้ในลุ่มแม่น้ําโขงซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับกัมพูชาได้ การบริหารงาน

ท่าเรือตามลําน้ําในเวียดนามจะถูกจัดการภายใต้บริษัทของรัฐ คือบริษัท VINALINES ที่ดูแลโดย Minis-

try of Transport และบริษัทขนาดเล็กของเอกชน ท่าเรือตามริมแม่น้ําเหล่านี้ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและยัง

ไม่สามารถรองรับการขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์ได้ จึงนิยมใช้ขนส่งสินค้าที่มีมูลค่าไม่สูงไปยังพื้นที่

หา่งไกลจากถนน 
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7.4  การเชื่อมโยงกับระบบขนส่งระหว่างประเทศเข้ากับประเทศไทย…......... 

ประเทศเวียดนามไม่มีชายแดนติดต่อกับไทย แต่สามารถเชื่อมโยงโดยใช้เส้นทางขนส่งทางบก 

ผา่นแดนประเทศลาวหรอืกัมพูชาไปเวียดนาม ได้แก่เส้นทางดังนี ้

1) เส้นทางจากมุกดาหาร-สะหวันนะเขต-กว่างตรี ระยะทาง 230 กม. จากมุกดาหารใช้

สะพานมิตรภาพ 2 ข้ามแม่น้ําโขง สู่สะหวันนะเขตของลาว ไปตามเส้นทาง R9 ผ่านด่านแดนสะหวัน 

ของลาว และด่านลาวบาวชองเวียดนาม เข้าสู่ด่องฮา จังหวัดกว่างตรี ต่อไปยังเมืองท่าดานัง 

(กรุงเทพฯ-ฮานอย ระยะทาง 1,590 กม. ใช้เวลา 35 ชม. และกรุงเทพฯ-โฮจิมินห์ ระยะทาง 2,590 

กม. ใช้เวลา 45 ชม.) 

2) เส้นทางจากนครพนม–คําม่วน–วินห์ จากฝั่งไทยข้ามแม่น้ําโขงที่สะพานมิตรภาพ 3 เข้า

สู่เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน ไปตามเส้นทาง R12 ผ่านด่านนาเพาที่ชายแดนลาว และด่านจาลอของ

ประเทศเวียดนาม เช่ือมต่อไปสู่เมืองฮาตินห์ (Ha Tinh) ระยะทางรวม 210 กม. และสามารถต่อไปยัง

ฮานอย (กรุงเทพ-กรุงฮานอย ระยะทาง 1,385 กม. ใชเ้วลา 29 ชม.) 

3) เส้นทางบุ่งคล้า–ปากกระดิง–วินห์ เริ่มจากใช้ถนนหมายเลข 13 ในลาว เชื่อมต่อถนน

หมายเลข 8 ทีบ่้านเวียงคํา แขวงบอลิคําไซ ผา่นเมืองคําเกิด ด่านน้ําพ้าวของลาว และด่านกาวแจว เข้า

สู่เวียดนาม เชื่อมตอ่ไปยังสู่เมอืงวินห ์

4) เส้นทางสายอุบลราชธานี–จําปาสัก-ปากเซ-–Koh Tum (เวียดนาม) ระยะทาง 250 

กม. สามารถเชื่อมต่อไปยังเมืองดานัง 

5) เส้นทางจาก จ.บึงกาฬ ผา่น สปป.ลาว เชื่อมไปยังท่าเรือหวุงอัน ในเวียดนาม 

6) เส้นทางสายอรัญประเทศ-ปอยเปต-พนมเปญ-โฮจิมินห์ เริ่มจากด่านที่อรัญประเทศ 

จังหวัดสระแก้ว เข้าสู่ปอยเปตของกัมพูชา ผ่านพนมเปญ ด่านหมกบาย ก่อนเชื่อมต่อไปยังเมืองโฮจิมิ

นหข์องเวียดนาม ระยะทาง 600 กม. 

7) เส้นทางสายตราด-เกาะกง-ฮาเตียน (เวียดนาม) ระยะทาง 230 กม. 

ปัญหาอุปสรรคของการขนส่ง

ตามล าน้ าคือขาดการดูแลขุดลอกร่องน้ า 

ท าให้ตื้นเขินในฤดูแล้งไม่สามารถใช้ขนส่ง

ได้ในหลายพืน้ที่ 

 (ท่ีมา : www.marinetraffic.com, 2016) 
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รูปที่ 7.10 เส้นทางขนส่งจากไทยผ่านแดนประเทศลาวไปเวียดนาม 
(ท่ีมา: ศูนยข์้อมูลการคา้และการลงทุนฯ กรมการค้าตา่งประเทศ, 2559) 

 

รูปที่ 7.11 เส้นทางขนส่งจากไทยผ่านแดนประเทศลาวไปเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง การดําเนินงานภายใต้กรอบ

ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ํา โขง ทั้งนี้ยุทธศาสตร์การ

เชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางรถไฟในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ได้กําหนดเส้นทางที่สําคัญ ประกอบด้วย 

 เส้นทางกรุงเทพฯ-พนมเปญ-โฮจมิินหซ์ิตี้ 

 เส้นทางกรุงเทพฯ-เวียงจันทน์-คุนหมงิ (ผา่นบ่อเต้น-โมฮั่น หรอืบ่อหาร)-หนานหนงิ 

 เส้นทางฮานอย-โฮจมิินหซ์ิตี้ 

โดยภาพรวมจะเป็นเครือข่ายเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจากสิงคโปร์ผ่านกรุงเทพฯ ฮานอย ท่าเรือ

ไฮฟง ไปยังหนานนิงในประเทศจีนตอนใต้ จีนได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยง

ทางรถไฟจากจีนไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในเวียดนามจีนมีส่วนร่วมในการสร้างทาง

รถไฟจากคุนหมงิ และหนานหนงิสูฮ่านอย เพื่อเชื่อมไปยังโฮจมิินห์-พนมเปญ-กรุงเทพฯ 

 

รูปที่ 7.12 โครงขา่ยเส้นทางรถไฟอาเซียน 
(ท่ีมา: Jones Lang LaSalle, 2013) 



 

 

 

 

 7-18 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

ในปัจจุบันการขนส่งสินค้าจากไทยไปเวียดนามส่วนใหญ่ใช้เส้นทางขนส่งทางน้ําจากท่าเรือ

กรุงเทพฯ และท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือไซงอ่น ในนครโฮจิมนิหใ์ช้เวลาประมาณ 3 วัน 

7.5 ด่านชายแดนไทย-ลาว ที่ผ่านไปเวียดนาม.......................................... 

1) ด่านศุลกากรหนองคาย–เวียงจันทน์ เป็นด่านหลักทั้งด้านสินค้าและการท่องเที่ยว มีทาง

รถไฟขนานไปกับสะพานข้ามแม่น้ําโขงแหง่ที่ 1  

2) ด่านมุกดาหาร มีสะพานข้ามแม่น้ําโขงแห่งที่ 2 เชื่อมโยงกับแขวงสะหวันนะเขต โดยมี

เส้นทาง R9 เชื่อมโยงไปยังด่องฮา จังหวัดกว่างตรี ประเทศเวียดนาม และมีถนนไปถึงนคร

ฮานอย และด่านโยวยี้กว่าน–นครหนานหนงิ ประเทศจนี  

3) ด่านนครพนม จุดผา่นแดนถาวร มีสะพานขา้มแม่น้ําโขงแห่งที่ 3 เป็นเขตติดต่อกับบ้านเวิน

ใต้ เมืองท่าแขก แขวงคําม่วน มีเส้นทาง R12 เชื่อมโยงไปสู่ท่าเรือวิงซ์ของประเทศ

เวยีดนาม ซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดแคบที่สุดของ สปป.ลาว มรีะยะทางไม่เกิน 140 กิโลเมตร รวม

ระยะทางจากเมอืงท่าแขกไปยังท่าเรือวิงซ์ไม่เกิน 300 กิโลเมตร 

4) ด่านช่องแม็ก–ปากเซ  

 

รูปที่ 7.13 จุดผ่านแดนไทย-ลาว เชื่อมโยงไปยังเวียดนาม 
(ท่ีมา: กรมการขนส่งทางบก, 2556) 
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 ไทยและเวียดนาม มจีังหวัดชายแดนไทยที่มพีรมแดนตดิกับ สปป.ลาว เพื่อเป็นทางผ่านแดนไป

เวียดนาม 6 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร บึงกาฬ นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี เลย และมีสะพาน

มิตรภาพข้ามแม่น้ําโขง 3 แห่ง ที่จังหวัดหนองคาย มุกดาหาร และนครพนม และสะพานข้ามแม่เหือง  

ที่จังหวัดเลย และมีจังหวัดชายแดนไทยที่มพีรมแดนตดิกับกัมพูชาผา่นแดนไปเวียดนาม 5 จังหวัด ได้แก่ 

สระแก้ว จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี สุรินทร์ 

7.6  พื้นที่การลงทุนประเทศเวียดนาม..................................................... 

เขตเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญของเวียดนาม และสิทธิประโยชนใ์นการเข้าไปลงทุน ประกอบด้วย 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ 

 Tan Thuan Export Processing Zone (Tan Thuan EPZ) เป็น EPZ แห่งแรกของเวียดนาม              

มีพื้นที่มากกว่า 300 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือในนครโฮจิมินห์ 4 แห่ง คือ Ben Nght, 

Tan Thuan, Saigon  และ VICT 1 อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat เพียง 12 

กิโลเมตร  

 Bien Hoa 2 Industrial (Bien Hoa 2 IZ) มีพื้นที่ 365 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ในเมือง Bien Hoa สิทธิ

ประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในเขตนี้ คือ ค่าเช่าที่ดินเป็นแบบคงที่ระยะเวลา

ในการเช่า 30-50 ปี และสามารถแบ่งชําระค่าเช่าที่ดินเป็นงวดๆได้ หากชําระค่าเช่าที่ดิน

งวดละ 5-15 ปี จะได้รับส่วนลดร้อยละ 5-15 ของอัตราค่าเชา่ 

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ 

 Nomura-Haiphong Industrial Zone (Nomura-Haiphong IZ) มีพื้นที่ 365 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่ที่

ตําบล An Hai จังหวัด Hai Phong  

 Thuy Van Industrial Zone  มีพื้นที่ 365 เฮกเตอร์ ตั้งอยู่จังหวัด Phu Tho หา่งจากท่าเรือ 

Viet Tri River Port 7 กิโลเมตร และห่างจากสนามบิน Noi Bai 55 กิโลเมตร  

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง 

 Dungquat Economic Zone ตั้งอยู่ในพืน้ที่ 2 จังหวัดคือ Quang Nga I และ Quang Nam 

สามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ําลึก Dung Quat สนามบินนานาชาติ Chu Lai  
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7.7 เส้นทางขนส่งแร่จากเวียดนามยังประเทศไทย 

แหล่งทรัพยากรแร่เปูาหมายสําหรับการลงทุนจากประเทศไทย หรือเป็นแหล่งที่ต้องการ

สําหรับอุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่  

1) แหล่งตะกั่วสังกะสี ทางตอนเหนือของประเทศ ได้แก่แหล่งที่ Cho Don, Phia Khao และ 

Cho Dien 

2) แหล่งถ่านหิน ทางตอนเหนือของประเทศ พบมากในบริเวณจังหวัด Thai Nguyen, Nunh 

Binh, Son La และ Lai Chau 

3) แหลง่แร่ดบีุก พบในพืน้ที่จังหวัด Tam Dao, Quy Hop, Quang Nam และ Lam Dong 

4) แหล่งทรายอุตสาหกรรมและอิลเมไนต์ ตามแนวชายหาดในจังหวัด Quang Ninh ใน

ภาคเหนือ และตั้งแตช่ายหาดจังหวัด Thua Thien-Hue ถึง จังหวัด Phu Yen ในภาคกลาง 

การขนส่งแร่ที่อยู่ในภาคเหนือ เช่น ถ่านหิน ตะกั่ว-สังกะสี อาจจะใช้เส้นทางถนนมายัง

ฮานอย และท่าเรือไฮฟอง เชน่ เส้นทางหมายเลข 1, 2, 3 หรือเส้นทาง AH14 ที่เชื่อมต่อจังหวัดต่างๆ ใน

ภาคเหนือ จากนั้นขนส่งโดยเรอืเดินทะเลมายังท่าเรือในประเทศไทย 

ส่วนแหล่งแร่ที่พบในภาคกลาง ได้แก่ แร่ดบีุกและแร่อุตสาหกรรม ควรจะขนส่งมาที่ท่าเรือใน

ภาคกลางของเวียดนาม เชน่ ท่าเรือดานัง และท่าเรือหวุงอัน เพื่อขนส่งมายังท่าเรือในประเทศไทย 

ถ้าเส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจทางถนนที่ผ่านประเทศลาวได้รับการปรับปรุงและพัฒนา

ให้ดีขึ้น ก็จะเป็นทางเลือกในการขนสง่แร่จากภาคกลางของเวียดนามมายังประเทศไทยได้ เชน่  

 เส้นทาง R12 จากนครพนม–คําม่วน–

วินห์ ผ่านด่านนาเพาที่ชายแดนลาว และด่านจาลอของ

เวียดนาม ระยะทางรวม 210 กม. เพื่อไปยังท่าเรือวินห ์

(Vinh) ในจังหวัดฮาตนิห ์ 

 เส้นทาง R9 (หรือ AH 16) มุกดาหาร–

สะหวันนะเขต-ลาวบาว-ด่องฮา ระยะทาง 230 กม. 

เพื่อมาที่ท่าเรือดานัง  

  
 (ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2015) 
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7.8 สรุปโลจสิตกิส์ของประเทศเวียดนาม............................................. 

สภาพเส้นทางและระบบสาธารณูปโภคของถนนที่อยู่ในลาวและเวียดนามมขี้อจํากัด ดังนี้ 

1) การขนส่งสินค้าทางถนนและตามลําน้ําในเวียดนามมีขีดความสามารถจํากัดเนื่องจากขาด

การลงทุนขยายระบบทางกายภาพ ส่วนการขนส่งทางทะเลจะขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก

ท่าเรือสว่นใหญ่เป็นท่าเรือเก่า มอีุปกรณ์ที่ลา้สมัยไม่เหมาะกับการขนสง่ด้วยตู้คอนเทนเนอร์ 

ในปัจจุบันมกีารพัฒนาท่าเรือสมัยใหม่เพิ่มขึ้น แตก่ารบริหารงานท่าเรือถูกผูกขาดโดยบริษัท

ของรัฐทําให้ขาดประสิทธิภาพ 

2) เส้นทางตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ ที่ต้องผ่านประเทศลาวไปยังเวียดนามนั้น เส้นทางในช่วง

ลาวมี 2 ช่องจราจร ถนนมีลักษณะค่อนข้างคดเคี้ยว ทําให้มีค่าขนส่งค่อนข้างสูง และการ

ขนส่งส่วนใหญ่ในเส้นทางช่วงลาว และเวียดนามยังเป็นของผู้ให้บริการขนส่งเวียดนาม 

นอกจากนี้เนื่องจากความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน (CBTA) ยังไม่มีผล

บังคับใช้ บนเส้นทางในช่วงของลาว ทําให้ต้องเสียค่าผ่านด่านในการขนส่งสินค้า ซึ่งถือเป็น

การเพิม่ตน้ทุนสินค้า 

3) ปัญหาการจํากัดความเร็วของรถยนต์ในเวียดนาม อันเป็นผลมาจากการที่ถนนสายหลักของ

เวียดนาม คือสาย R3A ซึ่งมี 2 ช่องทางจราจร และเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านชุมชน รถขนส่งทาง

ถนนยังใชค้วามเร็วได้จํากัดและบรรทุกได้น้อย หรือบรรทุกได้ไม่สูงมาก ทําให้เกิดการล่าช้า

และเพิ่มคา่ใช้จ่าย 

4) การใช้ระบบเส้นทางจราจรต่างกัน โดยไทยใช้รถพวงมาลัยขวา ในขณะที่ลาวและเวียดนาม

ใช้รถพวงมาลัยซ้าย ทําให้ต้องเปลี่ยนถ่ายรถบรรทุกสินค้า หรือเปลี่ยนหัวลากตู้คอนเทน

เนอร์ ณ จุดพรมแดน  

5) การขนส่งทางรถไฟในเวียดนามส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นรางเดี่ยวที่ต้ องรอสับหลีก

ขบวนรถสวนจึงใช้ความเร็วไม่ได้มาก มีขนาดรางแคบไม่เหมาะสําหรับรถขนสินค้า สะพาน

รถไฟข้ามแม่น้ํามักไม่แข็งแรง ทําให้การขนส่งสินค้าโดยรถไฟยังไม่เป็นที่นิยมมากใน

เวียดนามเพราะขาดการอํานวยความสะดวก  

6) การบริการคลังสินค้ามีจํานวนน้อย มีขนาดเล็ก ขาดระบบอํานวยความสะดวกในการขน

ถ่ายสินค้า การบริการตามท่าเรือน้ําลึกสมัยใหม่ในภาคใต้ที่มีอุปกรณ์สําหรับตู้คอนเทน

เนอร์ยังขาดระบบส่งต่อเพื่อกระจายสินค้าไปยังพืน้ที่อื่น 
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7) ปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ทํา ให้การเชื่อมโยง

ระบบโลจิสติกส์ไม่สมบูรณ์ บริษัทด้านขนส่งและโลจิสติกส์ในเวียดนามมีจํานวนประมาณ 

1,200 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทของต่างชาติจํานวน 25 บริษัท แต่ให้บริการโลจิสติกส์รวมกัน

ประมาณ 70-80% บริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของจะบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ ผูกขาดค่าขนส่ง 

ทําให้มตี้นทุนสูง 

ข้อเสนอแนะ 

 รัฐบาลไทยควรมีกลยุทธ์ในการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวร/ช่ัวคราว/จุดผ่อนปรนที่มี

ศักยภาพทางการค้าให้เป็นด่านถาวรที่ได้มาตรฐานสากล (Standardize CIQ) ด่าน

ชายแดนควรได้รับการจัดสรรพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แยกช่องทางการจราจรระหว่างรถ

ท่องเที่ยวและรถบรรทุก แยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน เพื่อ

สร้างช่องทางการค้าที่ถูกกฎหมายบริเวณชายแดน สนับสนุนให้มีการทําพิธีการทาง

ศุลกากรแบบครบวงจร พร้อมทั้งช่วยยกระดับพิธีด่านศุลกากรของประเทศเพื่อนบ้าน

ให้มรีะบบมากขึ้น รวมทั้งจัดตัง้ "หน่วยงานส่งเสรมิการค้าและโลจิสติกส์" ที่จุดผ่าน

แดน ทําหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้ จัดทําคู่มือส่งเสริมการค้าและระเบียบพิธีการและ

กระบวนการค้าการขนสง่ที่ด่านชายแดนกับแตล่ะประเทศเพื่อนบ้าน  

 ต้องยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการข้ามชาติ จากการเป็นผู้ผลิต

สินค้าสู่นักธุรกิจ ซึ่งมีความรู้เรื่องลูกค้า ตลาด และอื่นๆ มีความเป็นสากลและมือ

อาชีพ ซึ่งจําเป็นต้องปรับทั้งในแง่ของทัศนคติ ทักษะ องค์ความรู้และความเข้าใจใน

กลุ่มลูกค้า รวมถึงสรา้งโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนต่างๆ 

 ผู้ประกอบการไทยไม่มีเครือข่ายในการขนส่งหลายรูป แบบที่เชื่อมโยงต่อกันเหมือน

ต่างประเทศ รัฐบาลต้องออก พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายและการรวมกลุ่มของ

ผู้ประกอบการ แต่เชื่อมโยงในการให้บริการ การพัฒนาเครือข่าย จะเป็นปัจจัยสําคัญ

ในการเพิ่มศักยภาพในการแขง่ขัน 

 ผู้ประกอบการไทยยังขาดความสามารถและความพร้อมในการออกไปลงทุนใน

ต่างประเทศ เพราะถ้าจะแข่งขันในเชิงรุกจําเป็นต้องสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ

ไทยไปขยายเครือขา่ยกิจการลงทุนในต่างประเทศ 
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