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ภาคผนวก ง. 

ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านแร่ในประเทศเวียดนาม 

การสํารวจ รวบรวม และทบทวนข้อมูลด้านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านแร่ของ

ประเทศเวียดนาม ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความทันสมัย โดยการ

รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศ จากการค้นคว้าเอกสารและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ตลอดจนการ

สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเดินทางไปสํารวจรวบรวมข้อมูลในประเทศเวียดนาม โดยตรง

ผา่นหนว่ยงานที่มกีารประสานสายสัมพันธ์ไว้ 

 

รูปที่ ง.1 แผนที่ภูมิประเทศแสดงตําแหน่งที่ตั้งของประเทศเวียดนาม 

ท่ีมา: www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia, 2015 
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รูปที่ ง.2 เขตการปกครองของประเทศเวียดนาม 

ท่ีมา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f0/VietnameseProvincesMap.png 
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ง.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ประเทศเวียดนาม มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ( The 

Socialist Republic of Vietnam) มีข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและประชากร 

การเมอืงการปกครอง และข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ ง.1  

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเวียดนาม ได้แก่ การคมนาคม 

ท่าเรือ พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ ง.3 

ตารางที่ ง.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศเวียดนาม 

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที่ 329,560 ตารางกิโลเมตร (พื้นดิน 325,360 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ํา 4,200 

ตารางกิโลเมตร) 

สภาพภูมิประเทศ มีดินแดนปากแม่น้ําที่ราบต่ําทางภาคเหนือ และภาคใต้ มีที่ราบสูงตอนกลาง

ของประเทศ ทางภาคเหนือที่อยู่ห่างออกไปและทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือมี

ทิวเขาและภูเขา 

สภาพภูมิอากาศ ในภาคเหนือของเวียดนาม มีภูมิอากาศคล้ายเขตเมืองร้อน มี 4 ฤดู คือ ฤดู

ใบไม้ผลิ (มี.ค. – เม.ย.) ฤดูร้อน (พ.ค. – ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย. – พ.ย.) และ

ฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.) ส่วนในภาคใต้ของเวียดนาม จะมีภูมิอากาศคล้ายแถบ

เส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค. – ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย. 

– เม.ย.) 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 ทรัพยากรปุาไม้ อุดมสมบูรณ์มาก 

 ทรัพยากรน้ํา แม่น้ําที่สําคัญ คือ แม่น้ําแดง, แม่น้ําไทยบินฑ์ (Thai Binh), 

แมน่้ําชู (Song Cho) และแมน่้ํามา (Song ma) 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- แหล่งแร่ที่มีศักยภาพสูง ได้แก่ แหล่งแร่บอกไซต์ แร่หายาก แอนทรา

ไซต์ ลิกไนต์ อะพาไตต์ กลุ่มหินและทรายสําหรับก่อสร้าง ดินขาว 

ทรายแก้ว และน้ําแร่ 

- แหลง่แร่ที่มศีักยภาพปานกลาง ได้แก่ แหล่งแร่ดีบุก ทังสะเตน ทองคํา 

ติตาเนียม โครเมียม  เหล็ก พลวง ตะกั่ว สังกะสี นิเกิล ยูเรเนียม เบน

โทไนต์ ไพโรฟิลไลต ์และกราไฟต์ 
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ข้อมูล รายละเอียด 

- แหล่งแร่ที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ํา ได้แก่ แหล่งแร่ไพไรต์ มังกานีส และ 

fat coal 

ภัยธรรมชาติ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มกราคม บางครั้งมีพายุใต้ฝุุนที่ทําให้เกิดน้ําท่วมอย่าง

หนัก โดยเฉพาะบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่นํ้าโขง 

ประชากร จํานวน 93.43 ล้านคน อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรเท่ากับ 1 % โดยมี

สัดส่วนของประชากรในวัยทํางาน (อายุระหว่าง 24-54 ปี) สูงที่สุด คิดเป็น

ร้อยละ 44.8 ของประชากรทั้งหมด 

การปกครอง ปกครองในระบอบสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์ โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

เวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) เป็นพรรคการเมืองเพียง

พรรคเดียวในประเทศ ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการกําหนดแนวทางการบริหาร

ประเทศในทุกด้าน ทําให้การเมอืงของเวียดนามมเีสถียรภาพ 

เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 59 จังหวัด และ 5 นคร ประกอบด้วย กรุงฮานอย , 

นครไฮฟอง, นครดานัง, นครโฮจมิินห ์และนครเกิ่นเทอ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

GDP 170 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556) ในปี พ.ศ.2556 

เศรษฐกิจเวียดนาม ขยายตัวประมาณร้อยละ 5.4 ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่

ขยายตัวร้อยละ 5.2 โดยเป็นผลจากภาคการบริการ และภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี ้รัฐบาลเวียดนามยังดําเนินนโยบายการคลังขาดดุลร้อยละ 7.1 ของ 

GDP จากปีก่อนที่ขาดดุลร้อยละ 6.4 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยังออก

มาตรการอีกหลายอย่างเพื่อช่วยฟื้นฟูภาคการเงินซึ่งยังมีความเสี่ยงต่อระบบ

เศรษฐกิจโดยรวม 

อัตราการว่างงาน 1.3% (ค่าประมาณ พ.ศ. 2556) 

อัตราเงนิเฟ้อ อัตราเงินเฟูอเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2556 อยู่ที่ร้อยละ 6.6 และคาดว่าในปี พ.ศ. 

2557 ที่ร้อยละ 3.0 ลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 จากการหดตัวของ

ความตอ้งการภายในประเทศ ผลผลิตอาหารคงที่ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ใน

ตลาดโลกที่ชะลอตัว 

ปีงบประมาณ มกราคม – ธันวาคม 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ในปี พ.ศ. 2556 เวียดนามเกินดุลการค้า 9,400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และดุล

บัญชเีดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 6.5 ของ GDP ส่วนหนี้ตา่งประเทศของเวียดนาม 

ณ สิน้ปี พ.ศ. 2555 มจีํานวน 59.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้รอ้ยละ 11.3 
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ข้อมูล รายละเอียด 

มูลค่าการส่งออก 132.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556) และคาดว่าในปี พ.ศ. 

2557 จะมีมูลค่า 150 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โทรศัพท์และอะไหล่โทรศัพท์ น้ํามันดิบ คอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รองเท้า และอาหารทะเล โดยส่งออกไปประเทศ

สหรัฐอเมริกา 16.92 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จีน 11.12 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

ญี่ปุุน 10.78 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ.2556) 

มูลค่าการน าเข้า 132.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556) 

สินค้าน าเข้ าและ

ประเทศคู่ค้า 

สินค้าอิ เล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ,  ผ้าผืน ,  โทรศัพท์มือถือและ

ส่วนประกอบ, เม็ดพลาสติก และวัตถุดิบสําหรับสิ่งทอและเครื่องหนัง              

โดยนําเข้าจากประเทศจีน 24.59 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เกาหลีใต้ 13.17 

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ญี่ปุุน 10.40 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (พ.ศ.2556) 
 

ท่ีมา: ฐานขอ้มูล Index Mundi: World Factbook, www.indexmundi.com, 2014 

 ธนาคารแหง่ประเทศไทย, 2557 สรุปภาวะเศรษฐกิจสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม ปี 2556 

  กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มอืการคา้และการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

 

รูปที่ ง.3 แสดงจํานวนประชากรจําแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 

ท่ีมา : Index mundi, 2014, World Factbook, www.indexmundi.com 
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ตารางที่ ง.2 เครื่องช้ีวัดเศรษฐกิจที่สําคัญของเวียดนาม ในปี พ.ศ.2554-2556 

เคร่ืองชี้วัดเศรษฐกิจท่ีส าคัญ 

รายการ 2554 2555 2556 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

GDP (พันลา้น USD) 

GDP growth (%) 

 

121.7 

6.2 

 

138.1 

5.2 

 

170 

5.4 

ราคาและการเงิน 

อัตราแลกเปลี่ยน ต่อ USD ณ สิ้นปี 

อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (%) 

 

20,828 

18.7 

 

20,825 

9.1 

 

21,095 

6.6 

ดุลการค้า (ลา้น USD) 

ดุลการค้า 

- ส่งออก (พนัลา้น USD) 

- น าเขา้ (พันล้าน USD) 

เงินส ารองระหว่างประเทศ (ลา้น USD) 

 

-9,844 

96.9 

106.7 

13,531 

 

700 

114.5 

113.8 

25,399 

 

9,400 

132.1 

132.1 

25,745 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557 สรุปภาวะเศรษฐกิจสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ปี 2556 

ตารางที่ ง.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเวียดนาม  

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

เวียดนามมรีะบบเครือข่ายทางถนนยาว 2.1 แสนกิโลเมตร ประกอบด้วย

ทางหลวงแผ่นดิน ยาวประมาณ 14,935 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันเวียดนาม

กําลังก่อสร้างทางด่วนพิเศษหลายแห่ง และมีโครงการปรับปรุงถนน

หลวงให้มีมาตรฐาน โดยรัฐบาลจะเปิดให้ตา่งชาติเข้ามาลงทุนและพัฒนา 

การคมนาคมทางน้ า เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตัน

ต่อวัน และสามารถรองรับเรอืระวางบรรทุกสูงสุด 1 หมื่นตันได้ ท่าเรือที่

สําคัญของเวียดนาม ได้แก่ ท่าเรือไซ่ง่อน ดานัง ไฮฟอง คามรานห์ ฮา

ลอง นานจาง วินห์ และวุ้งเต่า นอกจากนี้ ยังมีท่าเรืออีก 4 แห่งในเมือง

จ่าวินห์ สกจาง เบนแจ๋ และเกียนยาง เพื่อกระจายปริมาณการขนส่ง

สินค้าจากท่าเรือไซงอ่น 

การคมนาคมทางรถไฟ เครือขา่ยระบบขนส่งทางรถไฟของเวียดนามมีความยาวประมาณ 2,600 

กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางรางเดี่ยวทั้งหมด และมีจํานวนชานชลา 260 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-7 

ข้อมูล รายละเอียด 

แห่ง เส้นทางที่ยาวที่สุดและมีความสําคัญมาก คือ Hanai–Ho Chi Minh 

City ระยะทางยาวประมาณ 1,730 กิโลเมตร ซึ่งให้บริการด้วยรถไฟ

ความเร็วพิเศษ และยังเช่ือมต่อไปยังประเทศจนีด้วย 

การคมนาคมทางอากาศ ปัจจุบันเวียดนามมีสายการบินแห่งชาติ 2 แห่ง คือ Vietnam Airlines 

ให้บริการทั้งภายในและต่างประเทศ และ Pacific Airlines ที่เน้นการ

ให้บริการเฉพาะภายในประเทศ และมีสนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ  

Noi Bai Airport, Da Nang Airport และ Tan Son Airport จากจํานวน

สนามบินในประเทศทั้งหมด 44 แห่ง 

ท่าเรอื เวียดนามมีท่าเรือพาณิชย์ 17 ท่า รองรับสินค้าได้ประมาณ 15 ล้านตัน

ต่อวัน และสามารถรองรับเรือระวางบรรทุกสูงสุด 1 หมื่นตันได้ ท่าเรือที่

สําคัญของเวียดนาม ได้แก่ ท่าเรือไซ่ง่อน ดานัง ไฮฟอง คามรานห์ ฮา

ลอง นานจาง วินห์ และวุ้งเต่า นอกจากนี้ ยังมีท่าเรืออีก 4 แห่งในเมือง

จ่าวินห์ สกจาง เบนแจ๋ และเกียนยาง เพื่อกระจายปริมาณการขนส่ง

สินค้าจากท่าเรือไซงอ่น  

พลังงาน ในปี ค.ศ. 2013 เวียดนามใช้พลังงานถ่านหิน 29.2% น้ํามัน 32.0% ก๊าซ

ธรรมชาติ 16.2% และพลังงานน้ํา 22.4% มีกําลังผลิตไฟฟูารวม 

26,000 MW มีอัตราความตอ้งการพลังงานเพิ่มเฉลี่ยปีละ 12.7% 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

การให้บริการโทรคมนาคมในเวียดนามประกอบด้วย 3 บริการหลัก 

ได้แก่ บริการโทรศัพท์พื้นฐาน บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และบริการ

อินเทอร์เน็ต ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วตามระดับการพัฒนาประเทศและ

ความต้องการ บริการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะใน

เมืองใหญ่ที่ประชาชนเปิดกว้างในการรับเทคโนโลยี 

ในส่วนผู้ใช้งานโทรศัพท์พื้นฐาน มีจํานวนหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมด ณ 

สิ้นปี 2555 จํานวนทั้งสิ้น 136.6 ล้านเลขหมาย ประกอบด้วย โทรศัพท์

บ้าน 14.9 ล้านเลขหมาย และโทรศัพท์มือถือ 121.7 ล้านเลขหมาย ส่วน

จํานวนผูใ้ช้อนิเตอร์เน็ต Broadband ทั้งหมด ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 จํานวน

ทั้งสิน้ 4.3 ล้านคน 

ท่ีมา:  กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2554 คู่มอืการคา้และการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
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รูปที่ ง.4 แผนที่แสดงเส้นทางรถไฟ และท่าอากาศยานของประเทศเวียดนาม 

ท่ีมา: www.mapsofworld.com, 2015 

 

รูปที่ ง.5 ท่าเรือที่สําคัญตามชายฝัง่ทะเลของประเทศเวียดนาม 

ท่ีมา: www.mapsofworld.com, 2015 
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การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ 

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรระหว่างประเทศของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้แก่ 

(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม) 

 อาเซียน  

เวียดนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538 และได้ลงนามในความตก

ลงว่าด้วยการใช้อัตราภาษีพิเศษที่เท่ากันสําหรับเขตการค้าอาเซียน (Agreement on the Common 

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

จัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน ( AFTA ) โดยครอบคลุมทั้งสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ขณะนี้อัตรา

ภาษีนําเข้าของเวียดนามภายใต้ CEPT อยู่ที่ 0- 5 %และได้ลงนามยอมรับความตกลงว่าด้วยการค้า

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

2538  โดยมีเปูาหมายเปิดเสรีธุรกิจบริการให้สมาชิกภายในปี พ.ศ. 2558 

 องค์การการค้าโลก (WTO)  

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 

 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟกิ (APEC)  

เวียดนามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้ง APEC และความร่วมมือภายใต้กรอบการประชุมเอเชีย-

ยุโรป ( ASEM) 
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ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

1) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

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 

2) ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

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 

สรุปและวิเคราะห์ 

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 
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ง.2 ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่ 

ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลแหล่งแร ่และสถานการณ์ผลติแร ่

ธรณีวทิยา 

ธรณีวิทยาของประเทศเวียดนาม สรุปโดยสังเขปไดดังนี้ 

1) การล าดับชั้นหนิ (Stratigraphy)  

หินที่พบในประเทศเวียดนามมีลําดับช้ันหินดังนี้ในชวงอายุ Archean พบหินมิกมาไทตพวก 

Crystalline schists ที่จัดอยูใน 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 พบกลุมหิน จําพวก 

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 ซึ่งมีการกระจายตัวอยางมากทาง

ภาคกลางตอนใตและทางดานตะวันตกของภาคเหนือของประเทศเวียดนาม สุดทายในชวงอายุซีโน

โซอิคตอนปลายพบ Tholeiitic basalt และ Olivine basalt เปนหลัก โดยพบมากบนที่ราบสูงภาคกลาง

ตอนใตของประเทศเวียดนาม 
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รูปที่ ง.6 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 ง.7 แผนที่ธรณีวทิยาและแหล่งทรัพยากรแร่ของเวียดนาม 

ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam 
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แหล่งทรัพยากรแร่ 

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 สังกะส ีมังกานีส ทังสะเตน นิกเกิล แบไรต์ ฟลูออไรต์ กราไฟต์ ไมก้า ฟอสเฟต ไพโรฟิลไลต์ แร่

หายาก ทรายแก้ว ดีบุก ไทเทเนียม และเซอร์โคเนียม เป็นต้น  

เวียดนามมีสินแร่ที่ค้นพบแล้วมากกว่า 60 ชนิด โดยหลายชนิดมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและ

มีปริมาณมากพอสําหรับการผลิตในเชิงพาณิชย์ เช่น เหล็กพบมากในจังหวัด Thai Nguyen และใน

บริเวณลุ่มแม่น้ําแดง ถ่านหิน โดยเฉพาะถ่านหินแอนทราไซต์ที่มีคุณภาพดี ค่าความร้อนสูง ใช้ใน

อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก พบมากในจังหวัด Quang Ninh และบริเวณที่ราบสูง Thai Nguyen ในแถบ

ตอนกลางของประเทศ ทองแดงพบในจังหวัด Son La ทองคําพบที่จังหวัด Quang Nam และหลั่งเซิน 

(Lang Son) รวมถึงก๊าซธรรมชาติและน้ํามัน ที่พบมากบริเวณชายฝั่งทะเลวุงเต่า (Vung Tau) 

1. แร่เหล็กและแร่โลหะผสมกลุ่มเหล็ก (Iron and Ferro-Alloy Minerals)  

 แหล่งแร่เหล็ก (Iron) 

พบในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยมีลักษณะการสะสมตัวและลักษณะของการเกิดแหล่งแร่               

ที่แตกต่างกันออกไป โดยแหล่งแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจพบเกิดจาก 2 กระบวนการ คือ จากสการ์น

และ กระบวนการผุพังอยู่กับที่ แหล่งแร่จากสการ์น เป็นแหล่งแร่ขนาดใหญ่ แต่มีจํานวนแหล่งไม่มาก 

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 และแร่

เหล็ก-มังกานีส ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่อยู่ที่ประมาณ 185 ล้านตัน (50% Fe) 

 แหล่งแร่มังกานีส 

เท่าที่มีการสํารวจพบ 34 แหล่ง แต่แหล่งแร่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ

จังหวัด Cao Bang แร่เกิดจากการสะสมตัวในยุคดีโวเนียนตอนปลาย มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่

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

และสะสมตัวในตะกอนยุคดีโวเนียนตอนปลาย มีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ประมาณ 170,000 ตัน 
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รูปที่ ง.8 แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากรแร่ประเทศเวียดนาม 

ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam 
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 แหล่งแร่โครเมียม (Chromium) 

แหลง่แร่โครไมตท์ี่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจ คือ แหล่งลานแร่โครไมต์ Co Dinh และแหล่งใกล้ๆ ใน

จังหวัด Thanh Hoa  ปริมาณสํารองแร่ (Indicated Reserve) ประมาณ 22 ลา้นตัน 

 แหล่งแร่นิเกิล และโคบอลต์ (Nickel & Cobalt) 

มีการกําเนิดได้หลายแบบ เช่น จากหินหนืด (Magmatic) จากน้ําร้อน (Hydrothermal) และจาก

การผุพังอยู่กับที่ (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 นอกจากนี้ยังพบว่ามีการสะสมตัวของแร่นิเกิลและโคบอลต์ในตะกอนบริเวณ

ชายหาด (placer deposit) ในเหมือง บริเวณพื้นที่ Co Dinh ซึ่งมีปริมาณของ Ni ประมาณ 0.51-0.64% 

และ Co ประมาณ 0.05-0.12% และมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่ตามทฤษฎีประมาณ 3 ล้านตันนิเกิล 

และมากกว่า 271,000 ตันโคบอลต์ นอกจากแหล่งที่กล่าวมาข้างต้น ยังพบโคบอลต์และนิเกิลในแหล่ง

แรท่องแดง Sin Quyen 

 แหล่งแร่โมลิบดีนัม (Molybdenum) 

มีการพบแหล่งแร่ประมาณ 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) 

แร่ทังสะเตนที่พบในแหล่งแร่เป็นแบบน้ําร้อนเป็นชนิด Quartz-wolframite-cassiterite ซึ่งมี

ความสัมพันธ์กับหินแกรนิตอายุครีเตเชียส-พาลีโอจีน โดยแร่ที่พบนี้มีการกระจายตัวทางทิศตะวันตก

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 
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รูปที่ ง.9 แหล่งแรเ่หล็ก 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 โดยการเกิดของแหล่งดีบุกที่พบมีทั้งที่เป็นหิน

เพกมาไทต์ (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 และแบบ

การสะสมตัวในหินทราย (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 เป็นของบริษัท Sin Quyen Copper Co. ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Vinacomin ในปี ค.ศ. 2012 เหมืองแร่ 

Sin Quyen Mine ผลติแรป่ีละ 1.2 ล้านตัน ที่คุณภาพเฉลี่ย 1.03%Cu และกําลังจะขยายเป็นปีละ 3 ล้าน

ตัน มีอายุเหมือง 40-50 ปี โรงถลุงทองแดงที่ Lao Cai ผลิตโลหะทองแดงสําหรับใช้ในประเทศ  

(Vietnam National Coal-Mineral Industries Holding Corp. Ltd., 2012) 

 แหล่งแร่ตะกั่ว สังกะสี  

พบกระจัดกระจายทั่วไปทางภาคเหนือของประเทศเกือบ 400 แหล่ง ปัจจุบันกําลังสํารวจอยู่ใน 

50 แหล่ง แหล่งแร่เป็นแบบน้ําร้อน สการ์น และการผุพัง แหล่งแร่แบบสการ์นเป็นแหล่งที่สําคัญของ

ประเทศ แหลง่ที่มชืี่อเสียง ได้แก่ แหล่ง Cho Don และ Cho Dien ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่อาจมีมาก

ถึง 5 ล้านตัน แหล่งผุพังที่เกิดจากการออกซิเดช่ันของแร่ที่อยู่กับที่ อาจมีปริมาณสํารองทรัพยากรแร่

เกือบ 1 ล้านตัน แหลง่เหล่านีไ้ด้แก่ แหลง่ Phia Khao และ Cho Dien 
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รูปที่ ง.10 แหลง่แรด่บีุก 

ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam 
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รูปที่ ง.11 แหล่งแรท่องแดง ตะกั่ว สังกะสี 

ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam 
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 แหล่งแร่พลวงและปรอท (Antimony and Mercury)  

มีการพบแหล่งแร่พลวงมากกว่า 50 แหล่งในเวียดนาม แหล่งแร่ที่พบเกิดขึ้นโดยกระบวนการ

น้ําร้อนร่วมกับสายแร่พลวงและทองคํา กระจายตัวในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศ แหล่ง 

Lang Vai ในจังหวัด Tuyen Quang เป็นแหล่งที่มทีรัพยากรแร่พลวงถึง 98,000 ตัน และแร่อาร์เซนิคถึง 

139,000 ตัน แหล่งแร่ Khe Chim และ Tan Mai ในจังหวัด Quang Ninh เป็นแหล่งที่พบแร่พลวง

คุณภาพสูงและมีปริมาณทรัพยากรถึง 338,000 ตัน แหล่ง Mau Due จังหวัด Ha Giang พบปริมาณ

ทรัพยากรแร่พลวงถึง 60,000 ตัน และพบแหล่งแร่พลวง-ปรอทที่ Ban Cam และ Yen Ve ส่วนแหล่ง

แรป่รอทก็พบกระจายตัวทางเหนอืของประเทศเวียดนาม 

 แหล่งแร่บิสมัท (Bismuth)   

มักพบร่วมในแหล่งแร่ดีบุก ตะกั่ว-สังกะสี และแร่วุลแฟรม ที่เกิดโดยทั้งจากกระบวนการน้ํา

ร้อนและแบบหินสการ์น การเกิดแร่ชีไลต์ บิสมัทแบบหินสการ์นพบในเหมือง Da Lien จังหวัด Thai 

Nyugen  โดยมีปริมาณ WO3 เท่ากับ 0.13-0.26% ปริมาณ Bi 0.1-0.22% คิดเป็นปริมาณสํารอง

ทรัพยากรแร่ของ WO3 และบิสมัท มากกว่า 160,000 ตัน และมากกว่า 140,000 ตัน ตามลําดับ 
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รูปที่ ง.12 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 สําหรับ

แหล่งแร่ในยุค Permain ตอนปลาย อยู่ทางตอนเหนือสุดของของประเทศ เกิดอยู่ในแอ่งหินปูน Ha 

Giang-Cao Bang-Lang Son (แม่น้ํา Hiem) และยุคพาลีโอโซอิคตอนปลาย ตามแนวพรมแดนจีนและ

แหล่งแร่ยุคควอเทอนารี เป็นแหล่งแร่ลูกรังอยู่ในช้ันหินผุ โดยหลักๆ ประกอบด้วยหินบะซอลต์ยุคนีโอ

จีน-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) 

พบแหลง่แร่อลิมิไนต์ประมาณ 66 แหล่งในภาคเหนือและตอนกลางของเวียดนาม พบในหลาย

พื้นที่ตามแนวชายฝั่ง 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 ปริมาณสํารองทรัพยากร

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

นอกจากนีย้ังพบแหลง่แร่อลิมิไนต์แบบ Magmatic ที่ Cay Cham (จังหวัด Bac Thai) ที่มีปริมาณ

สํารองทรัพยากรแร่มากกว่า 19.8 ล้านตัน  

4. แร่โลหะมีค่า (Precious Metals)  

 แหล่งแร่ทองค า (Gold)  

แร่ทองคําในเวียดนามจะมีลักษณะการเกิดอยู่ 2 แบบ คือ แบบการสะสมตัวบริเวณชายหาด 

และแบบน้ําร้อน โดยแบบแรกพบว่ามีการกระจายตัวอยู่ในหลายพื้นที่ จนถึงปัจจุบันพบแล้วถึง 150 

แห่ง ขณะที่แบบหลังจะพบว่ามีการกระจายตัวมากกว่าและครอบคลุมพื้นที่มากกว่า ซึ่งรวมถึงมีชนิด

ของแหล่งแร่ที่แตกต่างกันไปด้วย ตัวอย่างเช่น ในจังหวัด Thai Nguyen และจังหวัด Thanh Hoa จะพบ

การเกิดแร่แบบ Quartz-gold จังหวัด Phu Tho พบเป็นแบบ Quartz-gold-tourmaline อีกหลายแห่งพบ

แบบ Quartz-gold-sulphide ส่วนในตอนกลางของประเทศจะพบเป็นแบบ Gold-silver 
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รูปที่ ง.13 แหลง่แร่อลิมิไนต์ 

ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam 
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รูปที่ ง.14 แหลง่แรท่องคํา 

ท่ีมา: General Department of Geology and Minerals of Vietnam 
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แหลง่ที่พบในจังหวัด Tuyen Quang และจังหวัด Quang Binh เป็นแหล่งแร่แบบ Gold-Antimony 

พบว่าเกิดแบบ Paragenetic Gold ในกลุ่มแร่จําพวกตะกั่ว-สังกะสี หรือ Pyrite, Chalcopyrite ในแหล่ง 

Sin Quyen  

ในจังหวัด Quang Nam ซึ่งอยู่บนที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ มีการสํารวจค้นพบแหล่งแร่

ทองคํา ในพื้นที่สํารวจ Bong Mieu ของบริษัท Besra Gold Inc. ของประเทศแคนาดา เช่น แหล่งแร่ Nui 

Kem  และ Ho Gan South อยู่ระหว่างการเจาะสํารวจ และแหล่งแร่ Ho Ray อยู่ในช่วงของการศึกษา

ความเป็นไปได้ในการทําเหมอืง (Gold Mining Journal, 2012) 

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 มปีริมาณทรัพยากรแร่รวมกันมากกว่า 5.9 พันล้านตัน โดยพบทางตะวันออกของ Bac 

Bo ซึ่งรวมถึงแอ่ง Bao Dai และ Hon Gai มีปริมาณทรัพยากรแร่ของทั้ง 82 เหมือง มากกว่า 2 พันล้าน

ตัน สําหรับ Anthracite จะพบมากบริเวณแอ่ง Quang Ninh Basin ในภาคเหนือมีปริมาณทรัพยากรแร่ 

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 

ล้านตัน ไม่นับรวมแหล่ง Ha Noi Depression จากข้อมูลการเจาะสํารวจปิโตรเลียมพบว่าแหล่งนี้อาจจะ

มีปริมาณทรัพยากรแรม่ากถึง 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 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-27 

Plain) และที่ราบชายฝั่งทะเล (Coastal Plain) ทั้งหมดมีอายุประมาณ Holocene มีการค้นพบมากกว่า 

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

ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งคิดเป็นปริมาณทรัพยากรแร่มากกว่า 75% ของปริมาณสํารองของประเทศ 

  

รูปที่ ง.15 แหลง่แร่ถ่านหิน 

ท่ีมา: GDGMV, Vietnam; Dinh Quang Trung (2014) 

6. แร่อุตสาหกรรม (Industrial Minerals)  

 แหล่งแรอ่ะพาไทต์ (Apatite)  

พบในหินแปรช่วงอายุแคมเบรียนตอนปลาย ที่จังหวัด Lao Cai โดยแร่ที่พบนี้สามารถแบ่งออก

ได้เป็น 4 เกรด คือ เกรด I ถึงเกรด IV โดยที่เกรด I และ III เป็นแร่ที่ผุพัง ซึ่งจะมีลักษณะอ่อนนิ่มและ

ร่วน  สว่นเกรด II และ IV เป็นแร่คาร์บอเนตฟอสเฟต ซึ่งวางตัวอยู่ใต้ช้ันแร่ผุ ปริมาณสํารองทรัพยากร
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แร่เกรด I และ IV ถึงความลึก 900 เมตร ประมาณ 4 พันล้านตัน ปริมาณสํารองทรัพยากรแร่รวมทุก

เกรดในแอ่งนีจ้ะมีมากกว่า 5 พันล้านตัน 

 แหล่งแร่แบไรต์ (Barite) 

เกิดเป็นแหล่งแร่โดยกระบวนการน้ําร้อน โดยพบถึง 21 แหล่ง และมีความสัมพันธ์กับการเกิด

ของแร่ตะกั่ว-สังกะสี หรือกับพวกแร่หายาก ปริมาณทรัพยากรแร่ทั้งหมดอาจมากถึง 25 ล้านตัน 

แหลง่ Dong Pao มีทรัพยากรแร่ถึง 4 ล้านตัน  

 แหล่งแร่ฟลูออไรต์ (Fluorite) 

จากการสํารวจพบว่าฟลูออไรต์ทั้ง 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 ของบริษัท 

Phu Yen Mineral ซึ่งเป็นผู้ผลิตแร่ฟลูออไรต์รายใหญ่ แหล่งแร่ Nui Phao ของบริษัท Masan Group อยู่

ในจังหวัด Thai Nguyen ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนอื มปีริมาณทรัพยากรแร่ 8.5 ล้านตัน มีกําลังผลิต

ปีละ 214,000 ตัน แหล่งแร่ Dong Pao ในจังหวัด Lai Chau ซึ่งพบร่วมกับแร่แบไรต์และแร่โลหะหายาก 

มีปริมาณทรัพยากรแร่ประมาณ 1 ล้านตัน และแหล่งแร่ Xuan Lanh ในจังหวัด Phu ภาคกลาง มี

ปริมาณทรัพยากรแร่ 277,500 ตัน 

 แหล่งแร่โดโลไมต์ (Dolomite) 

ที่พบในเวียดนามมี 2 ลักษณะ แบบแรกพบอยู่ในกลุ่มหินคาร์บอเนตที่มีอายุอยู่ในยุคดีโวเนียน

ถึง ไทรแอสซิคอีกแบบหนึ่งพบอยู่ในหินแปรที่มีอายุอยู่ตั้งแต่โพรเทอโรโซอิคถึงพาลีโอโซอิคตอนต้น 

ปริมาณสํารองแร่ (Investigated Reserves) ประมาณ 985 ล้านตัน (จาก 16 แหล่ง)  

 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 ง.16 แหล่งแร่อะพาไทต์ 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 ซึ่งควอร์ตไซต์ที่พบมี

คุณภาพสูง เหมาะสําหรับการทําอิฐทนไฟเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ โดยมีปริมาณสํารองแร่

ประมาณ 2 พันล้านตัน (13 แหล่ง) 

 แหล่งแร่ดินขาว (Kaolin) 

พบว่ามีการกระจายตัวอยู่ทั่วไปในหลายพื้นที่ และจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 136 เหมือง พบว่า

มีปริมาณสํารองแร่ถึง 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 อีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมตัวใหม่อีกครั้ง ซึ่งได้แก่ ตะกอนยุคควอเทอร์นารีซึ่งพบใน

บริเวณหุบเขา (Intermontane Valleys) ตะพักแม่น้ํา (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) 

ที่พบในเวียดนามมีการกระจายตัวเป็นบริเวณกว้างตามแนวชายหาดและพื้นที่รอบเกาะจาก

จังหวัด Quang Ninh ถึงจังหวัด Kien Giang โดยมีการศึกษาและสํารวจแล้วมากกว่า 40 แหล่ง และมี

ปริมาณสํารองแร่มากกว่า 1,270 ลา้นตัน ซึ่งทรายแก้วที่พบนีม้ีอายุอยู่ในยุคควอเทอนารี โดยมีลักษณะ

การเกิดแบบ Deluvial-proluvial, Alluvial Bank และ Marine-eolian 

 แหล่งแร่กราไฟต์ (Graphite) 

ที่พบในเวียดนามเกิด 2 แบบ ได้แก่ Precambrian Sedimentary-metamorphic-hydrothermal-

pneumatolytic ซึ่งมีการกระจายตัวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ําแดง (Red River) เช่นในพื้นที่ของจังหวัด Lao 
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Cai, Yen Bai และทางตอนกลางของพื้นที่ Trung Bo เช่น พื้นที่ Quang Ngai ในขณะที่อีกแบบหนึ่งนั้นจะ

เป็นแบบ 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) 

มีการพบแหล่งสะสมตัวถึง 25 แหล่ง ในจํานวนนี้มีจํานวน 15 แหล่งที่ได้มีการศึกษา และมี 2 

แหล่งที่มีการสํารวจและทําเหมือง โดยพบในชุดหินยุคนีโอจีนและควอเทอนารี 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 

ปัจจุบันมีการทําเหมืองแร่โลหะหายากโดยผู้ขุดแร่รายย่อย 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 เกิดอยู่ในแถบ

ชายฝั่งทะเล ส่วนอีกชนิดหนึ่งพบว่ามีการกระจายตัวในบริเวณ Bac Bo, North Trung Bo, และ West 

Nam Bo โดยหินที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจจะเป็นชุดหิน Bac Son ที่มีอายุยุคคาร์บอนิเฟอรัส-เพอร์เมียน 

และชุดหิน Dong Giao ยุคไทรแอสซิค หินปูนที่พบนี้มีปริมาณสํารองแร่ทั้งแบบ Indicated และ Inferred 

จากทั้ง 91 เหมือง ประมาณ 1,300 ล้านตัน ในขณะที่ทางทฤษฎีแล้วน่าจะเป็นแหล่งที่มีปริมาณสํารอง

แรถ่ึงแสนลา้นตัน 

 แหล่งหินก่อสร้างและหนิประดับ (Construction and Facing Stones) 

หินก่อสร้างและหินประดับที่มีคุณภาพดีพบได้ในหิน Intrusive Magmatic Rocks โดยจาก 76 

แหลง่ที่มกีารศกึษาแล้ว พบว่ามี 16 แหล่งที่ให้ปริมาณสํารองแร่ของหินก่อสร้างถึง 1,611 ล้านลูกบาศก์

เมตร และ 241 ล้านลูกบาศก์เมตรสําหรับหินประดับ และจากหิน Effusive Rocks มี 52 แหล่งที่ได้

ทําการศึกษา และจาก 15 แหล่งที่ได้ทําการสํารวจแล้วพบว่ามีปริมาณสํารองแร่ของหินก่อสร้างถึง 

358 ล้านลูกบาศก์เมตร และ 24 ล้านลูกบาศก์เมตรสําหรับหินประดับ 

ตารางที่ ง.4 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) 
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Ores Main Deposits Location 

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 

Initiative and the Implementation Perspective of Vietnam. 

แหล่งแร่เป้าหมายส าหรับผู้ลงทุนไทย 

แหลง่ทรัพยากรแร่เปูาหมายสําหรับการลงทุนจากประเทศไทย เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์

และความชํานาญ และความต้องการใช้ในประเทศ หรือเป็นแหล่งที่ต้องการสําหรับอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ได้แก่  

 แหล่งตะกั่วสังกะสี ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สําคัญแหล่งหนึ่งของ

โรงถลุงสังกะสีของประเทศไทย อย่างไรก็ตามบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

ได้มีการสั่งซื้อแร่สังกะสีจากแหล่งนี้แล้ว ตลอดจนการร่วมลงทุนการสํารวจแร่กับ

รัฐวิสาหกิจของเวียดนาม 

 แหลง่ถ่านหนิ ทางตอนเหนอืของประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีการนําเข้าถ่านหินในปริมาณ

มากในแตล่ะปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น  

 แหลง่แร่ดบีุก สามารถปูอนโรงถลุงในประเทศได้  

 แหลง่อลิมิไนต์ ทางตอนใต้ของประเทศ 
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จากข้อมูลแหลง่แร่ที่ได้มกีารรวบรวมและนําเสนอในรายงานนี ้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นที่แสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของแหล่งแร่ว่ามีความน่าสนใจมากน้อยเพียงใด หากนักลงทุนไทยมีความสนใจที่จะลงทุน 

จําเป็นต้องมีการศกึษาข้อมูล ตลอดจนการสํารวจแร่เพิ่มเตมิ  

สรุปและวิเคราะห์ 

1) เวียดนามมีลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือรูปทรงของพื้นที่ยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ ลักษณะ

ธรณีวิทยามีหินอัคนีพุและหินอัคนีแทรกซอนที่มีลักษณะแตกตางกันหลายช่วงอายุ ทําให้มีการค้นพบ

แหล่งแร่กว่า 6,000 แหล่งแร่ จํานวนแร่กว่า 60 ชนิด แหล่งแร่หลักๆ ที่สําคัญจะอยู่ในภาคเหนือและ

ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ มีแหล่งแร่ขนาดใหญ่ เช่น บอกไซต์ ไทเทเนียม หินปูน ทรายซิลิก้า แร่โลหะหา

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

โดยเฉพาะแหลง่แร่โลหะพืน้ฐานและแร่อุตสาหกรรม 

2) แหล่งทรัพยากรแร่เปูาหมายสําหรับการลงทุนจากประเทศไทย ประกอบด้วย แหล่งตะกั่ว

สังกะสี และถ่านหิน ทางตอนเหนือของประเทศ แหล่งอิลมิไนต์ ทางตอนใต้ของประเทศ แหล่งแร่ดีบุก 

และแหลง่แร่ทรายซิลกิ้าสําหรับอุตสาหกรรม 

ง.3 ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  

เวียดนามเริ่มใช้กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Law on Foreign Direct 

Investment) ฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1988 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมอีกจํานวน 4 

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

เกี่ยวข้องน้ันได้มกีารปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ โดยกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเวียดนามที่ใช้

ในปัจจุบัน คือ Unified Enterprise Law และ Common Investment Law ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือน

กรกฎาคม ค.ศ. 2005 

กฎหมายการลงทุนของเวียดนามค่อนข้างชัดเจนและเอื้อประโยชน์แก่นักลงทุน โดยรัฐบาลได้

รับประกันว่าจะให้การปฏิบัติตอ่นักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในเวียดนามอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556 คู่มือการประกอบธุรกิจใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
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1) ไม่มีการยึดทรัพย์สินหรือโอนกิจการลงทุนของต่างประเทศเป็นของรัฐ ตลอดช่วง

ระยะเวลาของการลงทุน 

2) ให้การรับประกันว่าจะปกปูองสิทธิ์ในทรัพย์สินอุตสาหกรรม และผลประโยชน์ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในเวียดนาม 

3) รัฐบาลจะปกปูองผลประโยชน์ของนักลงทุนอย่างสมเหตุสมผล หากมีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักลงทุน เช่น หากกฎหมายที่ประกาศใช้

ภายหลัง ทําให้ผลประโยชน์ของนักลงทุนลดลง นักลงทุนที่ลงทุนก่อนหน้าที่กฎหมาย

ใหม่ประกาศใช้มีสทิธิ์เลือกใช้สทิธิประโยชน์ตามกฎหมายเดิมได้ 

4) รัฐบาลรับประกันการให้สิทธิ์การโอนย้ายไปต่างประเทศ ได้แก่  

- กําไรจากการดําเนินธุรกิจ 

- เงินที่ได้รับจากการจัดเตรยีมเทคโนโลยีและการบริการ 

- เงินต้นและดอกเบีย้ของเงินกู้จากต่างประเทศในระหว่างดําเนินกิจการลงทุน 

- เงินและทรัพย์สนิอื่นๆ ที่มกีรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมาย 

- รายได้หลังหักภาษีรายได้ของแรงงานต่างชาติที่ทํางานในเวียดนาม 

5) เมื่อเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ร่วมทุน หรือระหว่างบริษัทต่างชาติกับสถาบันใดๆ ของ

เวียดนาม และไม่สามารถตกลงกันได้ สามารถเสนอให้อนุญาตตุลาการหรือองค์กร

อื่นๆ ตามที่ตกลงกันเป็นผู้ไกล่เกลี่ยหรอืประนีประนอมได้ 

6) อนุญาตใหบ้ริษัทต่างชาติดําเนินการลงทุนได้ 50 ปี และสามารถต่อเวลาได้ถึง 70 ปี 

กฎหมายการลงทุน 

ตั้งแต่รัฐบาลเวียดนามได้มีการประกาศใช้กฎหมายการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Law on 

Foreign Direct Investment) เพื่อรับประกันการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมให้กับนักลงทุน 

ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นสมาชิก WTO ในปี พ.ศ. 2550 เป็นผลให้รัฐบาลเร่งเปิดเสรีด้านการลงทุน 

ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามได้มี

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมและดึงดูดให้เกิดการลงทุนจาก

ต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556 คู่มือการประกอบธุรกิจใน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-36 

กฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการในเวียดนามที่สําคัญในปัจจุบันมอียู่ 2 ฉบับ ได้แก่ (กรม

พัฒนาธุรกิจการคา้, 2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเวียดนาม) 

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 การส่งเสริมการลงทุนใ น

อุตสาหกรรมที่รัฐให้การสนับสนุน และการจัดการการลงทุนในประเทศเวียดนามและการลงทุนใน

ต่างประเทศจากประเทศเวียดนาม  

ข้อควรค านึงส าหรับการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

มี 2 ประเด็น ดังนี้คอื 

1) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนในประเทศเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้นผู้

ลงทุนควรตรวจสอบระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบ

พืน้ที่ที่ลงทุนก่อนเสมอ 

2) ระเบียบกฎเกณฑ์การลงทุนของจังหวัดต่างๆ ในประเทศเวียดนาม มีความแตกต่างกัน 

โดยอํานาจการตัดสินใจสุดท้ายในการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นอยู่กับผู้ว่า

ราชการจังหวัดนั้นๆ 

กิจการต้องห้ามหรอืมีเงื่อนไขในการลงทุน 

รายการต่อไปนี้เป็นกิจการต้องห้ามหรือมีเงื่อนไขในการลงทุนตามกฎหมายของเวียดนาม 

(Vietnam Law on Investment 2005) 

 กิจการที่เป็นภัยต่อความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ 

 กิจการธนาคารและการเงนิ 
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-37 

 กิจการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของสาธารณะ เช่น ยาเสพติด ผลิตภัณฑ์ยา การผลิต

สารเคมีต้องหา้ม ขยะที่เป็นอันตราย (รวมถึงยาสูบ โรงพยาบาล คลินิก) 

 วัฒนธรรม ข้อมูล สื่อและโรงพมิพ์ 

 การบริการดา้นบันเทิง 

 กิจการอสังหาริมทรัพย์ 

 การสํารวจและทําเหมอืงเพื่อผลิตทรัพยากรธรรมชาติและมีผลกระทบ 

 การพัฒนาการศกึษาและฝกึอบรม 

 การขนสง่สาธารณะ (รวมการกระจายสินค้านําเข้าและส่งออก ท่าเรือ และสนามบิน) 

 กิจการอื่นๆ ที่กฎหมายกําหนด 

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 

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพเิศษ 

เวียดนามให้ความสําคัญกับการลงทุนในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงาน และ

เน้นการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อการผลิตสินค้าที่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ รวมถึง

เพื่อให้เกิดการสรา้งงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

อย่างไรก็ตามรัฐบาลเวียดนามก็มีนโยบายสงวนอาชีพไว้สําหรับชาวเวียดนาม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมเบาบางประเภท ในขณะเดียวกัน ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนจากต่ างประเทศ เริ่ม

เปลี่ยนจากอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสมัยดั้งเดิม เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงขึ้น และปรับเปลี่ยนนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศประเภทธุรกิจการร่วมทุน เป็นการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด

มากขึ้น ทําให้ระยะหลังประเทศเวียดนามเริ่มมีเงินทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบาย

สําคัญในการส่งเสริมการลงทุน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้  

  

http://www.vietnamlaws.com/
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-38 

1) มาตรการด้านภาษีในการให้สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญ คือ  

 ภาษีเงนิได้นิตบิุคคล มีอัตราเท่ากันกับนักลงทุนท้องถิ่น คอื รอ้ยละ 28 แต่มีการยกเว้น 

(Tax holidays) 2-4 ปี หรือลดหย่อน 50% ในปีที่ 4-9 หรือลดหย่อน 10%-20% ในปี

ที ่10-30 ของอายุโครงการ เป็นต้น ขึน้กับประเภทของธุรกิจและโซนที่ตั้ง 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ชาวต่างชาติจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ํากว่าชาวเวียดนาม โดย

ภาษีเฉลี่ยร้อยละ 40-70 เป็นต้น 

 ภาษีนําเข้า มีการยกเว้นภาษีเครื่องมือและเครื่องจักรที่นําเข้ามา เพื่อเป็นทุนของบริษัท 

 ภาษีการค้า การเสียภาษีขึ้นอยู่ประเภทสินค้า ถ้าเป็นสินค้าจําเป็นจะเสียภาษีในอัตราที่

ต่ํา แตถ่้าเป็นสินค้าฟุุมเฟือยจะเสียภาษีในอัตราสูง 

 ภาษีกําไร กรณีส่งกําไรออกนอกประเทศ ต้องคํานวณภาษีจากกําไรส่งกลับคูณกับ

อัตราภาษีในอัตราต่างๆ กัน  ดังนี้ 

- อัตราร้อยละ 5 สําหรับบริษัทต่างชาติที่มทีุนจดทะเบียนไม่รอ้ยกว่า 10 USD  

- อัตราร้อยละ 7 สําหรับบริษัทต่างชาติที่มทีุนจดทะเบียน 5-10 USD 

- อัตราภาษีรอ้ยละ 10 สําหรับกิจการอื่นๆ 

นอกจากนี้ กรณีนําผลกําไรไปลงทุนใหม่ในเวียดนามเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป จะมีสิทธิ์ได้รับภาษี

กําไรคืน 

2) มาตรการด้านการเงินการธนาคาร รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้สาขาธนาคารพาณิชย์

ต่างประเทศประกอบธุรกิจที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ทําให้ธุรกิจสามารถใช้บริการชําระบัญชีการค้า

ระหว่างประเทศ และเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินธุรกิจ 

3) การจัดตั้งเขตส่งเสรมิการส่งออก และเขตพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ ปัจจุบันเวียดนามมี

เขตการส่งเสริมการลงทุน 2 ประเภท คือ Export Processing Zone (EPZ) และ Industrial Zone (IZ) 

โดยเฉพาะในนครโฮจิมินห์ ไฮฟอง ฮานอย ฯลฯ เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ โดยกําหนดอัตราภาษี

ที่ต่ําเป็นพิเศษ สําหรับธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั้ง 2 ปะเภท 

4) มาตรการอื่นๆ ที่ให้แก่นักลงทุนต่างชาติ เชน่ 

- ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิ์ในการเช่าที่ดิน ขึ้นอยู่กับใบอนุญาตการลงทุนเป็นหลัก โดย

ปกติจะได้รับสิทธิ์เช่า ประมาณ 50 ปี สําหรับโครงการประเภท BOT นั้นนักลงทุน
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ต่างชาติไม่ต้องเช่าที่ดิน เนื่องจากเมื่อเริ่มทําโครงการรัฐบาลจะมอบที่ดินให้

ดําเนนิการ แตเ่มื่อโครงการแล้วเสร็จจะต้องโอนสิทธิ์ของโครงนั้นคือให้แก่รัฐบาล 

- สามารถนําสิทธิ์การใช้ที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงินได้ และอนุญาตให้สาขา

ของธนาคารพาณชิย์ต่างประเทศสามารถรับจํานองสทิธิ์การใช้ที่ดินได้ 

- ประกันความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างประเทศ โดยให้การรับรองว่าหากรัฐบาลมี

การออกกฎหมายใหม่ที่อาจจะทําให้นักลงทุนต่างชาติได้รับความเสียหาย            

นักลงทุนต่างชาติสามารถเลือกรับสิทธิประโยชนต์ามที่ได้รับอยู่เดิมได้ 

- การทยอยยกเลิกระบบ 2 ราคา ในภาคธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน                

ตั๋วรถไฟ ค่าบริการสาธารณูปโภคตา่งๆ 

รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ 

การลงทุนของต่างชาติในเวียดนามสามารถทําได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปสัญญาร่วมลงทุน 

กิจการร่วมทุน กิจการที่ต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมดและอื่นๆ โดยมีรูปแบบการลงทุนที่สําคัญ ดังนี้ 

(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556 คู่มือการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม) 

1. สัญญาร่วมลงทุนธุรกิจ (Business Co-operation Contract: BCC) เป็นการร่วม

ทุนทําธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนของเวียดนาม มีการกําหนด

สัดส่วนการลงทุน หนา้ที่ความรับผดิชอบ และการแบ่งกําไรเท่าเทียมกัน 

2. กิจการร่วมทุน (Joint Venture Enterprise: JV) เป็นการร่วมทุนธุรกิจระหว่างนัก

ลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนในประเทศ การลงทุนประเภทนี้ เป็นการดําเนินการใน

รูปหุ้นส่วนจํากัดความรับผดิชอบ และมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของเวียดนาม 

3. กิจการที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของทั้งหมด (Wholly Foreign–owned Enterprise) 

เป็นการลงทุนขององคก์รหรอืเอกชนจากต่างประเทศทั้งหมด 

4. กิจการลงทุนด าเนินการแล้วโอนให้รัฐ (Build Operate Transfer Contract: 

BOT)  เป็นรูปแบบการลงทุนที่เป็นข้อตกลงระหว่างนักลงทุน และผู้แทนของรัฐบาลใน

การก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ ท่าอากาศยาน ฯลฯ 

โดยผู้ลงทุนจะรับผิดชอบโครงการในระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงกัน เมื่อพ้นระยะเวลา

ดังกล่าวต้องโอนกิจการนัน้ให้แก่รัฐบาล 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน 

การขอรับใบอนุญาตลงทุนจะขึ้นอยู่กับขนาดและภาคของการลงทุน ซึ่งความแตกต่างของการ

ขอใบอนุญาตและขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้น มีรายละเอียดดังนี้ (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวง

พาณชิย์, 2554 คู่มอืการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

1. การลงทะเบียนธุรกิจ 

บริษัทภายในประเทศขนาดเล็กที่ลงทุนต่ํากว่า 15 ล้านด่อง (ประมาณน้อยกว่า 9.4 แสนล้าน

เหรียญสหรัฐฯ) ที่ไม่ตกอยู่ภายใต้ “ภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไข” จะลงทะเบียนแบบการลงทะเบียนธุรกิจ

อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนธุรกิจจะนําไปสู่การลงทะเบียนการลงทุนในเหตุการณ์ต่อไปนี้ 

- บริษัทตกอยู่ภายใต้ภาคการลงทุนที่มเีงื่อนไข หรอื 

- ถ้าบริษัทต้องการยื่นเพื่อเก็บบันทึกในการกระตุน้การลงทุนในใบอนุญาต 

 

รูปที่ ง.17 การลงทะเบียนธุรกิจ 

2. การขึ้นทะเบียนลงทุน  

โครงการ FDI ที่มเีงินลงทุนรวมทั้งหมดต่ํากว่า 300 ล้านด่อง (ประมาณต่ํากว่า 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ที่ไม่ตกอยู่ภายในภาคการลงทุนที่มีเงื่อนไข จะต้องขึ้นทะเบียนการลงทุนและตีพิมพ์ใบรับรอง

การลงทุน ใบรับรองการลงทุนยังจะใช้ในฐานะการขึ้นทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการ

ค้าของธุรกิจนั้น โครงการลงทุนในประเทศที่มเีงินทุนรวมระหว่าง 15 – 300 ล้านด่อง (ประมาณต่ํากว่า 

19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) จะต้องขอขึ้นทะเบียนลงทุนและนักลงทุนท้องถิ่นมักจะกําหนดเครื่องหมาย

การค้าของบริษัทแยกต่างหากและหลังจากนั้นจึงยื่นขอขึ้นทะเบียนของโครงการทุกโครงการโดย

ปราศจากการรับใบรับรองการลงทุน บริษัทสามารถขอขึ้นทะเบียนการลงทุนเพิ่มโดยไม่จําเป็นต้อง

ลงทุนเพิ่มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางการคา้ของธุรกิจ 
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รูปที่ ง.18 การขึน้ทะเบียนลงทุน 

3. การประเมินการลงทุน 

โครงการลงทุนต่างประเทศและในประเทศที่มีเงินลงทุนทั้งหมดมากกว่า 300 ล้านด่อง (19 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) หรอืต่ํากว่า 300 ลา้นด่องแตต่กอยู่ในภาคที่มเีงื่อนไขต้องทําการประเมินการลงทุน 

ซึ่งการประเมนิการลงทุนจะมี 3 รูปแบบที่แตกต่างกันดังแสดงไว้ตามภาพด้านล่าง 

 

รูปที่ ง.19 การประเมินการลงทุน 
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สําหรับการยื่นเอกสารการขอรับใบอนุญาตลงทุน นักลงทุนจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เป็น

ภาษาเวียดนามตามแบบฟอร์มมาตรฐานที่เผยแพร่ของ MPI และต้องจัดส่งถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการ

ขอขึน้ทะเบียนเพื่อขอใบรับรองการลงทุน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดการลงทุนและภาคการลงทุน และการ

ยื่นเอกสารยังจะหมายรวมถึงกรณีต่างๆ ดังแสดงในตาราง 

ตารางที่ ง.5 การจัดเตรยีมเอกสารสําหรับยื่นขอใบรับรองในการลงทุน 

ขนาดและภาคการลงทุน การขึ้นทะเบียนส าหรับการขอใบรับรอง

ในการลงทุน 

การประเมินส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

โครงการท่ีลงทุนภายในประเทศ 

<300 ล้านด่อง (ประมาณ< 19 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ไม่อยู่ใน

ภาคการลงทุนท่ีมีเงื่อนไข 

การยื่นสําหรับขึ้นทะเบียนการลงทุน ซึ่งจะ

รวมถึงหัวข้อตอ่ไปน้ี 

  1. ผู้ลงทุนจะต้องมีสถานภาพท่ีถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

  2. วัตถุประสงค์ ขนาดและสถานท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน 

  3. เงินลงทุนและตารางงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการ 

  4. จํานวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้และการ

รับประกันในการปกปอูงส่ิงแวดลอ้ม (ถ้ามี) 

  5. คําร้องสําหรับการกระตุ้นการลงทุน 

(ถ้ามี) 

 

โครงการ FDI <300 ล้านด่อง

(ประมาณ< 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไม่อยู่ในภาคการลงทุน

ท่ีมีเงื่อนไข 

การยื่นสําหรับขึ้นทะเบียนการลงทุน ซึ่งจะ

รวมถึงหัวขอ้ต่อไปนี้ 

  1. ผู้ลงทุนจะต้องมีสถานภาพท่ีถูกต้อง

ตามกฎหมาย 

  2. วัตถุประสงค์ ขนาดและสถานท่ีท่ี

เกี่ยวข้องกับโครงการการลงทุน 

  3. เงินลงทุนและตารางงานท่ีเกี่ยวข้องกับ

โครงการ 

  4. จํานวนพื้นท่ีท่ีต้องการใช้และการ

รับประกันในการปกปอูงส่ิงแวดลอ้ม (ถ้ามี) 
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ขนาดและภาคการลงทุน การขึ้นทะเบียนส าหรับการขอใบรับรอง

ในการลงทุน 

การประเมินส าหรับการขอ

ใบรับรองในการลงทุน 

  5. คําร้องสําหรับการกระตุ้นการลงทุน 

(ถ้ามี) 

เอกสารอื่นๆ : 

  - รายงานงบประมาณการเงินของผู้ลงทุน 

(ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียมเอง) 

  - สัญญาการร่วมทุนและใบอนุญาตการ

ร่วมทุนในกรณีของ JVE หรือใบอนุญาต 

(ในกรณีของ FOE 100%) หรือสัญญาร่วม

ดําเนนิธุรกิจ (ในกรณีของ BCC) (ถ้ามี) 

โครงการ FDI และโครงการใน

ประเทศ > 300 ล้านด่อง

(ประมาณ> 19 ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) ไม่อยู่ในภาคการลงทุน

ท่ีมีเงื่อนไข 

 1. การขอสําหรับการตีพิมพ์ของ

ใบรับรองการลงทุน 

2. เอกสารท่ีพิสูจน์สถานะท่ีถูก

กฎหมายของผู้ลงทุน 

3. รายงานงบประมาณการเงินของผู้

ลงทุน (ผู้ลงทุนต้องจัดเตรียมเอง) 

4. ขอ้ความช้ีแจงเกี่ยวกับ

Ecotechnical (การศึกษาความเป็นไป

ได้) 

5. สัญญาการร่วมทุนและใบอนุญาต

การร่วมทุนในกรณีของ JVE หรือ

ใบอนุญาต (ในกรณีของ FOE 100%

หรือสัญญาร่วมดําเนินธุรกิจ (ใน

กรณขีอง BCC) (ถ้ามี) 

6. ข้อความชี้แจงในเร่ืองของการ

ชดเชยของเงื่อนไขตามกฎหมาย

สําหรับโครงการลงทุน 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์ 2554 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ 

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน:  

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 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  
Website: - 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองโฮจิมิน  
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 
Website: - 

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 
E-Mail: - 
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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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 คู่มอืการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม) 

 

รูปที่ ง.20 การลงทุนจากต่างประเทศโดยตรงในเวียดนาม (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) 

ท่ีมา: Vietnam General Statistics Office, 2014 

สรุปและวิเคราะห์ 
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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) และ Vietnam National Coal-Mineral Industries Group (Vinacomin)                

แตป่ัญหาสําคัญคือ กฎระเบียบด้านการลงทุนจากต่างชาติที่ยังไม่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าร่วมมากนัก 

ยังกีดกันต่างชาติเป็นเจา้ของกิจการบางอย่าง 

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) 

ง.4 ข้อมูลกฎระเบียบด้านแร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนโยบายภาครัฐ กฎหมายแร่ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอ

อนุญาตสํารวจแร่ การทําเหมืองและแต่งแร่ ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแร่และการลงทุนเหมืองแร่ และ

ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา้นแร ่ 

นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท 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 โดยให้สิทธิพิเศษ

สําหรับกิจกรรมด้านแรใ่นพืน้ที่ห่างไกล พื้นที่ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค โครงการผลิต
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แรท่ี่มคีวามตอ้งการใช้ในท้องถิ่น โครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่ให้ผลผลิตที่มี

คุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม และมีประสิทธิภาพ 

 รัฐสนับสนุนโครงการลงทุนด้านเหมอืงแร่ที่มุง่เน้นไปยังการใชแ้รท่ี่ผลิตได้เพื่อผลิตโลหะ

และโลหะผสม หรอืผลติภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจสังคม 

 รัฐจะปกปูองสิทธิ์การเป็นเจ้าของ ต่อเงินทุน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย

ต่างๆ ขององค์กรและบุคคลในกิจกรรมด้านแรต่ามที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติไว้ 

 รัฐมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจของประเทศเป็นผู้นําในการทําเหมอืงและแตง่แร่ที่สําคัญ 

 นโยบายของภาครัฐยังมีการสนับสนุนการส่งออกแร่ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าแร่ นั้นมี

ปริมาณเพียงพอสําหรับการใช้ในประเทศ บางครั้งบางคราว รัฐจะออกประกาศ

รายการแร่ที่ห้ามนําเข้าหรือส่งออก และจะจํากัดการส่งออกแร่วัตถุดิบ  อาจจะให้

ส่งออกเมื่อเป็นแรจ่ากแหล่งแรข่นาดใหญ่ที่ผ่านการแต่งแร่และเพิ่มมูลค่าแล้ว 

กฎหมายแร่ 

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 สภาแห่งชาติเวียดนามได้รับรองกฎหมายแร่ฉบับใหม่ 

(Minerals Law No.60/2010) และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 กฎหมายฉบับนี้ถูกใช้

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

 กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายสําหรับการสํารวจแร่

และการทําเหมืองแร่ และการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น และกําหนดเงื่อนไขด้านการเงินที่รัดกุมขึน้ 

 มีการยกเลิกใบอนุญาตสํารวจแร่เบื้องต้น (Prospecting license) ทําให้บุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติการสํารวจแร่ (Mineral exploration) สามารถสํารวจ

ภาคสนาม เก็บตัวอย่างแรผ่วิดินได้ เพียงแตไ่ด้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

คณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial People’s Committee: PPC) ในท้องที่ 

 มีการยกเลิกใบอนุญาตแต่งแร่ มีการขยายขอบเขตของการทําเหมืองแร่ครอบคลุมไป

ถึงการแต่งแรด่้วย 

 เพื่อเป็นหลักประกันการมีส่วนร่วมของนักลงทุน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะต้อง

ลงทุนในทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50% (ในกรณีที่เป็นโครงการสํารวจแร่) และไม่น้อย

กว่า 30% (ในกรณีที่เป็นโครงการทําเหมอืงแร่) ของเงนิลงทุนทั้งหมด 
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 กฎหมายแร่ฉบับใหม่ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านแร่ การประมูลสิทธิ์ทําเหมือง

แร ่และคา่ธรรมเนียม รัฐจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่

กับมูลค่า ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพของแร ่ประเภทแร่ และสภาพการทําเหมอืง 

เนือ้หาสาระที่สําคัญของกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีรายละเอียดในแตล่ะหัวข้อ ดังนี้  

ขอบเขตการก ากับดูแล 

เนื้อหาครอบคลุมถึงการสํารวจทางธรณีวิทยาวิทยาแหล่งแร่ การปกปูองทรัพยากรแร่ที่ยัง

ไม่ได้มีการทําเหมือง การสํารวจแร่ การทําเหมืองแร่ และการบริหารจัดการแร่ในประเทศทั้งหมด 

ยกเว้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ไหล่ทวีป การสํารวจและการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 

และน้ําแร ่ไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมายนี้  

พื้นที่ด้านแร่ (Mineral Areas) 

สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรแร่ พืน้ที่ด้านแรจ่ะแบ่งออกเป็น 

 พืน้ที่ทําเหมอืงได้ รวมถึงพื้นที่เหมอืงขนาดเล็กและอยู่กระจัดกระจาย 

 พืน้ที่ที่ห้ามทําเหมอืง 

 พืน้ที่ที่ห้ามทําเหมอืงช่ัวคราว 

 พืน้ที่สํารองทรัพยากรแร่ของประเทศ ประกอบด้วย 

- พืน้ที่ที่มแีหลง่แร่ที่จะต้องสงวนไว้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

- พื้นที่ที่มีแหล่งแร่แต่ยังไม่มีเทคนิควิธีการทําเหมืองที่เหมาะสม หรือสามารถทํา

เหมอืงได้แตย่ังไม่มีวธิีการปกปูองหรอืบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

การประมูลสิทธิการท าเหมือง 

โดยหลักการ การมอบสิทธิ์การทําเหมืองจะต้องผ่านการประมูล เงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนของ

การประมูลจะถูกกําหนดโดยภาครัฐ การประมูลนี้คาดว่าจะลดปัญหาการคอร์รัปช่ัน และเพิ่มความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

การปกป้องสิทธิของชุมชน 

รัฐจะจัดสรรเงนิรายได้จากกิจกรรมด้านแรอ่ย่างเหมาะสมไปยังชุมชนในพื้นที่นั้น นิติบุคคลที่ทํา

เหมอืงแร่จะต้องมีความรับผดิชอบในการดําเนนิงานดังตอ่ไปนี้ 
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 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภคของชุมชนที่ทําเหมอืงแร่ 

 ให้การปูองกัน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

 ให้ความสําคัญในการว่าจา้งคนท้องถิ่น 

 ให้ความสําคัญต่อพืน้ที่และอาชีพของคนที่มกีารเวนคืนพื้นที่สําหรับการทําเหมืองแร่ 

การจ่ายเงินชดเชย การให้ความช่วยเหลือ และการย้ายถิ่นฐานจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด 

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 

 แผนงานการสํารวจแร่และการทําเหมอืงแร่ของประเทศ 

 แผนงานการสํารวจแร่ การทําเหมืองแร่ และการใช้แร่ในแต่ละจังหวัดหรือเมืองภายใต้

การกํากับดูแลของรัฐบาลส่วนกลาง 

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 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-50 

- กําหนดพื้นที่ที่ไม่ต้องผา่นการประมูลสิทธิ์การทําเหมอืงแร่ภายในปี ค.ศ. 2012 

การออกกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ 

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

บังคับใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ทันที และเพื่อออกกฎระเบียบต่อเนื่องจากกฎหมายแร่ใหม่ โดยให ้

MONRE เป็นดําเนนิการร่างและเสนอคณะรัฐมนตรอีนุมัติกฎระเบียบต่อไปนี้ 

 Decree No. 15/2012 กําหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ 

 Decree No. 22/2012 เกี่ยวกับการประมูลสทิธิ์การทําเหมอืงแร่  

 กฎระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษเกี่ยวกับแร ่ 

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

แนวปฏิบัติตามกฎหมายแร่ภายใต้ Decree No. 15/2012 

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

ไว้ ในกฎหมายแร่  2010 ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ                            

การเปลี่ยนแปลงนีม้ีผลกระทบต่อโครงการเหมอืงแร่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

1)  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 ของกฎหมายแร่ 

 พื้นที่แหล่งแร่สําหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่กําหนดให้เป็นแหล่งวัตถุดิบ สําหรับ

ปูอนการบํารุงรักษางานสาธารณูปโภค 

 พืน้ที่ที่มขี้อจํากัดในการสํารวจและทําเหมอืงแร่ ตามมาตรา 26 ของกฎหมายแร่ 

 พืน้ที่ได้รับใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่ก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 และ 
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 พืน้ที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรกีําหนด 

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น MONRE และคณะกรรมการประชาชนจังหวัด จะยื่นขออนุมัติพื้นที่

ที่ไม่ต้องมีการประมูลจากนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้แล้วแต่พื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่ที่ไม่อยู่ในขอบเขตนี ้

จะต้องมีการประมูลเพื่อให้ได้สิทธิ์การทําเหมอืงแร่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถยื่นขอรับการยกเว้น

เป็นกรณีๆ ได้จากนายกรัฐมนตร ี 

2)  ในกรณีที่มีนักลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแร่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีการ

ประมูล นักลงทุนที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ จะได้รับสิทธิ์การสํารวจแร่ 

- มีสัดสว่นเงินลงทุนในเงนิลงทุนทั้งหมดสูงสุด 

- มีเงินลงทุนในการสํารวจแร่ 

- ผลติแรส่ําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ ตามที่กําหนดไว้ในแผนงานด้านแร่ 

หากมีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนมากว่า 1 ราย ผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อนจะได้รับสิทธิ์ นั้น 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้างต้นนี้ไม่ได้กําหนดระดับความสําคัญไว้ ดังนั้นอาจมีปัญหาในการคัดเลือกนัก

ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน 

3)  ภายใต้กฎหมายแร่ใหม่ คณะกรรมการประชาชนจังหวัดจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตสํารวจ

และทําเหมืองแร่ในพื้นที่แหล่งแร่ขนาดเล็กและกระจัดกระจาย มาตรา 11.2 ของ Decree 15/2012 

กําหนดเงื่อนไขสําหรับพื้นที่ทําเหมืองขนาดเล็กและกระจัดกระจาย ภาคผนวกของ Decree 15 กําหนด

ชนิดแร่ ปริมาณสํารองที่เป็นเหมืองแร่ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น เหมืองแร่นิกเกิลจะต้องมีปริมาณสํารอง

แรน่้อยกว่า 500 ตัน เหมอืงแร่ทองคําจะต้องมีปริมาณสํารองนอ้ยกว่า 0.5 ตัน เป็นต้น 

4)  ภายใต้มาตรา 17.1 ของ Decree 15/2012 ผู้ยื่นขอขยายระยะเวลาของใบอนุญาตจะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้

- ยังดําเนินงานสํารวจแร่ไม่แล้วเสร็จ หรือมีการเปลี่ยนทางโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

หรอืวิธีการสํารวจแร่จากเดิม 

- มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอย่างนอ้ย 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดในใบอนุญาต 

- ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแร่ทุกประการ ระหว่างการยื่นขออนุญาตนั้น ผู้ยื่นขอ

สามารถดําเนินการสํารวจแร่ได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มกีารขยายระยะเวลา 
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-52 

5)  ภายใต้มาตรา 25.1 ของ Decree 15/2012 ผู้ยื่นขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

- ยังไม่สามารถผลิตแร่ออกจากแหล่งแรไ่ด้หมด 

- มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอย่างนอ้ย 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดในใบอนุญาต 

- ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแร่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

- แผนการทําเหมอืงแร่สอดคล้องกับแผนงานหลักด้านแร่ของประเทศ ระหว่างการยื่นขอ

อนุญาตนั้น ผู้ยื่นขอสามารถทําเหมืองแร่ได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มีการ

ขยายระยะเวลา 

- ในกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตได้มีการผลิตแร่ตามใบอนุญาตออกทั้งหมดแล้ว ดังนั้นจะต้อง

เป็นการยื่นใบอนุญาตใหม่ ไม่ใช่เป็นการขยายระยะเวลาของใบอนุญาต หากผู้ยื่นขอ

อนุญาตตอ้งการขยายกําลังการผลิต จะต้องมีการยื่นรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการและรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่  

ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า การขยายระยะเวลาใบอนุญาตจะต้องมีการประมูลหรือไม่ แม้ว่า Decree 

15 ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขและความจําเป็นในการประมูล 

การบรหิารจัดการด้านแร่ภายใต้ 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 
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 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 

 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 
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 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 

- 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 
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- 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 

ใบอนุญาตส ารวจแร่ขั้นรายละเอียด (Mineral Exploration License) 

นิตบิุคคลที่ลงทะเบียนสําหรับการสํารวจแร่จะต้องเป็น 

 บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Law on Enterprises) 

 สหกรณ์หรอืสหภาพของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Law on Co-operatives) 

 บริษัทต่างชาติที่มสีํานักงานตัวแทนหรอืสาขาในประเทศ 

ธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนเพื่อสํารวจแร่นั้นจะสามารถสํารวจได้เฉพาะแร่เพื่อการก่อสร้าง

เท่านั้น 

นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้เพื่อที่จะสามารถทําการสํารวจแร่ได้ 
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- เป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย 

- มีบุคลากรรับผดิชอบด้านเทคนิค และจะต้องจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยในสาขา

ธรณีวิทยา และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในด้านการสํารวจแร่ และเป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐานและเงื่อนไขของงานด้านการสํารวจแร่ 

- มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนในด้านการสํารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณี

วิศวกรรม การเจาะสํารวจ  

- มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้พรอ้ม 

การที่จะได้รับใบอนุญาตสํารวจแร่นัน้ นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ 

- ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการประมูล หรือบริษัทที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขที่

กําหนดไว้มอบสิทธิใหก้ับบริษัทที่ผ่านเงื่อนไขการสํารวจแร่ของภาครัฐ 

- ข้อเสนอด้านการสํารวจแร่ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนงานหลักของภาครัฐ และใน

กรณีของแร่ที่มีพิษ จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

นายกรัฐมนตรี 

- มีเงินลงทุนอย่างนอ้ย 50% ของเงนิลงทุนทั้งหมดสําหรับโครงการการสํารวจแร่ 

เงื่อนไขของการสํารวจแร่จะประกอบด้วยระยะเวลาสําหรับการสํารวจแร่ การยื่นขออนุมัติ

แหล่งแร่ การเตรียมการทําเหมือง หากสิทธิ์ได้มีการโอนไปยังบุคคลอื่นแล้ว ระยะเวลาของการสํารวจ

แรค่ือระยะเวลาที่เหลือของใบอนุญาต 

 ภายในระยะเวลาสํารวจแร ่จะต้องมีการเตรียมการสําหรับโครงการลงทุนทําเหมืองแร่ 

(หากมี) และจะต้องได้รับใบประกาศนยีบัตรสําหรับการลงทุนของโครงการ และจะต้อง

แนบไปกับการยื่นขอใบอนุญาตการทําเหมอืงแร่ 

 นิตบิุคคลที่ทําการสํารวจแรใ่นพืน้ที่ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการประมูล จะได้รับสิทธิพิเศษ

ให้ทําเหมอืงในพืน้ที่นั้นในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของใบอนุญาตสํารวจแร่ 

 หากนิติบุคคลไม่มีการดําเนนิการขออนุญาตทําเหมืองในพื้นที่ที่ได้มีการสํารวจแร่ และ

ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างตน้ จะเสียสิทธิพิเศษสําหรับการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 หากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตกับนิติบุคคลอื่นแล้ว นิติบุคคลที่ทํา

การสํารวจแร่ไปแล้วสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายการสํารวจแร่จากนิติบุคคลที่ได้รับ

อนุญาตได้ก่อนการได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 ใบอนุญาตสํารวจแร่สามารถออกให้ได้ 5 ใบอนุญาตต่อนิติบุคคลเดียวกัน และจะต้อง

มีบุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการสํารวจแร่ไว้พร้อม 
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ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ (Mineral Mining License) 

นิตบิุคคลที่จดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจการทําเหมอืงแร่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเหมือง

แร ่ซึ่งประกอบด้วย 

- บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

- สหกรณ์ และสหภาพของสหกรณ์ ตามกฎหมายสหกรณ์ 

ธุรกิจครอบครัวที่ยื่นขอจดทะเบียนทําเหมืองแร่จะได้รับอนุญาตให้ทําเหมืองแร่สําหรับการ

ก่อสร้างทั่วไป และเหมอืงแร่สว่นบุคคล 

นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 มีโครงการลงทุนทําเหมืองแร่สําหรับพื้นที่ที่ได้มีการสํารวจแร่ และปริมาณสํารองแร่ที่

ได้รับอนุญาตตามแผนงานหลัก โครงการทําเหมืองแร่จะต้องมีแผนงานว่าจ้างบุคลากร

เฉพาะงาน การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี และแผนงานการใช้เครื่องจักร

อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นแรท่ี่มพีิษ จะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตร ี 

 มีรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มีเงินลงทุนอย่างนอ้ย 30% ของเงนิลงทุนทั้งหมดของโครงการทําเหมอืงแร่ 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้านแร่ 

การขอใบอนุญาตดา้นแร ่มีขัน้ตอนดังนี้ 

1) ภายใน 60 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแร่

เบื้องต้น หรือใบอนุญาตสํารวจแร่อย่างละเอียด หน่วยงานรับเรื่องจะทําการตรวจสอบ และประเมิน

เอกสารทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และยื่นต่อไปยังหน่วยงานอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ในกรณีที่มี

ความซับซ้อนที่ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณามากกว่าปกติ ระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 90 วันทําการ 

2) ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่บริษัทต่างชาติหรือบริษัทร่วมลงทุนได้รับใบอนุญาต

ลงทุน และได้ยื่นเอกสารขออนุญาตทําเหมืองแร่และแต่งแร่ หน่วยงานที่รับเรื่องจะต้องทําการประเมิน

เอกสารให้แลว้เสร็จ และยื่นให้หน่วยงานอนุมัตพิิจารณาอนุมัตติ่อไป 

3) ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่ได้รับเอกสารขอต่ออายุใบอนุญาต คืนใบอนุญาต คืน

พื้นที่บางส่วน โอนสิทธิ์ หน่วยงานที่รับเรื่องจะต้องทําการประเมินเอกสารให้แล้วเสร็จและยื่นไปให้

หนว่ยงานอนุมัติ พิจารณาอนุมัตติ่อไป 
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4) ระยะเวลาอนุมัติที่กล่าวมานี้ ไม่รวมระยะเวลาขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กับการอนุมตัิใบอนุญาต 

5) ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ นับตั้งแต่หน่วยงานรับเรื่องได้ส่งเอกสารครบถ้วนไปยัง

หนว่ยงานอนุมัติ หนว่ยงานอนุมัติจะพิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิพร้อมเหตุผลประกอบ 

6) หนว่ยงานรับเรื่องจะรับผิดชอบส่งใบอนุญาตใหก้ับผูย้ื่นขอ 

7) ก่อนการออกใบอนุญาตด้านแร่ หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการลงทุน ( Investment 

License) จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้านแร่ก่อน ภายในระยะเวลา 30 วัน

นับตั้งแต่ได้รับเอกสารครบถ้วน หนว่ยงานที่ออกใบอนุญาตด้านแร่จะต้องให้ความเห็นไปยังหน่วยงานที่

ออกใบอนุญาตลงทุน 

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 

ประกอบด้วย 

- ใบยื่นขออนุญาต 

- ข้อเสนอ 

- แผนที่ของพืน้ที่ที่สํารวจ 

- ข้อเสนอการปูองกันสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สํารวจแร่มพีิษ 

- สําเนาใบจัดตั้งบริษัท ในกรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติ ให้แนบสําเนาการจัดตั้งตัวแทน

หรอืสาขา 

- ใบรับรองเงินลงทุน 

- เอกสารยืนยันการชนะการประมูล 

ใบอนุญาตสํารวจแร่จะประกอบด้วย 

- ชื่อบริษัท 

- ชนิดแร่ ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ 

- วิธีการและปริมาณการสํารวจแร่ 

- ระยะเวลาการสํารวจแร่ 

- เงื่อนไขทางการเงินและอื่นๆ 
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ระยะเวลาของใบอนุญาตสํารวจแร่จะไม่เกิน 48 เดือน สามารถต่ออายุได้ แต่ไม่เกิน 48 เดือน 

ในการต่ออายุแต่ละครั้ง จะต้องคืนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตท าเหมืองแร่ 

 ประกอบด้วย 

- แบบฟอร์มยื่นขออนุญาต 

- แผนที่แสดงพื้นที่ที่จะทําเหมอืง 

- ใบอนุญาตจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องสําหรับปริมาณสํารองแร่ 

- สําเนาใบอนุญาตการลงทุนและสําเนาใบอนุญาตการลงทุนด้านแร่ 

- รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท 

- ใบรับรองการประมูล ในกรณีที่มกีารประมูล 

- ใบรับรองเงินลงทุน 

ใบอนุญาตทําเหมืองแรจ่ะประกอบด้วย 

- ชื่อบริษัท 

- ชนิดของแร ่ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ 

- ปริมาณสํารอง ผลผลิต และวิธีการทําเหมอืง 

- ระยะเวลาในการทําเหมอืง 

- เงื่อนไขด้านการเงินและเงื่อนไขอื่นๆ 

ใบอนุญาตทําเหมืองแร่จะมีอายุไม่เกิน 30 ปี แต่สามารถขยายอายุได้หลายครั้ง แต่ต้องไม่เกิน

ระยะเวลารวมกัน 20 ปี หากมีการโอนสิทธิ์การทําเหมืองแร่ให้กับบุคคลอื่นแล้ว ระยะเวลาของการทํา

เหมอืงคอืระยะเวลาที่เหลือในใบอนุญาตนัน้ 

รูปแบบของการลงทุนท าเหมืองแร่ในเวียดนาม 

รูปแบบการลงทุนทําเหมืองแร่ในประเทศเวียดนาม ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ รัฐวิสาหกิจที่

รัฐเป็นเจ้าของทั้งหมด การลงทุนโดยภาคเอกชนที่เป็นบริษัทสัญชาติเวียดนาม และการลงทุนจาก

ต่างประเทศ รวมถึงการรว่มทุน แต่โดยทั่วไปนั้นการทําเหมอืงแร่ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจ
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ของประเทศ เช่น ถ่านหิน น้ํามัน แร่เหล็ก และทองคํา มักจะให้ใบอนุญาตกับรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็น

เจ้าของ และชนิดแร่ที่มคีวามสําคัญน้อยกว่าจงึจะให้ภาคเอกชนหรือต่างชาติเขา้ดําเนินการ 

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 

 

ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่ 

กฎหมายแร่ได้กําหนดค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมด้านใบอนุญาต โดยเฉพาะใบอนุญาตที่ได้รับ

อนุมัติหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตสิทธิ์                    

ทําเหมอืงของแหลง่แร่ที่ระบุในใบอนุญาตทําเหมืองแร ่แตก่ฎหมายเก่าไม่ได้ระบุเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม

รายละเอียดของวิธีการประเมนิค่าธรรมเนียมนี ้จะถูกกําหนดโดย MONRE และกระทรวงการคลัง  

 ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty)  

ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมอืงแร่เป็นภาษีที่คํานวณจากยอดขาย ผู้ครอบครองใบอนุญาต

ผลิตแร่จะต้องจ่ายค่าภาคหลวงโดยคํานวณจากปริมาณแร่ที่ขายได้ ตามอัตราที่กําหนดโดยกระทรวง

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของกฎหมายเหมอืงแร่ ดังตารางที่ ง.6 
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ตารางที่ ง.6 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 แม็กนีเซียม 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 

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 
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 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 ้คาดว่าจะประเมินจากสูตร 

T  = QxGxK1xK2xR 

T  = ค่าธรรมเนยีมสิทธ์ิการทําเหมอืงแร่, ด่อง 

Q  = ปริมาณสํารองแร่ท่ีประเมินโดยหนว่ยงานภาครัฐ, ตัน ลบ.เมตร ฯลฯ 

G  = ราคาแร่ต่อหนว่ยท่ีชําระค่าภาคหลวง, ด่อง/(ตัน, ลบ.เมตร, กก. ฯลฯ) 

K1 = สัมประสิทธ์ิสภาพการทําเหมอืงโดย K1 จะต้องไมน่อ้ยกว่า 0.9 สําหรับเหมอืงเปิด และต่ํากว่า 

0.6 สําหรับเหมอืงใต้ดิน  

K2 = สัมประสิทธ์ิสภาพพื้นท่ีโดย K2 = 0.5 สําหรับพื้นท่ีกันดารมาก, K2 = 0.7 สําหรับพื้นท่ี

กันดาร, K2 = 1.0 สําหรับพื้นท่ีอ่ืนๆ 

R   = สัมประสิทธ์ิปริมาณสํารองแร่ อยู่ในช่วง 2 ถึง 5 ขึ้นอยู่กับชนิดของแร่ 

จากวันที่กฎหมายแร่ใหม่มีผลบังคับใช้ นิติบุคคลที่ดําเนินการทําเหมืองแร่ก่อนหน้านี้จะต้อง

ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับสิทธิ์การทําเหมอืงแร่ใหมส่ําหรับส่วนพืน้ที่ที่ยังไม่ได้มกีารทําเหมอืงแร่ 

 ค่าธรรมเนียมป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองอัตราใหม่  

อัตราค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีการออกกฎระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้ สําหรับอัตรา

ทีม่ผีลบังคับใช้ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 ภายใต้ Decree No.74 กําหนดดังตารางที่ ง.7 
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-63 

ตารางที่ ง.7 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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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-64 

 

รูปท่ี ง.21 ภาษีและค่าธรรมเนยีมท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ในประเทศเวยีดนาม 

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

การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

โครงการเหมืองแร่ทั้งหมดจะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน

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

Construction และผู้แทน Provincial People’s Committee จากจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นโครงการที่ใช้

วิธีการทําเหมอืงที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานด้านแรข่องประเทศเวียดนาม 

หนว่ยงานดา้นเหมอืงแร่ที่สําคัญ มีดังนี้ 

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจหน้าที่ในการในการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรที่ดิน น้ํา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรแร่ 
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-65 

อุตุนิยมวิทยา การสํารวจและการจัดทําแผนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในสังกัด

ของกระทรวง ในส่วนของทรัพยากรแร่นั้น อํานาจหน้าที่จะรวมถึงการกําหนดนโยบาย การร่าง

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ การออก การต่ออายุ การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

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 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

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
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เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ง-66 

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 เพื่อความ

มั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นผู้ผลิตถ่านหินร้อยละ 95% ของทั้งประเทศ สําหรับปูอนให้

โรงไฟฟูาและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีแผนนําเข้าถ่านหินมาใช้ในประเทศ บริษัท Vinacomin ยังเป็นผู้

ลงทุนในโรงไฟฟูา สํารวจและทําเหมอืงแรอ่ื่นๆ ด้วย และยังลงทุนในอุตสาหกรรมตอ่เนื่องอื่นๆ 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

Headquarters: Ha Long, Quang Ninh Province 

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 แรส่่งออกที่สําคัญคือ ถ่านหิน ปริมาณ 15.2 

ล้านตัน ตารางที่ ง.8 แสดงผลผลติแรแ่สดงผลผลติแรแ่ละโลหะของเวียดนามในปี ค.ศ. 2008-2012  

เหมืองแร่ที่สําคัญที่เปิดดําเนินการในช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย เหมืองทองคํา Bong Mieu 

และ Phuoc Son ของบริษัท Besra และเหมอืงทองแดง Sin Quyen ของบริษัทเดียวกัน เหมืองแร่และโรง

แต่งแร่นิกเกิล Ban Phuc ของบริษัท Asian Mineral Resources เหมืองแร่และโรงแต่งแร่โลหะพื้นฐาน 

Nui Phao ของบริษัท Masan Resources เหมืองแร่บอกไซต์และโรงผลิตอลูมินา Tan Rai ของบริษัท 

Vinacomin เป็นต้น  

สําหรับโครงการที่อยู่ในช่วงเตรียมการ ได้แก่ โครงการเหมืองแร่และโรงผลิตทองแดง Sin 

Quyen และ Ta Phoi โครงการเหมอืงแร่โครไมต์ Co Dinh โครงการเหมืองแร่เหล็ก Thach Khe โครงการ

เหมืองแร่บอกไซต์ Nhan Co โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายจะขยายการสํารวจและผลิตแร่ บอกไซต์ 
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ทองแดง ฟลูออไรต์ ทังสะเตน ถ่านหิน โครงการทําเหมืองแร่โลหะหายากที่  Dong Pao และโครงการ

สํารวจแรยู่เรเนียมในจังหวัด Quang Nam (GDGMV Annual Report 2013) 

ตารางที่ ง.8 ผลผลิตแร่และผลิตภัณฑจ์ากแร่ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 (เมตริกตัน) 

 

 
ท่ีมา:  USGS 2012, MINERALS YEARBOOK 

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

คาดว่าในปี ค.ศ. 2014-2015 ประเทศเวียดนามจะผลติถ่านหนิได้ 55 ล้านตันตอ่ปี 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่ของประเทศเวียดนาม จะเป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการลงทุนมากกว่าปัญหาด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ไว้ใช้ในประเทศ                

ที่ห้ามการส่งออก และสงวนการทําเหมืองแร่หลายชนิดสําหรับองค์กรของรัฐ รวมถึงนโยบายที่ให้แต่ง

แร่เพื่อเพิ่มมูลค่าก่อน และกําหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตทําเหมืองโดยยกเลิกใบอนุญาตแต่งแร่ มี

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

จากการทําเหมอืงที่คิดตอ่ตันแรท่ี่ผลิตได้ 

ง.5 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากข้อมูลด้านแร่ ได้แก่ ข้อมูล

การจดทะเบียนและจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การค้า การนําเข้าและส่งออก ภาษีต่างๆ  อัตราแลกเปลี่ยน 

และการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ 

การจดทะเบียนก่อตั้งบรษิัท 

การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจในเวียดนามสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ (1) การจด

ทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน (Household Business) ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Law on 

Enterprises และ (2) การจดทะเบียนวิสาหกิจ (Enterprises) อยู่ภายใต้ Law on Enterprises อัน
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ได้แก่ กิจการเจ้าของเดียว (Sole Proprietorship) ห้างหุ้นส่วน (Partnership) บริษัทจํากัด (Limited 

Liability Company) และบริษัทถือหุน้ (Shareholding Company) การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจของประเทศ

เวียดนาม มีขั้นตอนหลักประกอบด้วย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,2556 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใน

เวียดนาม) 

1) จองชื่อนิตบิุคคล 

2) ยื่นเอกสารจดทะเบียนแก่สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัด หรอืผ่านระบบออนไลน์ 

3) นายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร 

4) สํานักงานจดทะเบียนประจําจังหวัดออกใบรับรองการจดทะเบียน ภายใน 5 วัน 

การจดทะเบียนธุรกิจในเวียดนามทั้ง 2 รูปแบบซึ่งมีขั้นตอนโดยภาพรวมคล้ายคลึงกัน แตกต่าง

กันเพียงหนว่ยงานที่รับผดิชอบ เอกสารที่ใช ้และกรอบระยะเวลาในการดําเนินการ ดังนี้ 

การจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรอืน 

บุคคลหรือตัวแทนของครัวเรือนต้องยื่นคําร้องขอจดทะเบียนธุรกิจในครัวเรือน พร้อมกับสําเนา

บัตรประจําตัวของบุคคลหรือตัวแทนให้แก่นายทะเบียนในระดับเขต (District Level Business Registry) 

ในพื้นที่ที่ธุรกิจดําเนินกิจการ หากประเภทของธุรกิจที่จดทะเบียนต้องใช้ใบอนุญาต ( Practice 

Certificate) หรือจําเป็นต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา (Legal Capital) ในการยื่นใบคําร้อง จําเป็นต้อง

ยื่นสําเนาใบอนุญาตหรอืใบรับรองเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําพร้อมกันด้วย 

เมื่อนายทะเบียนประจําจังหวัดได้รับเอกสารคําร้องขอจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หาก

ธุรกิจที่จดทะเบียนไม่ได้อยู่ในประเภทธุรกิจต้องห้าม ชื่อของธุรกิจเป็นไปตามกฎหมาย และมีการชําระ

ค่าธรรมเนียมเรียบร้อย นายทะเบียนจะมอบใบเสร็จและออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ (Business 

Registration Certificate) ในครัวเรือนภายใน 5 วันทําการหลังจากที่ได้รับคําร้อง 

หากเอกสารคําร้องไม่เรียบร้อย นายทะเบียนธุรกิจประจําจังหวัดจะต้องแจ้งให้เจ้าของกิจการ

ทราบถึงรายละเอียดที่ตอ้งเพิ่มเติมหรอืแก้ไขอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 5 วันทําการหลัง

ได้รับคํารอ้ง 

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตัดไม้ ประมง ทํานาเกลือ เปิดแผงลอย ร้านค้า

ขนาดเล็ก หาบเร่ หรือให้บริการ ที่มีรายได้ต่ํากว่าระดับที่รัฐบาลกําหนดไว้ในแต่ละจังหวัด และไม่ได้

ประกอบธุรกิจในสาขาที่มเีงื่อนไข (Conditional Business Lines) ไม่จําเป็นต้องจดทะเบียนธุรกิจ 
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การตั้งชื่อของธุรกิจในครัวเรือนจะต้องมี 2 ส่วน คือ (1) ประเภทของธุรกิจ อาทิ "ธุรกิจใน

ครัวเรือน" และ (2) ชื่อของธุรกิจเป็นภาษาเวียดนาม อาจมีตัวเลข หรือ เครื่องหมายที่สามารถออก

เสียงได้ ทั้งนีห้า้มไม่ให้ใชต้ัวอักษร คํา สัญลักษณ์ ที่อาจละเมดิประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศีลธรรม และ

ประเพณีของชาติ 

การจดทะเบียนกิจการเจ้าของเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจ ากัด และบริษัทถือหุ้น 

มขีั้นตอนและรายละเอียดดังนี้ 

1) ตรวจสอบและจองช่ือนิตบิุคคล 

2) ผู้ประกอบการขอแบบฟอร์มการจดทะเบียนจากสํานักงานจดทะเบียนในท้องที่ หรือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ www.business.gov.vn และเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้

เรียบร้อย 

3) ผู้ประกอบการยื่นเอกสารการจดทะเบียนทั้งหมดตามที่กฎหมายกําหนดแก่สํานักงาน

จดทะเบียนประจําจังหวัด (Provincial Business Registration Office) หรือส่งเอกสารผ่านทางระบบ

ออนไลน์ 

4) ภายหลังได้รับเอกสารการจดทะเบียนแล้ว นายทะเบียนจะต้องพิจารณาเอกสาร

ดังกล่าวและออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจภายใน 5 วันทําการ หากคําร้องถูกปฏิเสธจะต้องแจ้ง

ผูป้ระกอบการถึงเหตุผลรวมถึงรายละเอียดที่ตอ้งเพิ่มเติมหรือแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร 

ทั้งนี ้กรอบระยะเวลาในการออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจสําหรับการลงทุนบางอย่างอาจ

เป็นไปตามกฎหมายด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้อง  
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รูปที่ ง.22 ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศเวียดนาม 

ท่ีมา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2556 การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจในเวยีดนาม 
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การแต่งตั้งตัวแทนธุรกิจ 

สําหรับบริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามสามารถขออนุมัติจัดตั้งสาขา (Branch) หรือ

สํานักงานตัวแทน (Representative Office) ในเวียดนามได้ ในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ แต่ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการหารายได้ เช่น การลงนามในสัญญา การ

รับชําระเงินโดยตรง และการซื้อขายสินค้า เป็นต้น 

สาขาของบริษัท (Branch) สามารถดําเนินธุรกิจเฉพาะที่แสวงหากําไรเป็นของตัวเองได้ และถือ

เป็นนิติบุคคลที่แยกออกไป แต่ในทางปฏิบัติไม่ทําให้บริษัทแม่ในต่างประเทศพ้นจากความรับผิดชอบใน

หนี้สินของบริษัทลูกในเวียดนาม โดยทั่วไปธุรกิจที่เปิดสํานักงานสาขามักจะเป็น สํานักงานกฎหมาย 

บริษัทประกันภัย และธนาคาร 

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 

 แบบคําขออนุญาตจัดตั้งสาขาหรอืสํานักงานตัวแทนในเวียดนาม 

 สําเนาใบรับรองบริษัทและประทับตราโดยหน่วยงานราชการในประเทศของผู้ลงทุน 

กรณีของไทย คือ สําเนาใบบริคณห์สนธิ ประทับตราโดยกรมส่งเสริมธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณชิย์ 

 สําเนาใบรับรองบริษัทตามข้อ 2 ที่แปลเป็นภาษาเวียดนามโดยมีข้อความเหมือนกัน 

ประทับตราโดยสถานทูตเวียดนามในประเทศไทย 
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หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน สามารถอนุมัติโครงการได้ภายใน 15 วัน นับจากวันยื่น

เอกสารหลักฐานต่อ Department of Industry and Trade (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 

2554 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม) 

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 

การน าเข้าและส่งออก 

ประเภทของผู้นําเข้าในเวียดนาม สรุปได้ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 

2554 ดัชนีคูม่อืการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

(1) บริษัทของรัฐบาล (State-owned Company) บริษัทประเภทนี้จะควบคุมการทําธุรกิจ

ทุกชนิดในเวียดนามรวมทั้งด้านการนําเข้าและส่งออก บริษัทประเภทนี้สามารถจําแนก

ตามลักษณะการกระจายสินค้าได้ 2 ประเภทย่อย คือ 

- บริษัทที่เป็นผู้นําเข้าและมีเครือข่ายการจําหน่ายสินค้าที่แท้จริง มีการนําเข้าสินค้า

แล้วกระจายผ่านบริษัทผู้จัดจําหน่ายที่เป็นเครือข่ายของบริษัท และยังประกอบ

ธุรกิจเป็นนายหน้านําเข้าสินค้าให้กับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ไม่สามารถนําเข้าสินค้าได้

ด้วยตนเอง 

- บริษัทที่เป็นนายหนา้นําเข้าสินค้าเท่านั้น จะทําธุรกิจเป็นบริษัทนายหน้านําเข้าสินค้า

ให้กับบริษัทเอกชนที่ไม่สามารถนําเข้าสินค้าด้วยตนเองได้ 
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(2)บริษัทเอกชน (Private Company) เป็นบริษัทการค้าของเอกชน ซึ่งสามารถจําแนกตาม

ลักษณะการนําเข้าสินค้าได้ 2 ประเภท คือ 

- บริษัทที่มีการสั่งสินค้าเพื่อนํามาจําหน่าย บริษัทที่ดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะไม่ได้รับ

อนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้โดยตรง ดังนั้น ในการนําเข้าจะต้องทําผ่านบริษัทการค้า

ของรัฐเท่านั้น 

- บริษัทที่เป็นผู้ผลิตและมีการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อนํามาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตเพื่อ

ส่งออกเท่านั้นบริษัทประเภทนี้จะได้รับใบอนุญาตให้นําเข้าสินค้าได้เองโดยไม่ต้อง

ผา่นบริษัทการค้าของรัฐ 

ประเภทของผูส้่งออกในเวียดนาม จําแนกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1. บริษัทของรัฐบาล (State-owned Company)  

2. บริษัทเอกชนที่ เป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทร่วมทุนจาก

ต่างประเทศ 

ภาษีศุลกากร 

ภาษีนําเข้า (Import duty) ใช้อัตราตามข้อตกลงสําหรับกลุ่มประเทศ WTO และ ASEAN แต่

โดยทั่วไปจะกําหนดดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ ง.9 อัตราภาษีภาษีนําเข้า 

ประเภท รายละเอียด อัตราภาษี (ร้อยละ) 

อัตราพิเศษเฉพาะ 

(Special Preferential 

Rate) 

เป็นอัตราภาษีที่จัดเก็บจากสินค้านําเข้าจาก

ประ เทศที่ มี ข้ อตกลงพิ เ ศษกับ เ วี ยดนาม

โดยเฉพาะประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งไทย 

0-5 

อัตราพิเศษ  

(Preferential Rate) 

ใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่มีข้อตกลง 

MFN (Most-favored Nation Treatment) กับ

เวียดนาม 

0-5 

อัตราทั่ วไป (Ordinary 

Rate) 

ใช้กับสินค้านําเข้าจากประเทศที่ไม่ได้มีข้อตกลง 

MFN กับเวียดนาม 

50-70 

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 2554 ดัชนคีู่มอืการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
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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  

ภาษเีงนิได้และภาษีธุรกิจ 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)  

แยกเป็นสองส่วน คือ สําหรับคนเวียดนาม และคนต่างชาติ 

ตารางที่ ง.10 อัตราภาษีเงนิได้สําหรับคนเวียดนาม 

ระดับ เงนิเดือน (หน่วย : ล้านดอง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 น้อยกว่า 5 0 

2 ตั้งแต ่5 -15 10 

3 ตั้งแต ่15 – 25 20 

4 ตั้งแต ่25 – 40 30 

5 มากกว่า 40 40 

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 2554 ดัชนคีู่มอืการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ตารางที่ ง.11 อัตราภาษีเงนิได้สําหรับคนต่างชาติ 

ระดับ เงนิเดือน (หน่วย : ล้านดอง) อัตราภาษี (ร้อยละ) 

1 น้อยกว่า 8 0 

2 ตั้งแต ่8 -20 10 

3 ตั้งแต ่20 50 20 

4 ตั้งแต ่50 – 80 30 

5 มากกว่า 80 40 

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 2554 ดัชนคีู่มอืการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2014 Ministry of Finance ของเวียดนามได้ประกาศลดอัตราภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาลง 50% สําหรับผู้ที่ทํางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
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ภาษีเงนิได้นติิบุคคล  

อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลของเวียดนาม ดังแสดงในตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ ง.12 อัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 

ประเภท อัตราภาษี (ร้อยละ) 

นิติบุคคลธรรมดา 25-28 

ธุรกิจประเภทน้ ามัน ก๊าซ และการผลิตทรัพยากรธรรมชาติ 32-50 

ท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน 2554 ดัชนคีู่มอืการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

หลังจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลปี ค.ศ.

2008 ภาษีเงนิได้นิตบิุคคลจะลดลงจาก 28% เป็น 25% สําหรับกิจการทั่วไป ยกเว้นผู้ประกอบกิจการ

ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในการสํารวจและทําเหมืองแร่ทองคําขาว ทองคํา เงิน ดีบุก ทังสะเตน 

พลวง รัตนชาติ และแร่หายาก ซึ่งจะมีการเพิ่มภาษี จาก 28% เป็น 32-50% ภายใต้ Decree No.24             

ลงวันที่ 11 ธันวาคม ปี ค.ศ. 2008 ที่กําหนดให้นายกรัฐมนตรจีะเป็นผู้กําหนดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ของแต่ละโครงการ ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม แหล่งแร่นั้นๆ ต่อมาได้มีการออกกฎหมาย 

Decree No.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม ค.ศ. 2012 กําหนดว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับสํารวจและทํา

เหมืองแร่สําหรับกลุ่มชนิดแร่ดังกล่าวนี้ ให้ใช้อัตรา 50% แต่ในกรณีที่พื้นที่เหมืองแร่ไม่น้อยกว่า 70% 

อยู่ในพืน้ที่ทุรกันดาร ภาษีดังกล่าวจะลดเหลือ 40% มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2012 เป็นต้นไป 

ภายใต้ Decree No.124 ธุรกิจทําเหมืองแร่ไม่มีสิทธิพิเศษด้านภาษีนิติบุคคล อย่างไรก็ตาม 

โครงการก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 ยังได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษีภายใต้การส่งเสริมการลงทุน 

ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2014 เวียดนามได้ประกาศลดอัตราภาษีนิติบุคคลของอุตสาหกรรมบาง

ประเภทลงจาก 25% เหลือ 20-22% และภายในปี ค.ศ. 2016 จะลดลงเหลือ 20% สําหรับธุรกิจทั่วไป 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Valued Added Tax: VAT) มีอัตราร้อยละ 10 สําหรับสินค้าและบริการทั่วไป 

แตก่ฎหมายยกเว้นหรือลดอัตราภาษีมูลคา่เพิ่มสําหรับสินค้าตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ ง.13 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 ดัชนคีู่มอืการลงทุนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

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

ต่างประเทศจากเดิมที่เคยกําหนดให้เคลื่อนไหวขึ้นลงได้ไม่เกินร้อยละ 3.0 เป็นไม่เกินร้อยละ 1.0 

(สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2556 คู่มือการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม) 

กฎหมาย Foreign Exchange Law ฉบับใหม่ได้ห้ามใช้เงินตราต่างประเทศในการทําธุรกรรมใน

ประเทศหลายประเภท โดยเฉพาะกิจการธนาคาร ตั้งแต่เดือนมกราคม ค.ศ. 2014 และต่อมาในเดือน

สิงหาคมปีเดียวกันได้ออกระเบียบให้เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคาร

พาณิชย์ในประเทศที่กําหนดให้เท่านั้น (State Bank of Vietnam Circular 19, August 2014) เพื่อควบคุม

อัตราแลกเปลี่ยนและเงินด่องให้มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในหลายด้านที่รัฐบาลเวียดนาม

ต้องการลดการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศลง แต่เพราะปัญหาเงินเฟูอที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจ
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ในเวียดนามพยายามใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยิ่งเป็นผลทําให้ค่าเงินด่องลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นการลงทุนจากต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงมาตรการของรัฐที่จะเข้าควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้า

ออกของเงินทุนในระยะสั้นเมื่อมีปัญหาเงนิเฟูอ 

ตลอดปี พ.ศ. 2556 ค่าเงินดอ่งค่อนขา้งมเีสถียรภาพ โดยค่าเงินด่อง ณ สิ้นปี พ.ศ. 2556 อยู่ที่ 

21,095 ด่องต่อเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับอัตรา ณ สิ้นปี พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 20,825 ด่องต่อเหรียญ

สหรัฐฯ ค่าเฉลี่ยทั้งปี อยู่ที่ 21,017 ด่องต่อเหรียญสหรัฐฯ จากปัจจัยด้านเงินเฟูอที่ผ่อนคลายลง บัญชี

ดุลเดินสะพัดที่เกินดุล และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเป็นบวก ในระหว่างปี ธนาคารกลางเวียดนามได้ลด

ค่าเงินดอ่งลงร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออก

และเพิ่มปริมาณเงินตราต่างประเทศในทุนสารองของประเทศ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2557               

สรุปภาวะเศรษฐกิจเวียดนาม ปี 2556) 

ระบบธนาคาร 

สถาบันการเงินต่าง ๆ ในเวียดนามอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ State Bank of Vietnam หรือ 

SBV ซึ่งเป็นธนาคารกลางของเวียดนาม ทําหน้าที่ในการออกใช้ธนบัตร กําหนดอัตราแลกเปลี่ยน 

นโยบายการเงินรวมถึงการจัดหาเงินทุนให้รัฐบาล และเป็นแหล่งเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงินในเวียดนาม 

สถาบันการเงินในเวียดนามสามารถจําแนกได้ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 

2554 ดัชนีคูม่อืการลงทุนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) 

 State-Owned credit Institution มีจํานวน 6 แห่ง เป็นธนาคารของรัฐจัดตั้งขึ้น             

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆ โดยแต่ละแห่งมี

ขอบเขตที่การดําเนนิธุรกิจที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

 Joint-Stock commercial Bank เป็นธนาคารท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของ

เวียดนาม สามารถเปิดสาขาได้ทั่วไป และดําเนินธุรกิจด้านธนาคารในทุกประเภท              

มีจํานวน 38 แห่ง 

 Joint Venture Bank เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม  

โดยการร่วมทุนระว่างนักลงทุนท้องถิ่นกับต่างชาติ สามารถดําเนินธุรกรรมรับฝากเงิน 
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ให้กู้ยืมเงนิ ออกตั๋วเงนิ รับซือ้ ลดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ และธุรกรรมอื่นๆ 

ตามที่ได้รับอนุญาตจาก State Bank of Vietnam ปัจจุบันม ี5 แหง่ 

 Foreign Bank Branch เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และเข้ามา

เปิดสาขาในเวียดนาม สามารถดําเนินธุรกรรมฝากเงิน ให้กู้ยืมเงิน รับซื้อลดตั๋วเงิน

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและธุรกรรมอื่นๆ ภายใต้กฎหมายของเวียดนาม 

 Representative Offices of Foreign Bank เป็นสํานักงานของธนาคารต่างประเทศที่

เข้ามาเปิดการดําเนินการในเวียดนามและดําเนินธุรกรรมตามที่ State Bank of 

Vietnam อนุมัติ 

การจ้างแรงงาน 

บริษัทหรือสํานักงานตัวแทนของต่างชาติสามารถรับสมัครและจ้างแรงงานท้องถิ่นได้โดยตรง 

โดยไม่จําเป็นต้องจ้างแรงงานผ่านตัวแทนจัดหาแรงงาน แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของ

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

Insurance 2008  

การจา้งแรงงานต่างชาติจะต้องขอใบอนุญาตทํางาน (Work permit) ที่จะกําหนดอายุไว้สูงสุดไม่

เกิน 2 ปี ต่อครั้ง (Labour Code 2013) และจะต้องเสียภาษีเงินได้ โดยผู้ว่าจ้างจะต้องมีหน้าที่เป็นผู้หัก

ภาษี ณ ที่จ่ายสําหรับนําส่งให้รัฐ ปกติกฎหมายจะอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติในระดับบริหารและ

ผูเ้ชี่ยวชาญเท่านั้น 

การครอบครองท่ีดนิ 

รัฐบาลเวียดนาม ไม่อนุญาตให้เอกชนเป็นเจ้าของที่ดิน ที่ดินทั้งหมดเป็นของรัฐและรัฐจะเป็นผู้

จัดสรรให้ หรอืให้เชา่ระยะยาว ทั้งนีก้ฎหมายที่ดนิของเวียดนามได้แบ่งที่ดนิออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

(1) ที่ดินการเกษตร เป็นที่ดินสําหรับเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาลและปุาไม้ 

(2) ที่ดินที่ไม่ใช่พื้นที่การเกษตร ได้แก่ พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่ก่อสร้างสํานักงานพื้นที่นิคม

อุตสาหกรรมและแหล่งธุรกิจ พื้นที่ใช้สําหรับสาธารณูปโภค พื้นที่ภูมิทัศน์ พื้นที่ทาง

ประวัติศาสตร ์วัฒนธรรม และสถานที่ทางศาสนา 
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(3) ที่ดินว่างเปล่า  

โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของเวียดนามประกอบด้วย Land Law No.13/2003/QH11 และ 

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

บริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติจะไม่ ได้ รับสิทธิ์ ในการจัดสรรให้ ใ ช้ที่ ดินระยะยาว                   

แต่ชาวต่างชาติอาจถือครองที่ดินได้โดยการเช่าที่ดินจากรัฐบาล ซึ่งอาจจ่ายค่าเช่าที่ดินไม่เกิน 50 ปี  

แต่อาจมีการต่ออายุการใช้สิทธิ์ ในที่ดินได้อีกระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 70 ปี (สํานักงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการลงทุน, 2556 คู่มอืการประกอบธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม) 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) ธุรกิจทําเหมืองแร่ไม่มีสิทธิพิเศษด้านภาษีนิติบุคคล แต่อาจจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี

ภายใต้การส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ในการสํารวจและทํา

เหมอืงแรจ่ะมีอัตราภาษีเงนิได้นิตบิุคคลค่อนขา้งสูงกว่าธุรกิจอื่นๆ  ซึ่งจะมีการเพิ่มภาษี จาก 28% เป็น 

32-50% ขึน้อยู่กับชนิดแร่ สถานที่ตั้ง และสภาพแวดล้อมของแต่ละโครงการ โดยเฉพาะการทําเหมือง

แรท่องคําขาว ทองคํา เงิน ดีบุก ทังสะเตน พลวง รัตนชาติ และแร่หายาก จะใชอ้ัตรา 50%  

2) กฎหมายลงทุนจากต่างประเทศได้ห้ามใช้เงินตราต่างประเทศในการทําธุรกรรมในประเทศ

หลายประเภท และเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศที่

กําหนดให้เท่านั้น เพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและเงินด่องให้มีเสถียรภาพ ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งใน

หลายด้านที่รัฐบาลเวียดนามตอ้งการลดการใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ในประเทศลง แต่เพราะปัญหา

เงินเฟูอที่ผ่านมาทําให้ธุรกิจในเวียดนามพยายามใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ยิ่งเป็นผลทําให้เงินด่อง

มีลดค่าลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการลงทุนจากต่างประเทศจะต้องคํานึงถึงมาตรการของรั ฐที่จะเข้า

ควบคุมการเคลื่อนย้ายเข้าออกของเงินทุนในระยะสั้นเมื่อมีปัญหาเงนิเฟูอ 

3) บริษัทต่างชาติและชาวต่างชาติจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของที่ดิน แต่อาจถือครองที่ดิน

ได้โดยการเชา่ที่ดนิจากรัฐบาล ซึ่งจะเชา่ที่ดนิได้ไม่เกิน 50 ปี ต่ออายุได้รวมไม่เกิน 70 ปี 
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ง.6 ข้อมูลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ที่สําคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซี เมนต์และก่อสร้าง และ

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง 

ในปี ค.ศ. 2012 เวียดนามมกีําลังการผลิตซีเมนต์ ปีละ 70 ล้านตัน แต่ผลิตซีเมนต์เพียง 55.53 

ล้านตัน และส่งออก 8.5 ล้านตัน เนื่องจากมีความต้องการใช้ในประเทศลดลง และการส่งออกยังทํา

ไม่ได้มากเพราะขาดระบบขนส่งที่ดทีั้งถนนและท่าเรือทําให้มีค่าขนส่งสูงและไม่สามารถขนส่งในปริมาณ

มากได้ (World Cement, 2012; International Cement Review, 2013) 

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

งบประมาณลงทุนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 47,790 พันล้านด่อง เป็นการลงทุนโดยภาครัฐ 23,659 

พันล้านด่อง (Mininstry of Construction of Vietnam, Annual report 2013; Vietnam General Statistical 

Office, Statistical Yearbook of Vietnam 2013) ในปัจจุบันอุตสาหกรรมก่อสร้างของเวียดนามมีการ

ขยายตัวที่สง่ผลถึงการนําเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการผลิตปูนซีเมนต์ 

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 

 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า (Iron and Steel) 

โครงการ Formosa Steel Complex ของบริษัท Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Corp. 

ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด Ha Tinh อยู่ห่างจากกรุงฮานอยมาทางตะวันออกเฉียงใต้ 400 

กม. ประกอบด้วยเตาถลุงแบบ Blast furnaces จํานวน 4 เตา มีกําลังผลิตเหล็กกล้ารวมกันปีละ 15 

ล้านตัน ทําให้ตอ้งก่อสร้างโรงผลิตไฟฟูาขนาด 1,600 เมกะวัตต์ และท่าเรือน้ําลึก ผลิตภัณฑ์เหล็กที่จะ

ผลิตต่อเนื่องประกอบด้วย แผ่นเหล็กรีดร้อน และเหล็กแท่ง เริ่มผลิตในปี ค.ศ. 2014 (ABB Group, 

2012) 
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 โรงแต่งแร่และผลิตพลวงออกไซด์ 

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

ก่อสร้างโรงงานผลิตพลวงออกไซด์ มีที่ตั้งในจังหวัด Quang Ninh โรงงานจะมีกําลังผลิตปีละ 200,000 

ถึง 300,000 เมตริกตัน สําหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ สารเคมี และสารดับเพลิง 

(Industrial Minerals, 2013; USGS, 2012) 

 โครงการผลิตอลูมินา 

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

ในจังหวัด Lam Dong สําหรับส่งออก โดยรัฐได้ลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนจากโรงงานไปยัง

ท่าเรือ โรงงานมีกําลังผลิตอลูมินาปีละ 600,000 ตัน แต่ในปีแรกจะเริ่มผลิตเพียง 300,000 ตัน และ

ค่อยขยายการผลิตเพิ่มขึ้น โรงงานจะมีอายุโครงการ 30 ปี โดยใช้แร่จากเหมืองบอกไซต์จากจังหวัด 

Lam Dong และ Dak Nong (Vinacomin, 2013) ซึ่งในจังหวัด Dak Nong นั้น บริษัท Vinacomin มีแผนจะ

สร้างโรงงาน Nhan Co เพื่อผลิตอลูมนิาจากแร่บอกไซต์ โดยเริ่มต้นในปี ค.ศ. 2014 จะมีกําลังผลิตปีละ 

300,000 ตัน และภายในปี ค.ศ. 2016 จะขยายกําลังผลิตเป็น 650,000 ตัน โครงการจะประกอบด้วย

โรงคัดขนาดแร่และโรงสกัดอลูมินา ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีสัญญาระยะยาวส่งออกไปให้บริษัท 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 
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