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บทที่ 5  

กฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข้อมูลในหัวข้อนี้ประกอบด้วยนโยบายภาครัฐ กฎหมายแร่ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขอ

อนุญาตสํารวจแร่ การทําเหมืองและแต่งแร่ ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแร่และการลงทุนเหมืองแร่ และ

ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดา้นแร ่ 

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

สําหรับนโยบายหลักด้านแร่ของประเทศ รัฐได้กําหนดนโยบายระยะยาวและแผนกลยุทธ์ที่

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

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

 สนับสนุนให้มีการสํารวจแหล่งแร่และทําเหมืองแร่เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในประเทศ และมีการแตง่แร่และใชป้ระโยชน์จากแร่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 รัฐสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ แต่งแร่ โดยให้สิทธิพิเศษสําหรับ

กิจกรรมด้านแร่ในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ที่ขาดแคลนสาธารณูปโภค โครงการผลิตแร่ที่มี

ความต้องการใช้ในท้องถิ่น โครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่า

ต่อเศรษฐกิจ สังคม และมีประสิทธิภาพ 

 รัฐสนับสนุนโครงการลงทุนด้านเหมืองแร่ที่มุ่งเน้นไปยังการใช้แร่ที่ผลิตได้เพื่อผลิตโลหะ

และโลหะผสม หรอืผลติภัณฑ์อื่นที่มีคุณค่าสูงทางเศรษฐกิจสังคม 

 รัฐจะปกปูองสิทธิ์การเป็นเจ้าของ ต่อเงินทุน ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายต่างๆ 

ขององค์กรและบุคคลในกิจกรรมด้านแรต่ามที่กฎหมายต่างๆ บัญญัติไว้ 

 รัฐมีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจของประเทศเป็นผู้นําในการทําเหมอืงและแตง่แร่ที่สําคัญ 

 นโยบายของภาครัฐยังมีการสนับสนุนการส่งออกแร่ แต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าแร่นั้นมีปริมาณ

เพียงพอสําหรับการใช้ในประเทศ บางครั้งบางคราว รัฐจะออกประกาศรายการแร่ที่ห้าม

นําเข้าหรือส่งออก และจะจํากัดการส่งออกแร่วัตถุดิบ อาจจะให้ส่งออกเมื่อเป็นแร่จาก

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

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

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

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

 กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางกฎหมายสําหรับการสํารวจแร่และ

การทําเหมืองแร่ และการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

และกําหนดเงื่อนไขด้านการเงินที่รัดกุมขึน้ 

 มีการยกเลิกใบอนุญาตสํารวจแร่เบื้องต้น (Prospecting license) ทําให้บุคคลธรรมดาหรือ

นิติบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติการสํารวจแร่ (Mineral exploration) สามารถสํารวจภาคสนาม 

เก็บตัวอย่ างแร่ผิวดินได้  เพียงแต่ ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

คณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial People’s Committee: PPC) ในท้องที่ 

 มีการยกเลิกใบอนุญาตแต่งแร่ มีการขยายขอบเขตของการทําเหมืองแร่ครอบคลุมไปถึง

การแต่งแรด่้วย 

 เพื่อเป็นหลักประกันการมีส่วนร่วมของนักลงทุน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลจะต้อง

ลงทุนในทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 50% (ในกรณีที่เป็นโครงการสํารวจแร่) และไม่น้อยกว่า 

30% (ในกรณีที่เป็นโครงการทําเหมอืงแร่) ของเงนิลงทุนทั้งหมด 

 กฎหมายแร่ฉบับใหม่ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านแร่ การประมูลสิทธิ์ทําเหมืองแร่ 

และค่าธรรมเนียม รัฐจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่กับ

มูลค่า ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพของแร ่ประเภทแร่ และสภาพการทําเหมอืง 

เนือ้หาสาระที่สําคัญของกฎหมายแร่ฉบับใหม่มีรายละเอียดในแตล่ะหัวข้อ ดังนี้  

ขอบเขตการก ากับดูแล 

เนือ้หาครอบคลุมถึงการสํารวจทางธรณีวิทยาวิทยา

แหล่งแร่ การปกปูองทรัพยากรแร่ที่ยังไม่ได้มีการทําเหมือง 

การสํารวจแร่ การทําเหมืองแร่ และการบริหารจัดการแร่ใน

ประเทศทั้งหมด ยกเว้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่

ไหล่ทวีป การสํารวจและการผลิตน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ 

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

สําหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการทรัพยากรแร่ พืน้ที่ด้านแรจ่ะแบ่งออกเป็น 

 พืน้ที่ทําเหมอืงได้ รวมถึงพื้นที่เหมอืงขนาดเล็กและอยู่กระจัดกระจาย 

 พืน้ที่ที่ห้ามทําเหมอืง 

 พืน้ที่ที่ห้ามทําเหมอืงช่ัวคราว 

 พืน้ที่สํารองทรัพยากรแร่ของประเทศ ประกอบด้วย 

 พืน้ที่ที่มแีหลง่แร่ที่จะต้องสงวนไว้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

 พื้นที่ที่มีแหล่งแร่แต่ยังไม่มีเทคนิควิธีการทําเหมืองที่เหมาะสม หรือสามารถทํา

เหมอืงได้แตย่ังไม่มีวธิีการปกปูองหรอืบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม 

การประมูลสิทธิการท าเหมอืง 

โดยหลักการ การมอบสิทธิ์การทําเหมืองจะต้องผ่านการประมูล เงื่อนไข ระเบียบ ขั้นตอนของ

การประมูลจะถูกกําหนดโดยภาครัฐ การประมูลนี้คาดว่าจะลดปัญหาการคอร์รัปช่ัน และเพิ่มความ

โปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

การปกป้องสทิธิข์องชมุชน 

การจ่ายเงินชดเชย การให้ความช่วยเหลือ และ

การย้ายถิ่นฐานจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด          

รัฐจะจัดสรรเงินรายได้จากกิจกรรมด้านแร่อย่าง

เหมาะสมไปยังชุมชนในพื้นที่นั้น นิติบุคคลที่ทําเหมืองแร่

จะต้องมีความรับผดิชอบในการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 

 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในระบบสาธารณูปโภคของชุมชนที่ทําเหมอืงแร่ 

 ให้การปูองกัน ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  

 ให้ความสําคัญในการว่าจา้งคนท้องถิ่น 

 ให้ความสําคัญต่อพืน้ที่และอาชีพของคนที่มกีารเวนคืนพื้นที่สําหรับการทําเหมืองแร่ 

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

ในแต่ละช่วงระยะเวลา รัฐจะต้องกําหนดกลยุทธ์และแผนงานหลัก (Master Plan) เพื่อให้

ทรัพยากรแร่ได้รับการปกปูอง การพัฒนาและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพื่อเป็น

หลักประกันและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืน ตลอดจนความมั่นคงของชาติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural Resources and Environment: 

MONRE) จะเป็นหน่วยงานประสานงานระหว่างกระทรวงต่างๆ เพื่อจัดทําแผนงานหลักนี้ โดยมี

นายกรัฐมนตรเีป็นผู้อนุมัติ แผนงานหลักด้านแรป่ระกอบด้วย 

 แผนการสํารวจทางธรณีวทิยาแหล่งแร่ 

 แผนงานการสํารวจแร่และการทําเหมือง

แรข่องประเทศ 

 แผนงานการสํารวจแร่ การทําเหมืองแร่ 

และการใช้แร่ในแต่ละจังหวัดหรือเมือง

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

ส่วนกลาง 

ระยะเวลาของแผนหลักการสํารวจทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ 10 ปี ในขณะที่แผนอื่นจะมี

ระยะเวลา 5 ปี กิจกรรมด้านแร่ประกอบด้วยการสํารวจแร่อย่างละเอียด และการทําเหมืองแร่ และ

จะต้องสอดคล้องกับแผนงานหลัก 

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

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

to 2020) โดยกําหนดเวลาสําหรับการออกกฎระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ดังนี้ 

 จัดทํา Decree ภายใต้กฎหมายแร่ใหม่ และ Decree ของการประมูลสิทธิ์การทําเหมือง

แร ่ภายในไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2012  

 กําหนดเงื่อนไขและขอบเขตพืน้ที่สําหรับเหมืองแร่ขนาดเล็กในจังหวัดต่างๆ เพื่อบริหาร

จัดการใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่ภายในปี ค.ศ. 2012 

 กําหนดพื้นที่ที่ไม่ต้องผา่นการประมูลสิทธิ์การทําเหมอืงแร่ภายในปี ค.ศ. 2012 

  

(ท่ีมา : Challenger survey service co.,ltd, 

2015) 
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การออกกฎระเบียบให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ 

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

บังคับใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ทันที และเพื่อออกกฎระเบียบต่อเนื่องจากกฎหมายแร่ใหม่ โดยให้ MON-

RE เป็นดําเนนิการร่างและเสนอคณะรัฐมนตรอีนุมัติกฎระเบียบต่อไปนี้ 

 Decree No. 15/2012 กําหนดวิธีปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ 

 Decree No. 22/2012 เกี่ยวกับการประมูลสทิธิ์การทําเหมอืงแร่  

 กฎระเบียบเกี่ยวกับบทลงโทษเกี่ยวกับแร ่ 

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

แนวปฏบิัติตามกฎหมายแร่ภายใต้ Decree No. 15/2012 

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

ไว้ ในกฎหมายแร่  2010 ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ของประเทศ                            

การเปลี่ยนแปลงนีม้ีผลกระทบต่อโครงการเหมอืงแร่ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

1) การประมูลสิทธิ์การท าเหมืองแร่ 

ภายใต้กฎหมายแร่ใหม่ จะมีการประมูลสิทธิ์การทําเหมืองแร่ในทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่ที่

กําหนดให้ไม่ต้องมีการประมูล โดย Decree 15/2012 กําหนดไว้ว่า พืน้ที่ที่ไม่ตอ้งมกีารประมูล ได้แก่ 

 พืน้ที่แหลง่แร่พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศ เชน่ ถ่านหิน ยูเรเนียม และทอเรียม 

 พืน้ที่แหลง่แร่หินปูน หินเคลย์ ที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ หรือแร่อื่นๆ ที่ใช้เป็นส่วนผสม

ในการผลิตปูนซีเมนต์ ที่ถูกกําหนดให้เป็นแหล่งสําหรับโครงการผลิตปูนซีเมนต์  และ

พื้นที่แหล่งแร่ที่ถูกกําหนดให้เป็นแหล่งวัตถุดิบสําหรับโครงการแต่งแร่ขั้นสูงที่ได้รับ

อนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 พืน้ที่บริเวณชายแดน พืน้ที่ที่มผีลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 

 พืน้ที่สําหรับการพัฒนาโครงการจา้งงานตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 65 ของกฎหมายแร ่

 พื้นที่แหล่งแร่สําหรับการผลิตวัสดุก่อสร้างทั่วไปที่กําหนดให้เป็นแหล่งวัตถุดิบ สําหรับ

ปูอนการบํารุงรักษางานสาธารณูปโภค 

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

 พืน้ที่อื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรกีําหนด 

จากเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น MONRE และคณะกรรมการประชาชนจังหวัด จะยื่นขออนุมัติพื้นที่

ที่ไม่ตอ้งมกีารประมูลจากนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้แล้วแต่พื้นที่ในความรับผิดชอบ พื้นที่ที่ไม่อยู่ในขอบเขตนี ้

จะต้องมีการประมูลเพื่อให้ได้สิทธิ์การทําเหมอืงแร่ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนสามารถยื่นขอรับการยกเว้น

เป็นกรณีๆ ได้จากนายกรัฐมนตร ี 

2) การยื่นขอใบอนุญาตส ารวจแร่ กรณีที่มีนักลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป (ไม่ต้องประมูล) 

ในกรณีที่มีนักลงทุนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแร่ในพื้นที่ที่ไม่ต้องมีการ

ประมูล นักลงทุนที่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ จะได้รับสิทธิ์การสํารวจแร่ 

 มีสัดสว่นเงินลงทุนในเงนิลงทุนทั้งหมดสูงสุด 

 มีเงินลงทุนในการสํารวจแร่ 

 ผลติแรส่ําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ ตามที่กําหนดไว้ในแผนงานด้านแร ่

หากมีผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนมากว่า 1 ราย ผู้ที่ยื่นขออนุญาตก่อนจะได้รับสิทธิ์ นั้น 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขข้างต้นนี้ไม่ได้กําหนดระดับความสําคัญไว้ ดังนั้นอาจมีปัญหาในการคัดเลือกนัก

ลงทุนที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เท่าเทียมกัน 

3) ข้อก าหนดการท าเหมืองแร่ในพื้นที่แหล่งแร่ขนาดเล็กและกระจัดกระจาย 

ภายใต้กฎหมายแร่ใหม ่คณะกรรมการประชาชนจังหวัดจะเป็นผู้ออกใบอนุญาตสํารวจและทํา

เหมืองแร่ในพื้นที่แหล่งแร่ขนาดเล็กและกระจัดกระจาย มาตรา 11.2 ของ Decree 15/2012 กําหนด

เงื่อนไขสําหรับพื้นที่ทําเหมืองขนาดเล็กและกระจัดกระจาย ภาคผนวกของ Decree 15 กําหนดชนิดแร่ 

ปริมาณสํารองที่เป็นเหมืองแร่ขนาดเล็ก ตัวอย่างเช่น เหมืองแร่นิกเกิลจะต้องมีปริมาณสํารองแร่น้อย

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

ภายใต้มาตรา 17.1 ของ Decree 15/2012 ผู้ยื่นขอขยายระยะเวลาของใบอนุญาตจะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ยังดําเนินงานสํารวจแร่ไม่แล้วเสร็จ หรือมีการเปลี่ยนทางโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

หรอืวิธีการสํารวจแร่จากเดิม 

 มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอย่างนอ้ย 45 วัน นับจากวันสิ้นสุดในใบอนุญาต 

 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแร่ทุกประการ ระหว่างการยื่นขออนุญาตนั้น ผู้ยื่นขอ

สามารถดําเนินการสํารวจแรไ่ด้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มกีารขยายระยะเวลา 

5) เงื่อนไขการขอขยายเวลาขอใบอนุญาต ภายใต้มาตรา 25.1 

การขอขยายเวลาขอใบอนุญาต ยังไม่เป็นที่แนชั่ดว่าจะต้องมีการประมูลหรือไม่ แม้ว่า Decree 

15 ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขและความจําเป็นในการประมูล ภายใต้มาตรา 25.1 ของ Decree 15/2012 ผู้ยื่น

ขอขยายระยะเวลาใบอนุญาตทําเหมืองแร ่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

 ยังไม่สามารถผลิตแร่ออกจากแหล่งแรไ่ด้หมด 

 มีการยื่นขอขยายระยะเวลาอย่างน้อย 45 วัน นับ

จากวันสิน้สุดในใบอนุญาต 

 ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายแร่และกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ 

 แผนการทําเหมืองแร่สอดคล้องกับแผนงานหลัก

ด้านแรข่องประเทศ ระหว่างการยื่นขออนุญาตนั้น ผู้ยื่น

ขอสามารถทําเหมอืงแร่ได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาตให้มกีารขยายระยะเวลา 

 ในกรณีที่ผู้ยื่นขออนุญาตได้มีการผลิตแร่ตามใบอนุญาตออกทั้งหมดแล้ว ดังนั้นจะต้อง

เป็นการยื่นใบอนุญาตใหม่ ไม่ใช่เป็นการขยายระยะเวลาของใบอนุญาต หากผู้ยื่นขอ

อนุญาตตอ้งการขยายกําลังการผลิต จะต้องมีการยื่นรายงานศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการและรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อมใหม่  

 

(ท่ีมา : www.mottvisualsblog.wordpress.com, 

2015) 
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การบริหารจัดการดา้นแร่ภายใต้ Directive 02/2012 

เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านแร่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามประกาศใช้ Directive 02/2012 ลง

วันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2012 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการของภาครัฐในเรื่อง การสํารวจแร่ 

การทําเหมอืง การแต่งแร ่และการส่งออกแร่ โดยได้มีการห้ามไม่ให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจแร่และ

ทําเหมอืงแร่ไว้ช่ัวคราว การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีดังนี้ 

1)  ภายใต้ Directive 02/2012 จะมีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่บางชนิด 

หลังจากหยุดไปมากกว่า 3 เดือน โดยเฉพาะ 

 ถ่านหิน – อนุญาตสํารวจและทําเหมอืงเฉพาะที่สอดคล้องกับแผนหลักของประเทศ  

 บอกไซต์ – จะมีการอนุญาตโครงการทําเหมอืงแร่บอกไซต์และโครงการผลิตอลูมิเนียม

ใหม่ หลังจากโครงการ Tan Rai และ Nhan Co มีการผลิตและประเมินผลการ

ดําเนนิงานด้านเศรษฐกิจสังคมแล้ว 

 ตะกั่ว สังกะสี – อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ในพื้นที่ใหม่ๆ 

แตต่้องมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น 

 โครไมต์ – อนุญาตให้ออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของ

อุตสาหกรรมในประเทศถึงปี ค.ศ. 2030 

 มังกานีส – อนุญาตให้ออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ในโครงการที่อยู่ในพื้นที่

ในจังหวัด Ha Giang, Tuyen Quang และ Cao Bang 

 ทองคํา – อนุญาตเฉพาะใบอนุญาตการสํารวจและทําเหมืองแร่ที่เป็นแหล่งกําเนิด (ไม่

อนุญาตในแหล่งลานแร่) พร้อมทั้งมีการเพิ่มมูลค่ามากขึ้น  มีการใช้เทคโนโลยีในการ

ผลติและการปูองกันสิ่งแวดล้อมขั้นสูง 

 ทองแดง – อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ได้ แต่ต้องมีการ

เพิ่มมูลค่าแรม่ากขึ้น 

 อะพาไทต์ – อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมืองแร่ได้ แต่ต้อง

สอดคล้องกับแผนงานหลักของประเทศ 

 แรห่ายาก – อนุญาตใหม้ีการออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่ได้ แต่จะต้องได้รับ

อนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 แร่สําหรับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ - อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตสํารวจและทํา

เหมอืงแร่ได้ แตต่้องสอดคล้องกับแผนงานหลักของประเทศ 
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 แรส่ําหรับการก่อสร้าง –อนุญาตให้มีการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ใหม่ได้ และขยาย

เวลาสําหรับใบอนุญาตที่หมดอายุของหินก่อสร้างและทราย แต่จะต้องสอดคล้องกับ

แผนงานหลัก  

2)  ภายใต้ Directive 02/2012 จะไม่มกีารออกใบอนุญาตสํารวจและทําเหมอืงแร่สําหรับแหล่ง

แร่และแร่ดังต่อไปนี้ แหล่งลานแร่ไทเทเนียม แหล่งลานแร่ทองคํา หินอ่อนสีขาว และแกรนิต แร่บอก

ไซต์ ในภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม Directive 02 ไม่ได้ระบุการขยายเวลาและการต่ออายุใบอนุญาต

สํารวจและทําเหมอืงแร่สําหรับแร่ดังกล่าว ซึ่งคาดว่า MONRE จะมีการออกกฎระเบียบเพื่อขยายความ

ดังกล่าว 

3)  ภายใต้ Directive 02/2012 มีการจํากัดการส่งออกแร่ โดยเฉพาะ 

 การห้ามการส่งออกแร่เหล็ก แร่และหัวแร่ตะกั่ว สังกะสี แร่และหัวแร่โครไมต์ แร่และ

หัวแรม่ังกานีส แรท่องแดง แรอ่ะพาไทต์ หนิอ่อนสขีาวขนาดใหญ่ หนิแกรนิตขนาดใหญ่ 

 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 ไม่อนุญาตให้ส่งออกแร่ติตาเนียมที่ไม่ได้ผ่าน

กระบวนการแตง่แร่ขัน้สูง การส่งออกแร่นี้จะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 การส่งออกแร่หายากจะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 การส่งออกแร่ถ่านหินจะต้องปฏิบัติตามแผนกําหนดการส่งออกที่ได้รับอนุมัติจาก

นายกรัฐมนตรอีย่างเคร่งครัด 

เนื่องจาก Decision 2427/2011 ไม่อนุญาตให้มีการส่งออกแร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ของแร่

โลหะอื่นๆ แต่ Directive 02 ไม่ได้ระบุข้อจํากัดนี้ ดังนั้นยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าข้อจํากัดใน Decision 2427 

จะมีผลบังคับใช้หรือรอแนวทางที่ชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง (เช่น กระทรวง

อุตสาหกรรมและการค้า สําหรับการส่งออกแร่โลหะและถ่านหนิ กระทรวงก่อสร้าง สําหรับการส่งออก

แรส่ําหรับการก่อสร้าง) 

4) การทบทวนการส่งออกแร่ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน Directive 02/2012 ในอนาคต เพื่อให้สอดคล้อง

กับกฎระเบียบการส่งออกแร่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึง Circular of the Ministry No.08 สําหรับการส่งออก

แรท่ีเ่ป็นของแข็ง และ Circular of the Ministry No.18 สําหรับการส่งออกแร่สําหรับการก่อสร้าง  

สําหรับการส่งออกแร่ภายใต้ Circular 08 สามารถกระทําได้ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี ้

 เป็นแร่ที่ทําเหมืองได้นอกเหนือจากที่กําหนดให้มีการแต่งแร่ขั้นสูงในประเทศ ตามที่

กําหนดไว้ในภาคผนวกที่ 1 ของ Circular No.08 
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 เป็นแรท่ี่มกีารแต่งจนมคีุณภาพที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเงื่อนไขที่กําหนดไว้ใน

ภาคผนวกที่ 2 ของ Circular No.08 

ซึ่งเป็นผลทําให้มีการอนุญาตให้ส่งออกหัวแร่นิกเกิลจากเหมืองในจังหวัด Son La และ Thanh 

Hoa ได้ถึงสิน้ปี ค.ศ. 2013 เท่านั้น 

ภายใต้ Circular No.18 หา้มไม่ให้มกีารส่งออกแร่ตอ่ไปนี ้

 หนิปูนและแร่ประกอบอื่นๆ ในเหมืองที่อยู่ในแผนงานหลักของประเทศ และเหมืองอื่นๆ 

เพิ่มเติมในแผนงานหลัก ตามที่ได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตรี 

 ดินเหนยีว 

 เฟลดส์ปาร ์

 ทรายก่อสรา้ง 

 กรวด  

 หนิก่อสร้างในจังหวัดทางใต้ 

จาก Circular No.18 นี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งห้ามไม่ให้มีการส่งออก Saline sand ตั้งแต่วันที่ 

30 มิถุนายน ค.ศ. 2010 แต่แร่อื่นๆ สําหรับการก่อสร้างสามารถส่งออกได้ หากปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กําหนดไว้ใน Circular No.18 

ใบอนุญาตด้านแร ่

ภายใต้กฎหมายแร่ปี ค.ศ. 2010 นี ้ใบอนุญาตดา้นแรจ่ะประกอบด้วยใบอนุญาต 2 ประเภท คือ 

ใบอนุญาตสํารวจแร่ขั้นละเอียด และใบอนุญาตทําเหมืองแร่ การที่จะได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่นั้น 

โครงการจะต้องเริ่มตัง้แต่การสํารวจแรม่าก่อน 

คณะกรรมการประชาชนจังหวัด (Provincial People’s Committee) เป็นหน่วยงานที่ออก

ใบอนุญาตสํารวจแร่และทําเหมืองแร่สําหรับแร่ที่ใช้ในการก่อสร้าง พีท (Peat) แหล่งแร่ขนาดเล็กและ

อยู่กระจัดกระจาย ตามที่ MONRE ประกาศและกําหนดขอบเขตไว้ และการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่

ส่วนบุคคล (Individual Mining License) MONRE เป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้านแร่นอกเหนือจาก

กรณีข้างตน้นี ้

นอกเหนือจากการออกใบอนุญาตแล้ว หน่วยงานดังกล่าวยังมีอํานาจในการต่ออายุ เพิกถอน 

คืนพื้นที่บางส่วนหรอืทั้งหมดของใบอนุญาตสํารวจแร่หรอืทําเหมอืงแร่ 
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ใบอนุญาตส ารวจแร่ขั้นรายละเอยีด (Mineral Exploration License) 

 นิตบิุคคลที่ลงทะเบียนสําหรับการสํารวจแร่จะต้องเป็น 

 บริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Law on Enterprises) 

 สหกรณ์หรอืสหภาพของสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Law on Co-operatives) 

 บริษัทต่างชาติที่มสีํานักงานตัวแทนหรอืสาขาในประเทศ 

 ธุรกิจครอบครัวที่จดทะเบียนเพื่อสํารวจแร่นั้นจะสามารถสํารวจได้เฉพาะแร่เพื่อการ

ก่อสร้างเท่านัน้ 

 นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้เพื่อที่จะสามารถทําการสํารวจแร่ได้ 

 เป็นบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย 

 มีบุคลากรรับผิดชอบด้านเทคนิค และจะต้องจบปริญญาจากมหาวิทยาลัยในสาขา

ธรณีวิทยา และมีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี  ในด้านการสํารวจแร่ และเป็นผู้ที่มี

ความรูค้วามเข้าใจในมาตรฐานและเงื่อนไขของงานด้านการสํารวจแร่ 

 มีบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนในด้านการสํารวจธรณีวิทยา อุทกธรณีวิทยา ธรณี

วิศวกรรม การเจาะสํารวจ  

 มีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้พรอ้ม 

 การที่จะได้รับใบอนุญาตสํารวจแร่นัน้ นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างล่างนี้ 

 ได้รับการคัดเลือกหรือชนะการประมูล หรือบริษัทที่ได้รับสิทธิ์ แต่ไม่ผ่านเงื่อนไขที่

กําหนดไว้มอบสิทธิใหก้ับบริษัทที่ผ่านเงื่อนไขการสํารวจแร่ของภาครัฐ 

 ข้อเสนอด้านการสํารวจแร่ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนงานหลักของภาครัฐ และใน

กรณีของแร่ที่มพีิษ จะต้องได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกรัฐมนตรี 

 มีเงินลงทุนอย่างนอ้ย 50% ของเงนิลงทุนทั้งหมดสําหรับโครงการการสํารวจแร่ 

 เงื่อนไขของการสํารวจแร่จะประกอบด้วยระยะเวลาสําหรับการสํารวจแร่ การยื่นขออนุมัติ

แหลง่แร่ การเตรียมการทําเหมือง หากสิทธิ์ได้มกีารโอนไปยังบุคคลอื่นแลว้ ระยะเวลาของ

การสํารวจแร่คอืระยะเวลาที่เหลือของใบอนุญาต 
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 ภายในระยะเวลาสํารวจแร่ จะต้องมีการเตรียมการสําหรับโครงการลงทุนทําเหมืองแร่ 

(หากมี) และจะต้องได้รับใบประกาศนียบัตรสําหรับการลงทุนของโครงการ และจะต้อง

แนบไปกับการยื่นขอใบอนุญาตการทําเหมอืงแร่ 

 นิติบุคคลที่ทําการสํารวจแร่ในพื้นที่ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการประมูล จะได้รับสิทธิพิเศษให้

ทําเหมอืงในพืน้ที่นั้นในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันสิ้นสุดของใบอนุญาตสํารวจแร่ 

 หากนิติบุคคลไม่มีการดําเนินการขออนุญาตทําเหมืองในพื้นที่ที่ได้มีการสํารวจแร่ และ

ในช่วงเวลาดังกล่าวข้างตน้ จะเสียสิทธิพิเศษสําหรับการออกใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 หากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตได้ออกใบอนุญาตกับนิติบุคคลอื่นแล้ว นิติบุคคลที่ทําการ

สํารวจแร่ไปแล้วสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายการสํารวจแร่จากนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตได้

ก่อนการได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 ใบอนุญาตสํารวจแร่สามารถออกให้ได้ 5 ใบอนุญาตต่อนิติบุคคลเดียวกัน และจะต้องมี

บุคลากร เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการสํารวจแร่ไว้พร้อม 

ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ (Mineral Mining License) 

 นิติบุคคลที่จดทะเบียนเกี่ยวกับธุรกิจการทําเหมืองแร่จะได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เหมอืงแร่ ซึ่งประกอบด้วย 

 บริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย 

 สหกรณ์ และสหภาพของสหกรณ์ ตามกฎหมายสหกรณ์ 

 ธุรกิจครอบครัวที่ยื่นขอจดทะเบียนทําเหมอืงแร่จะได้รับอนุญาตให้ทําเหมืองแร่สําหรับการ

ก่อสร้างทั่วไป และเหมอืงแร่สว่นบุคคล 

 นิตบิุคคลจะตอ้งปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ 

 มีโครงการลงทุนทําเหมืองแร่สําหรับพื้นที่ที่ได้มีการสํารวจแร่ และปริมาณสํารองแร่ที่

ได้รับอนุญาตตามแผนงานหลัก โครงการทําเหมืองแร่จะต้องมีแผนงานว่าจ้างบุคลากร

เฉพาะงาน การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยี และแผนงานการใช้เครื่องจักร

อุปกรณ์ที่เหมาะสม ในกรณีที่เป็นแร่ที่มพีิษ จะต้องได้รับอนุมัตจิากนายกรัฐมนตร ี 

 มีรายงานวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

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

รูปแบบการลงทุนทําเหมืองแร่ในประเทศเวียดนาม 

ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ รัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ

ทั้งหมด การลงทุนโดยภาคเอกชนที่ เป็นบริษัทสัญชาติ

เวียดนาม และการลงทุนจากต่างประเทศ รวมถึงการร่วมทุน 

แตโ่ดยทั่วไปนั้นการทําเหมอืงแร่ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพระบบ

เศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ่านหิน น้ํามัน แร่เหล็ก และ

ทองคํา มักจะให้ใบอนุญาตกับรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

และชนิดแร่ที่มีความสําคัญน้อยกว่าจึงจะให้ภาคเอกชนหรือ

ต่างชาติเข้าดําเนนิการ 

รัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ระดับชาติที่มีเงินลงทุนสูง  เช่น 

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

Corporation (Vinacem)  

ภาคเอกชนของเวียดนามมักจะเป็นการร่วมทุนผลิตแร่ที่ใช้ในงานก่อสร้างขนาดกลาง หรือผลิต

แรโ่ลหะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนหรือใช้เงินลงทุนมาก เหมืองขนาดเล็กและรายย่อยมักจะผลิตหินและ

ทรายที่ใชใ้นงานก่อสร้าง 

การลงทุนของต่างชาติมักจะอยู่ในการผลิตหินปูนและแร่สําหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ เช่น 

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

YBB Joint Stock Co. เป็นต้น 

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

1) ภายใน 60 วันทําการ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารการยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแร่เบื้องต้น 

หรือใบอนุญาตสํารวจแร่อย่างละเอียด หน่วยงานรับเรื่องจะทําการตรวจสอบ และประเมินเอกสาร

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ และยื่นต่อไปยังหน่วยงานอนุมัติเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ในกรณีที่มีความ

ซับซ้อนที่ตอ้งใชเ้วลาในการพิจารณามากกว่าปกติ ระยะเวลาจะต้องไม่เกิน 90 วันทําการ 

2) ภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต่บริษัทต่างชาติหรือบริษัทร่วมลงทุนได้รับใบอนุญาตลงทุน 

และได้ยื่นเอกสารขออนุญาตทําเหมืองแรแ่ละแตง่แร่ หนว่ยงานที่รับเรื่องจะต้องทําการประเมินเอกสาร

ให้แลว้เสร็จ และยื่นให้หน่วยงานอนุมัตพิิจารณาอนุมัตติ่อไป 

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

บางสว่น โอนสิทธิ์ หนว่ยงานที่รับเรื่องจะต้องทําการประเมนิเอกสารให้แล้วเสร็จและยื่นไปให้หน่วยงาน

อนุมัต ิพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

4) ระยะเวลาอนุมัตทิี่กล่าวมานี ้ไม่รวมระยะเวลาขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุมัตใิบอนุญาต 

5) ภายในระยะเวลา 7 วันทําการ นับตั้งแต่หน่วยงานรับเรื่องได้ส่งเอกสารครบถ้วนไปยัง

หนว่ยงานอนุมัติ หนว่ยงานอนุมัติจะพิจารณาอนุมัต/ิไม่อนุมัต ิพร้อมเหตุผลประกอบ 

6) หนว่ยงานรับเรื่องจะรับผิดชอบส่งใบอนุญาตใหก้ับผูย้ื่นขอ 

7) ก่อนการออกใบอนุญาตดา้นแร ่หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตการลงทุน (Investment License) 

จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตดา้นแร่ก่อน ภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่ได้รับ

เอกสารครบถ้วน หน่วยงานที่ออกใบอนุญาตด้านแร่จะต้องให้ความเห็นไปยังหน่วยงานที่ออก

ใบอนุญาตลงทุน 

8) Department of Geology and Minerals of Vietnam จะเป็นหน่วยงานรับเรื่องสําหรับขอ

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

and Environment จะเป็นหนว่ยงานรับเรื่องสําหรับขออนุมัตจิาก People’s committees ระดับจังหวัด 

เอกสารประกอบการอนุญาตส ารวจแร่ 

 ใบยื่นขออนุญาต 

 ข้อเสนอ 

 แผนที่ของพืน้ที่ที่สํารวจ 

 ข้อเสนอการปูองกันสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่สํารวจแร่มพีิษ 

 สําเนาใบจัดตั้งบริษัท ในกรณีที่เป็นบริษัทต่างชาติ ให้แนบสําเนาการจัดตั้งตัวแทนหรือ

สาขา 

 ใบรับรองเงินลงทุน 

 เอกสารยืนยันการชนะการประมูล 
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เอกสารประกอบใบอนุญาตส ารวจแร่ 

 ชื่อบริษัท 

 ชนิดแร่ ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ 

 วิธีการและปริมาณการสํารวจแร่ 

 ระยะเวลาการสํารวจแร่ 

 เงื่อนไขทางการเงินและอื่นๆ 

ระยะเวลาของใบอนุญาตสํารวจแร่จะไม่เกิน 48 เดือน สามารถต่ออายุได้ แต่ไม่เกิน 48 เดือน 

ในการต่ออายุแต่ละครั้ง จะต้องคืนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30% ของพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ใน

ใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการยื่นขอใบอนุญาตท าเหมืองแร่ 

 แบบฟอร์มยื่นขออนุญาต 

 แผนที่แสดงพื้นที่ที่จะทําเหมอืง 

 ใบอนุญาตจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องสําหรับปริมาณสํารองแร่ 

 สําเนาใบอนุญาตการลงทุนและสําเนาใบอนุญาตการลงทุนด้านแร่ 

 รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 สําเนาใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท 

 ใบรับรองการประมูล ในกรณีที่มกีารประมูล 

 ใบรับรองเงินลงทุน 

เอกสารใบอนุญาตท าเหมืองแร่ 

 ชื่อบริษัท 

 ชนิดของแร ่ตําแหน่งและขอบเขตพื้นที่ 

 ปริมาณสํารอง ผลผลิต และวิธีการทํา

เหมอืง 

 ระยะเวลาในการทําเหมอืง 

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

) 
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ใบอนุญาตทําเหมืองแร่จะมีอายุไม่เกิน 30 ปี แต่สามารถขยายอายุได้หลายครั้ง แต่ต้องไม่เกิน

ระยะเวลารวมกัน 20 ปี หากมีการโอนสิทธิ์การทําเหมืองแร่ให้กับบุคคลอื่นแล้ว ระยะเวลาของการทํา

เหมอืงคอืระยะเวลาที่เหลือในใบอนุญาตนัน้ 

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

กฎหมายแร่ได้กําหนดค่าภาคหลวง ค่าธรรมเนียมด้านใบอนุญาต โดยเฉพาะใบอนุญาตที่ได้รับ

อนุมัติหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2011 จะต้องมีการจ่ายค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตสิทธิ์  ทํา

เหมืองของแหล่งแร่ที่ระบุในใบอนุญาตทําเหมืองแร่ แต่กฎหมายเก่าไม่ได้ระบุเงื่อนไขนี้ อย่างไรก็ตาม

รายละเอียดของวิธีการประเมนิค่าธรรมเนียมนี ้จะถูกกําหนดโดย MONRE และกระทรวงการคลัง  

ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty) 

ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมอืงแร่เป็นภาษีที่คํานวณจากยอดขาย ผู้ครอบครองใบอนุญาต

ผลิตแร่จะต้องจ่ายค่าภาคหลวงโดยคํานวณจากปริมาณแร่ที่ขายได้ ตามอัตราที่กําหนดโดยกระทรวง

ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของกฎหมายเหมอืงแร่ ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 อัตราค่าภาคหลวงแร ่ 

ที ่ แร ่ อัตราค่าภาคหลวง (%) 

I แร่โลหะ 

1 เหล็กและมังกานีส 7-20 

2 ตติาเนยีม 7-20 

3 ทองคํา 9-25 

4 แร่หายาก 12-25 

5 ทองคําขาว เงนิ และดีบุก 7-25 

6 ทังสะเตน  และพลวง 7-25 

7 ตะกั่ว สังกะสี อลูมเินยีม บอกไซต์ ทองแดง นิเกิล 7-25 

8 โคบอลต ์โมลบิเดนัม ปรอท แม็กนเีซียม วานาเดยีม 7-25 

9 แร่โลหะอื่นๆ 5-25 

II แร่อโลหะ 

1 ดินสําหรับการปรับพื้นท่ีและการก่อสร้าง 3-10 

2 หิน ยกเว้นหินท่ีใชส้ําหรับการทําปูนขาว การผลิตปูนซีเมนต์ กรวด ทราย 

ยกเวน้ทรายสําหรับผลิตกระจก 

5-15 

3 ดินสําหรับทําอิฐ 5-15 
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ที ่ แร ่ อัตราค่าภาคหลวง (%) 

4 แกรนิตและดินเหนยีวอุตสาหกรรม 7-20 

5 โดโลไมตแ์ละควอร์ทไซต ์ 7-20 

6 ดินขาว ไมก้า ควอทซ ์และทรายสําหรับผลิตกระจก 7-15 

7 ไพไรต์ ฟอสฟอไรต ์และหินสําหรับผลิตปูนขาวและปูนซีเมนต์ 5-15 

8 อะพาไตต์ และเซอร์เพนทีน 3-10 

9 ถ่านแอนทราไซต์จากบ่อขนาดเล็ก 4-20 

10 ถ่านแอนทราไซต์จากบ่อขนาดใหญ่ 6-20 

11 ถ่านลกิไนต์ และ Fat Coal 6-20 

12 ถ่านหนิชนดิอื่นๆ 4-20 

13 เพชร มณี ทับทิม  16-30 

14 มรกต อแล็กซานไดร์ต โอปอลสีดํา 16-30 

15 เอไดร์ต โรโดไดรต์ ไพโรป เบอริล สปิเนล โทแปซ 12-25 

16 ผลึกควอร์ทสีม่วงฟาู เขียวเหลอืง ส้ม ไครโซไลต ์โอปอลสีขาวหรือเลอืดหมู 

เฟลสปาร ์บรูิซ่า และเนบไฟร์ต  

12-25 

17 แร่อโลหะอื่นๆ 4-25 

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

ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การท าเหมืองแร่ (Fee for granting mining rights) 

เป็นการกําหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายแร่ฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 

ค.ศ. 2011 การประเมินค่าธรรมเนียมนี้จะประเมินจากราคา ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพ และชนิดแร่ 

และสภาพการทําเหมอืงแร่  

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

วิธีการประเมนิค่าธรรมเนียมสิทธิ์การทําเหมืองแร่สําหรับผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ในแหล่งแร่ โดยข้อเสนอ

การประเมนิค่าธรรมเนียมนี ้คาดว่าจะประเมินจากสูตรต่อไปนี้ 

T  = QxGxK1xK2xR 

T  = ค่าธรรมเนียมสิทธิ์การทําเหมอืงแร,่ ด่อง 

Q  = ปริมาณสํารองแร่ที่ประเมนิโดยหน่วยงานภาครัฐ, ตัน ลบ.เมตร ฯลฯ 

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



 

 

 

 

 5-18 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐสังคมเวยีดนาม 

K1 = สัมประสิทธิ์สภาพการทําเหมืองโดย K1 จะต้องไม่น้อยกว่า 0.9 สําหรับเหมือง

เปิด และต่ํากว่า 0.6 สําหรับเหมอืงใต้ดิน  

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

สําหรับพืน้ที่กันดาร, K2 = 1.0 สําหรับพืน้ที่อื่นๆ 

R   = สัมประสิทธิ์ปริมาณสํารองแร่ อยู่ในช่วง 2 ถึง 5 ขึน้อยู่กับชนิดของแร่ 

จากวันที่กฎหมายแร่ใหม่มีผลบังคับใช้ นิติบุคคลที่ดําเนินการทําเหมืองแร่ก่อนหน้านี้จะต้อง

ชําระค่าธรรมเนียมสําหรับสิทธิ์การทําเหมอืงแร่ใหมส่ําหรับส่วนพืน้ที่ที่ยังไม่ได้มกีารทําเหมอืงแร่ 

 

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

ค่าธรรมเนียมป้องกันสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองอัตราใหม่ 

อัตราค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีการออกกฎระเบียบต่างๆ มาบังคับใช้ สําหรับอัตรา

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

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

เหล็ก 40,000 40,000-60,000 

มังกานีส 30,000 30,000-50,000 

ตติาเนยีม 50,000 50,000-70,000 

ทองคํา 10,000 180,000-270,000 

แร่หายาก 10,000 40,000-60,000 

ทองคําขาว 10,000 180,000-270,000 

เงิน 10,000 180,000-270,000 

ดีบุก 180,000 180,000-270,000 

ทังสะเตนและพลวง 10,000 30,000-50,000 

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

อลูมิเนยีม 10,000 30,000-50,000 

บอกไซต ์ 30,000 30,000-50,000 

ทองแดง 35,000 35,000-60,000 

โครไมต ์ 40,000 40,000-60,000 

หินประดับ 50,000 50,000-70,000 

หินก้อน 10,000 60,000-90,000 

รัตนชาติ 50,000 50,000-70,000 

หินก่อสร้าง 1,000 500-3,000 

หินอื่นๆ 2,000 1,000-3,000 

เฟลสปาร์ 20,000 50,000-70,000 

กรวด 4,000 4,000-6,000 

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

และ 5,000-7,000 

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

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

ดินทนไฟ 10,000 20,000-30,000 

อะพาไตต ์ 3,000 3,000-5,000 

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

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

โครงการเหมืองแร่ทั้งหมดจะต้องได้รับการประเมินจากคณะกรรมการที่ประกอบด้วยผู้แทน

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

Construction และผู้แทน Provincial People’s Committee จากจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็นโครงการที่ใช้

วิธีการทําเหมอืงที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

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

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

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีอํานาจหน้าที่ในการในการบริหารจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรที่ดิน น้ํา สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรแร่ 

อุตุนิยมวิทยา การสํารวจและการจัดทําแผนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในสังกัด

ของกระทรวง ในส่วนของทรัพยากรแร่นั้น อํานาจหน้าที่จะรวมถึงการกําหนดนโยบาย การร่าง

กฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ การออก การต่ออายุ การเพิกถอน

ใบอนุญาต และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Ministry of Natural Resources and Environment of Vietnam 

10 Ton That Thuyet-Cau Giay- Ha Noi 

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

E-Mail: portal@monre.gov.vn 

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

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

กรมธรณีวิทยาและแร่ของเวียดนามเป็นหน่วยงานที่ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีหน้าที่หลักในการจัดการเกี่ยวกับธรณีวิทยาและแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่งรวมถึงการสํารวจ

พื้นฐาน การทําวิจัยและงานด้านวิชาการเกี่ยวกับงานด้านธรณีวิทยา แหล่งแร่และกิจกรรมเกี่ยวกับแร่  

(การสํารวจแร่ การเจาะสํารวจ การทําเหมืองและการแต่งแร่)  การจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรแร่ 

การออก การตอ่และการเพิกถอนใบอนุญาตตา่งๆ ที่เกี่ยวกับแร่ 
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ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Department of Geology and Minerals of Vietnam 

6 - Pham Ngu Lao street, HaNoi, VietNam. 

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

E-Mail: webmaster@dgmv.gov.vn 

Website: www.dgmv.gov.vn/ 

3) The Provincial People’s Committees (PPC) 

คณะกรรมการประชาชนประจําจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบแทนรัฐในด้านการบริหารจัดการ

กิจการที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ในพื้นที่ของจังหวัด และดูแลการใช้จ่ายและการจัดเก็บรายได้

ค่าธรรมเนียมสําหรับท้องถิ่น รวมถึงโครงการด้านทรัพยากรแร่ จะทําหน้าที่ตรวจสอบและรายงาน

กิจกรรมไปยังหน่วยงานรัฐในส่วนกลาง คณะกรรมการ PPC นี้มีอํานาจในการอนุมัติใบอนุญาตทํา

เหมอืงขนาดเล็กที่ไม่อยู่ในแผนพัฒนาทรัพยากรแร่ในระดับประเทศ 

4) หน่วยงานภาคเอกชนด้านแร่ของประเทศเวียดนาม 

หน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในด้านการทําเหมืองแร่ และมีแนวโน้มในการช่วยหาผู้ร่วม

ลงทุนในท้องถิ่นกับบริษัทของไทย หรอืสนับสนุนการลงทุนและการค้าด้านแรป่ระกอบด้วย 

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

Vinacomin เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยรัฐ 100% ตั้งขึ้นเพื่อผลิตแร่พลังงาน เช่น ถ่านหิน              

เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เป็นผู้ผลิตถ่านหินร้อยละ 95% ของทั้งประเทศ สําหรับปูอน

ให้โรงไฟฟูาและอุตสาหกรรม ในปัจจุบันมีแผนนําเข้าถ่านหินมาใช้ในประเทศ บริษัท Vinacomin ยังเป็น

ผูล้งทุนในโรงไฟฟูา สํารวจและทําเหมอืงแร่อื่นๆ ด้วย และยังลงทุนในอุตสาหกรรมตอ่เนื่องอื่นๆ 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

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

ในปี ค.ศ. 2012 เวียดนามผลิตแร่หลายชนิด ที่มีความสําคัญได้แก่ แร่โครเมียม บอกไซต์ แบ

ไรต์ ถ่านหิน ฟอสเฟต อิลมิไนต์ ตะกั่ว ไทเทเนียม และเซอร์โครเนียม และผลิตภัณฑ์จากแร่ เช่น 

ปูนซีเมนต ์เหล็กกล้า โลหะดีบุก โลหะทองแดง และโลหะสังกะส ีโดยอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมือง

หนิสร้างมูลค่าคิดเป็นรอ้ยละ 9.57 ของ GDP ของประเทศ แร่สง่ออกที่สําคัญคือ ถ่านหิน ปริมาณ 15.2 

ล้านตัน ตารางที่ 5.3 แสดงผลผลติแรแ่สดงผลผลติแร่และโลหะของเวียดนามในปี ค.ศ. 2008-2012 

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

 

 
(ท่ีมา:  USGS 2012, MINERALS YEARBOOK) 
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เหมืองแร่ที่สําคัญที่เปิดดําเนินการในช่วงที่ผ่าน

มา ประกอบด้วย เหมืองทองคํา Bong Mieu และ Phuoc 

Son ของบริษัท Besra และเหมืองทองแดง Sin Quyen 

ของบริษัทเดียวกัน เหมืองแร่และโรงแต่งแร่นิกเกิล Ban 

Phuc ของบริษัท Asian Mineral Resources เหมืองแร่

และโรงแต่งแร่โลหะพื้นฐาน Nui Phao ของบริษัท Ma-

san Resources เหมืองแร่บอกไซต์และโรงผลิตอลูมินา 

Tan Rai ของบริษัท Vinacomin เป็นต้น  

สําหรับโครงการที่อยู่ในช่วงเตรียมการ ได้แก่ 

โครงการเหมอืงแร่และโรงผลิตทองแดง Sin Quyen และ 

Ta Phoi โครงการเหมืองแร่โครไมต์ Co Dinh โครงการ

เหมืองแร่เหล็ก Thach Khe โครงการเหมืองแร่บอกไซต์ 

Nhan Co โดยรัฐบาลเวียดนามมีนโยบายจะขยายการ

สํารวจและผลิตแร่ บอกไซต์ ทองแดง ฟลูออไรต์ ทังสะ

เตน ถ่านหิน โครงการทําเหมืองแร่โลหะหายากที่ Dong 

Pao และโครงการสํารวจแร่ยูเรเนียมในจังหวัด Quang 

Nam (GDGMV Annual Report 2013) 

ในปัจจุบันเวียดนามผลิตถ่านหินเพื่อใช้ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้ในอุตสาหกรรมพลังงาน 

ซิเมนต์ และปุ๋ย มีการนําเข้ามาใช้ด้านพลังงานเล็กน้อย แต่ในอนาคตจะมีการนําเข้ามากขึ้น บริษัท 

Vinacomin ผู้ผลิตถ่านหินรายใหญ่มีแผนจะขยายกําลังผลิตถ่านหินจากเหมืองจํานวน 60 แห่ง ที่ตั้งอยู่

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจะเปิดเหมืองถ่านหินแห่งใหม่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเหมืองใต้ดิน คาดว่า

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

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

คาดว่าในปี ค.ศ. 2014-2015 ประเทศเวียดนามจะผลติถ่านหนิได้ 55 ล้านตันตอ่ปี 

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

1) นโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่ของประเทศเวียดนาม จะเป็นปัญหาและอุปสรรค

ในการลงทุนมากกว่าปัญหาด้านเทคนิค ตัวอย่างเช่น นโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรแร่ไว้ใช้ในประเทศ                

ที่ห้ามการส่งออก และสงวนการทําเหมืองแร่หลายชนิดสําหรับองค์กรของรัฐ รวมถึงนโยบายที่ให้แต่ง

แร่เพื่อเพิ่มมูลค่าก่อน และกําหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาตทําเหมืองโดยยกเลิกใบอนุญาตแต่งแร่ มี

(ท่ีมา : www. vietnamnews.vn, 2016) 

(ท่ีมา : www.talkvietnam.com, 2013) 

) 
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การขยายขอบเขตของการทําเหมอืงแร่ครอบคลุมไปถึงการแต่งแรด่้วย จึงอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคใน

การไปลงทุนในประเทศเวียดนามเพื่อส่งออกแร่วัตถุดิบกลับมาใช้ 

2) โดยทั่วไปนั้นการทําเหมืองแร่ที่ช่วยรักษาเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น ถ่าน

หิน น้ํามัน แร่เหล็ก และทองคํา มักจะให้ใบอนุญาตกับรัฐวิสาหกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ และชนิดแร่ที่มี

ความสําคัญน้อยกว่าจงึจะให้ภาคเอกชนหรอืต่างชาติเข้าดําเนนิการ 

3) กฎหมายแร่ฉบับใหม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการประมูลสิทธิ์ทําเหมืองแร่ (Fee 

for granting mining rights) โดยรัฐจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตทําเหมืองแร่ที่ขึ้นอยู่กับ

มูลค่า ปริมาณสํารองแร่ คุณภาพของแร่ ประเภทแร่ และสภาพการทําเหมือง การประมูลนี้คาดว่าจะ

ลดปัญหาการคอร์รัปช่ัน และเพิ่มความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน แต่ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการขอ

ใบอนุญาต นอกเหนือจากค่าภาคหลวงแร่ที่มีอัตราค่อนข้างสูง และค่าธรรมเนียมปูองกันสิ่งแวดล้อม

จากการทําเหมอืงที่คิดตอ่ตันแรท่ี่ผลติได้ 


