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บทที่ 5                                                                                    

กฎระเบียบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแร่ 

ข๎อมูลประกอบด๎วย นโยบายด๎านแรํของภาครัฐ กฎหมายแรํและระเบียบที่เกี่ยวข๎อง การส ารวจ

แร ํการท าเหมอืงแรํ ภาษีที่เกี่ยวข๎อง และข๎อมูลหนํวยงานด๎านแรํ  

5.1 นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท าเหมืองแร่............................... 

รัฐบาล สปป.ลาว มีนโยบายสนับสนุนสํงเสริม

การท าเหมอืงแรํในประเทศ โดยมีนโยบายหลัก ดังนี้ คือ  

1. สํงเสริมการลงทุนด๎านเหมืองแรํ ทั้งการ

ลงทุนภายในและตํางประเทศ ลดการน าเข๎า 

และสํงเสริมการสํงออก  

2. สนับสนุนการท าเหมืองแรํที่มีการเพิ่มมูลคํา

แรใํนประเทศ เพื่อการสํงออก 

3. สนับสนุนการส ารวจแรํเพื่อการรู๎ถึงข๎อมูลที่แท๎จริงส าหรับการศึกษาค๎นคว๎าวิจัย และการ

ผลติสินแรํใหเ๎ป็นเงินทุน 

4. กลั่นกรองบริษัทเหมืองแรํทั้งในและตํางประเทศที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรํของ

ประเทศ ทั้งนีข้ึน้อยูํกับความสามารถทางดา๎นเทคนิคและการเงนิ 

5.2 กฎหมายแร่………………………………………………………………………………… 

กฎหมายเหมืองแรํฉบับแรกของประเทศมีการประกาศใช๎เมื่อ ค.ศ. 1997 ในปี ค.ศ. 2008 

รัฐบาลได๎มีการปรับปรุงกฎหมายใหมํ โดยเปลี่ยนกฎหมายเหมืองแรํ (Mining Law) ไปเป็นกฎหมายแรํ 

(Mineral Law) และมีการปรับปรุงเปลี่ยนเนื้อหาสาระของกฎหมาย กฎหมายนี้เป็นกฎหมายหลักในการ

บริหารจัดการกิจกรรมด๎านแรทํั้งหมดของประเทศ โดยมีเนือ้หาสาระที่ส าคัญดังนี้  

 

(ที่มา : www.new.abb.com, 2015) 
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กิจกรรมด้านแร่ 

กิจกรรมด๎านแรํ คือ การส ารวจแรํเบื้องต๎น การเจาะส ารวจแรํ การศึกษาความเป็นไปได๎ของ

โครงการ การท าเหมืองแรํ การแตํงแรํ (รวมถึงการถลุงแรํ) การซื้อและขายแรํ และผลิตภัณฑ๑จากแรํ 

การขนสงํแรํและผลิตภัณฑ๑จากแรํ การฟื้นฟูพืน้ที่เหมอืงแรํ แผนการปิดเหมือง การคืนพืน้ที่เหมอืงแรํ 

เขตทรัพยากรแร่ (Mineral Resources Areas)   

เขตทรัพยากรแรํ (Mineral Resources Areas)  แบํงออกเป็น 4 พื้นที่ คือ 1) เขตอนุญาตให้

ด าเนินกิจการเกี่ยวกับแร่ (Areas licensed for mineral activities) 2) เขตสงวน (Reserved 

areas) 3) เขตหวงห้าม (Restricted Areas) และ 4) เขตที่มีแร่อันตราย (Toxic areas)  ซึ่งเขต

อนุญาตให๎ด าเนินกิจการเกี่ยวกับแรํจะเป็นเขตเดียวที่ผู๎ลงทุนสามารถด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรํได๎ตาม

เงื่อนไขและมาตรการตํางๆ ที่ก าหนดไว๎ในใบอนุญาตที่ผู๎ลงทุนได๎รับ สํวนเขตอื่นๆ นั้นรัฐบาลอาจสงวน

ไว๎เพื่อด าเนินการท าเหมืองแรํใดแรํหนึ่งโดยเฉพาะ 

ห รื อ ส ง ว น ไ ว๎ เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ลํ ง ส า ร อ ง ข อ ง

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส าหรับกิจการทํองเที่ยว 

หรอือาจเป็นเขตที่มอีันตรายเต็มไปด๎วยมลพิษ สารพิษ

และกับระเบิด จึงไมํอาจอนุญาตให๎ด าเนินกิจการ

เกี่ยวกับแรํได๎ 

การท าสัญญากับรัฐบาล 

การท าสัญญากับรัฐบาล นักลงทุนตํางชาติที่จะด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส ารวจและการท า

เหมอืงแรํ การแตํงแร ํจะต๎องตํอรองเพื่อท าสัญญากับรัฐบาล ขอบเขตและเงื่อนไขตํางๆ ในสัญญายังไมํ

มีการระบุไว๎ชัดเจนในกฎหมายแรํ อยํางไรก็ตาม MEM อาจแนะน าให๎ใช๎สัญญาในทางปฏิบัติที่เป็น

มาตรฐาน  

  

(ที่มา : www.new.abb.com, 2015) 
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การเข้าถอืหุ้นของรัฐบาล ภายใต้กฎหมายแร่ 

ทางเลือกของการเข๎าถือหุ๎นของรัฐบาล ภายใต๎กฎหมายแรํ รัฐบาลมีสิทธิ์ ในการเข๎าถือหุ๎น                

ในบริษัทเหมืองแรํได๎ รัฐบาลจะแจ๎งความประสงค๑ให๎ทราบภายใน 120 วัน นับจากวันที่ได๎รับรายงาน

ศึกษาความเป็นไปได๎ การช าระคําหุ๎นอาจเป็นเงินสด หรือหักจากเงินปันผลที่จะต๎องช าระให๎รัฐบาล 

หรอืแล๎วแตํตกลงกันในสัญญา 

สทิธิ์ในการท าเหมือง 

สิทธิ์ในการท าเหมือง ภายใต๎กฎหมายแรํ สิทธิ์ ในการท าเหมืองไมํเป็นสิทธิ์อัตโนมัติส าหรับ             

นักลงทุนที่มีใบอนุญาตส ารวจแรํ และพบแรํในปริมาณที่มีความคุ๎มคําทางเศรษฐศาสตร๑ในพื้นที่นั้น                

นักลงทุนจะต๎องท าการตํอรองกับรัฐบาล กํอนการส ารวจแรํ สิทธิ์ ในสัญญาจะเป็นหลักประกันในการ

ท าเหมอืงในแหลงํแรํที่ค๎นพบนั้น  

ภาษีด้านแร่ 

ภาษี ยกเว๎นคําภาคหลวงแรํ ภาษีตํางๆ ที่

นักลงทุนด๎านเหมืองแรํจะต๎องช าระนั้นอยูํ ใน

กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอยูํแล๎ว ไมํวําจะเป็นภาษี

ก าไร ภาษีเงนิได๎ ภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีขาเข๎า/ขาออก 

และอากรแสตมป์ นักลงทุนจะต๎องหาทางก าหนด

หลักเกณฑ๑ เงื่อนไขด๎านภาษีที่มีผลกระทบตํอการ

ด า เนินกิจการ โดยเฉพาะการลดหยํอยภาษี 

ระยะเวลาการยกเว๎นภาษี ไว๎ในสัญญาที่ท ากับ

รัฐบาล ข๎อยกเว๎นตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องจากกฎหมาย

ภาษีของประเทศจะต๎องได๎รับการอนุมัติจากสภา

ผูแ๎ทนราษฎร 

 

 

 

(ท่ีมา : www.prachachat.net, 2556) 
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การส่งมอบกิจการเหมืองแร่ให้ภาครัฐ 

การสํงมอบกิจการเหมืองแรํให๎ภาครัฐ ภายหลังสิ้นสุดใบอนุญาตท าเหมืองแรํ เครื่องจักร 

อุปกรณ๑ ขอ๎มูลทางธรณีวิทยา และทรัพย๑สินตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง จะต๎องสํงมอบให๎กับรัฐบาลโดยไมํมีการ

ชดเชยให ๎ ซึ่งต๎นทุนเหลํานีถ้ือวํานักลงทุนได๎ประเมินไว๎แล๎วในการศกึษาความเป็นไปได๎ของโครงการ 

ผลบังคับต่อโครงการเหมืองแร่เดิม 

ผลบังคับตํอโครงการเหมืองแรํเดิม ใบอนุญาตเหมืองแรํหรือสัญญาที่อนุญาตให๎ตามกฎหมาย

แรํปี 1997 สามารถด าเนินกิจกรรมได๎ตามหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขเดิม หากนักลงทุนต๎องการให๎

ใบอนุญาตเดิมไปอยูํภายใต๎กฎหมายแรํใหมํ จะต๎องแจ๎ง MEM ภายใน 120 วันหลังจากกฎหมายแรํใหมํ

มีผลบังคับใช๎ (18 มนีาคม ค.ศ. 2009) อยํางไรก็ตาม กฎหมายแรํฉบับใหมํมีผลบังคับใช๎ในปลายปี ค.ศ. 

2009 ดังนัน้ จึงพ๎นระยะเวลาที่ก าหนดไว๎ ในทางปฏิบัติก็ไมํได๎บังคับอยํางจริงจัง ดังนั้น หากนักลงทุนมี

ความประสงค๑ที่จะอยูํภายใต๎กฎหมายแรํฉบับใหมํ ควรแจง๎ MEM ให๎เร็วที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎   

การระงับการออกใบอนุญาตส ารวจแร่ชั่วคราว 

การไมํออกใบอนุญาตส ารวจแรํช่ัวคราว ในวันที่ 11 กันยายน ค.ศ. 2009 รัฐบาลระงับการออก

ใบอนุญาตส ารวจแรํช่ัวคราว เนื่องการเกิดการทับซ๎อนของพื้นที่อนุญาต แตํก็ไมํมีผลตํอการออก

กฎหมายแรํฉบับใหมํ 

ใบอนุญาตด้านแร่ 

ใบอนุญาตดา๎นแรทํี่เกี่ยวข๎องกับการลงทุนจากตํางประเทศ มีดังนี้ 

1) ใบอนุญาตส ารวจแรํเบื้องต๎น (Reconnaissance permit)  

2) ใบอนุญาตส ารวจแรํ (Mineral prospecting license)  

3) ใบอนุญาตเจาะส ารวจแร ํ(Mineral exploration license)  

4) ใบอนุญาตท าเหมืองแร ํ(Mining license)  
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การแก้ไขกฎหมายแร่ 

กฎหมายเหมอืงแรํฉบับแรกของ สปป.ลาว มีการประกาศใช๎เมื่อ ค.ศ. 1997 และทางรัฐบาลได๎

มีการปรับปรุงกฎหมายแรํฉบับใหมํมาอยํางตํอเนื่อง ในปี ค.ศ. 2008 ได๎เปลี่ยนชื่อจากเดิมเรียกวํา 

กฎหมายเหมืองแรํ (Mining Law) เปลี่ยนไปเป็น กฎหมายแรํ (Mineral Law) แทน ซึ่งกฎหมายแรํฉบับ

ปัจจุบัน เป็นฉบับที่ถูกปรับปรุงลาํสุด โดยประกาศใช ๎ณ วันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ.2011 

กิจการด้านเหมืองแร่ที่อนุญาตให้ลงทุนจากต่างประเทศ 

ในกฎหมายแรํของ สปป.ลาว ได๎มีการแบํง

ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวกับแรํ ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจแร่  

ธุรกิจเกี่ยวกับการส ารวจแรํ หมายถึง กิจการ

เกี่ยวกับการส ารวจแรํและการศึกษาความเป็นไปได๎

ทางด๎านเศรษฐกิจ-เทคนิค  ซึ่ งผู๎ ล งทุนสามารถ

ด าเนินการส ารวจแรํในพื้นที่ได๎ไมํเกิน 300 ตาราง

กิโลเมตร ส าหรับระยะเวลาเกี่ยวกับใบอนุญาตส ารวจแรํเบื้องต๎นรัฐบาลอนุญาตให๎ระยะเวลาไมํเกิน 2 

ปีและสามารถตํออายุได๎อกี 1 ปี สํวนใบอนุญาตเจาะส ารวจแร ํมีระยะเวลาไมํเกิน 3 ปี และสามารถตํอ

อายุได๎อกีไมํเกิน 2 ปี 

   หลังจากสิน้สุดการส ารวจแรํแล๎ว นักลงทุนจะต๎องจัดท ารายงานศึกษาความเป็นไปได๎เพื่อยื่น

ขอใบอนุญาตท าเหมืองแร ํและตํอรองสัญญาท าเหมอืงแรํกับรัฐบาล 

2. ธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่  

ธุรกิจเกี่ยวกับการท าเหมืองแรํ หมายถึง การขุดเจาะ การแตํงแรํ การซื้อขายแรํ การขนสํงแรํ 

การฟื้นฟูพืน้ที่ที่ผํานการท าเหมือง และการปิดเหมือง เป็นต๎น ซึ่งภายหลังจากการสิ้นสุดการท าเหมือง

แล๎ว หากผู๎ลงทุนเห็นวํามีความเป็นไปได๎ในการด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองแรํตํอ ผู๎ลงทุนจะต๎อง

ท าการศึกษาความเป็นไปได๎ทางด๎านเศรษฐกิจ-เทคนิคอีกครั้งโดยละเอียด อีกทั้งท าแผนการขุดเจาะ 

แผนการแตํงแรํ และการประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมและสังคม เพื่อใช๎เป็นเอกสารประกอบการ

(ท่ีมา : Challenger survey service co.,ltd, 2015) 
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ขออนุญาตท าเหมืองแรํจากรัฐบาล ทั้งนี้ ใบอนุญาตท าเหมืองแรํมีระยะเวลาไมํเกิน 20 ปีและสามารถ

ตํออายุได๎อกีไมํเกิน 5 ปี ส าหรับการท าเหมอืงแรํขนาดใหญํสภาผูแ๎ทนจะเป็นผ๎ูอนุมัติ 

ในกรณีที่นักลงทุนไมํสามารถศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการให๎แล๎วเสร็จได๎ เนื่องจาก

ผลกระทบจากสถานการณ๑ภายนอก เชํน ราคาแรํตกต่ า นักลงทุนสามารถสงวนสิทธิ์ ในพื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตได๎ 2 ปี  

3. ธุรกิจเกี่ยวกับแร่เฉพาะ  

ธุรกิจเกี่ยวกับแรํเฉพาะ หมายถึง การด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรํในพื้นที่ๆ ไมํใหญํมาก ไมํได๎ใช๎

เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีสูง และใช๎แรงงานคนไมํมากนัก โดยประเภทธุรกิจเกี่ยวกับแรํเฉพาะแบํง

ออกเป็น 3 ประเภท กลําวคือ การท าเหมืองแบบดั้งเดิม (Artisanal mining) ที่มีการใช๎ก าลังคนไมํเกิน 

10 คน แรงม๎าเครื่องจักรไมํเกิน 5 แรงม๎า การท าเหมืองแรํขนาดเล็ก (Small scale mining) ขนาดพื้นที่

ไมํเกิน 10 แฮกตาร๑ และการท าเหมืองแรํ และหินอุตสาหกรรม (Extraction of industrial minerals and 

rocks) ซึ่งทั้ง 3 ประเภทนี้ถือได๎วําเป็นอาชีพสงวนส าหรับประชาชน สปป.ลาว เทํานั้น นักลงทุนตํางชาติ

ไมํสามารถท าธุรกิจดังกลําวได๎ 

รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศในการท าเหมอืงแร่ 

สืบเนื่องจากกฎหมาย Enterprise Law ของ สปป.ลาวที่ได๎ระบุวํารูปแบบการลงทุนจาก

ตํางประเทศสามารถเป็นได๎ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หรอืหา๎งห๎ุนสวํน ในธุรกิจด๎านแรกํ็เชํนเดียวกัน 

ตามที่ได๎ระบุไว๎ในกฎหมายแรํ บุคคล หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งใน สปป.ลาว หรือในตํางประเทศก็

ตาม สามารถที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรํได๎ทั้งสิ้น โดยที่รัฐบาลแหํง สปป ลาว จะพิจารณาผู๎

ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับแร ํโดยมีเงื่อนไขโดยสังเขปดังตอํไปนี ้ 

1) ต๎องเป็นบุคคล ห๎างหุ๎นสํวน หรือบริษัทที่ได๎รับการจัดตั้ง และจดทะเบียนด าเนินธุรกิจ

เกี่ยวกับแรธําตุอยํางถูกต๎อง 

2) มีฐานะทางด๎านการเงินที่มั่นคง มีแหลํงเงินทุนส ารองที่เพียงพอ และมีหลักทรัพย๑ค้ า

ประกันครบถ๎วน 

3) มีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ด ีและนําเชื่อถือ 

4) มีเทคนิคและประสบการณ๑เกี่ยวกับการด าเนินกิจการที่เกี่ยวกับแรตํํางๆ 
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5.3 ขั้นตอนและเงื่อนไขการขออนุญาตด้านแร่………………………….…………… 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้านแร่ 

หนวํยงานภาครัฐที่เกี่ยวข๎องกับการขอใบอนุญาต

ด๎านแรํใน สปป.ลาว ประกอบด๎วยหลายหนํวยงาน ได๎แกํ 

กรมวางแผนและการลงทุน (Department of Planning 

and Investment, DPI) กระทรวงวางแผนและการลงทุน 

(Ministry of Planning and Investment, MPI) กรมเหมือง

แรํ (Department of Mines, DOM) กระทรวงพลังงานและ

เหมืองแรํ (Ministry of Energy and Mines, MEM) กรม

ธรณีวิทยาและแรํ (Department of Geology and Minerals, 

DGM) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (Ministry of Natural Resources and Environ-

ment, MONRE) และ ส านักนายกรัฐมนตร ี(Prime Ministry Office, PMO)  

ขั้นตอนการขออนุญาตส ารวจแร่ 

ขั้นตอนในการขออนุญาตส ารวจแร ํแสดงดังรูปที่ 5.1 โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี ้ 

1) ในการขออนุญาตผูล๎งทุนจะต๎องยื่นขออนุญาตไปยังที่หนํวยงานด๎านการสํงเสริมการลงทุน

เป็นหนํวยงานหลัก หนํวยงานนี้จะเป็นหนํวยงานกลางที่จะประสานไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด 

เพื่อให๎ความเห็นชอบ หากทุกฝุายเห็นชอบ MPI จะแจ๎งให๎เป็นลายลักษณ๑อักษรให๎นักลงทุนมารํวม             

ลงนามในสัญญาส ารวจแรํ 

2) เมื่อมีการรํวมลงนามในสัญญาระหวําง DFFI กับนักลงทุนแล๎ว รัฐบาลโดยกรมเหมืองแรํ

จะออกใบอนุญาตส ารวจแรํให๎กับนักลงทุน  

3) หลังจากได๎รับใบอนุญาตส ารวจแรํแล๎ว บริษัทจะต๎องจัดท าและสํงแผนงานส ารวจแรํให๎กับ

กรมเหมืองแร ํพิจารณาและรับรอง    

4) เมื่อกรมฯ พิจารณาอนุมัติแล๎ว กระทรวงเจ๎าสังกัดจะเป็นผู๎ออกข๎อก าหนดและเงื่อนไขที่

บริษัทต๎องปฏิบัติตามในการส ารวจแรํ 

(ท่ีมา : KPMG Africa blog, 2012) 
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5) หลังจากนั้น บริษัทเริ่มการส ารวจแรํได๎ตามเงื่อนไขในสัญญา แผนงาน และข๎อก าหนด             

ในระหวํางนี้จะต๎องมีการสํงรายงานผลการส ารวจแรํเป็นระยะๆ เมื่อการส ารวจสิ้นสุดแล๎วก็จะต๎อง

จัดท ารายงานสรุปการส ารวจแรํยื่นตํอกรมฯ 

 

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการขออนุญาตส ารวจแรํ 
(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม รวํมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ , 2556) 

ขั้นตอนการขออนุญาตท าเหมอืงแร่ 

การขออนุญาตท าเหมอืงแรํ แสดงดังรูปที่ 5.2 โดยมีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 

1) หากมีการค๎นพบแรํในปริมาณที่มีคุณคําทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ จะต๎องจัดท าแผนการ

พัฒนาและท าเหมืองแรํ เสนอตํอ MPI  แล๎ว MPI จะสํงเรื่องไปยังหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในระดับแขวง 

กรม กระทรวงที่เกี่ยวข๎อง เพื่อขอความเห็นชอบ  ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเจรจาตํอรองกับบริษัท เพื่อให๎

ได๎บทสรุปในทุกด๎าน และโดยเฉพาะผลประโยชน๑ตอบแทนให๎กับภาครัฐ  ส าหรับการอนุมัติสัญญา             

ท าเหมอืงแรํตํอไป     

2) หลังจากสามารถสรุปการเจรจา และข๎อเสนอของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องแล๎ว  MPI จะสรุป

รายละเอียดเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัตลิงนามในสัญญาท าเหมอืงแรํ  
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3) หากได๎รับอนุมัติลงมา MPI จะท าการลงนามในสัญญาท าเหมอืงแรํกับนักลงทุนตํอไป  

4) กรมเหมืองแรํจะออกใบอนุญาตท าเหมืองแรํให๎กับนักลงทุนตํอไป ซึ่งอาจมีการก าหนด

เงื่อนไขใหน๎ักลงทุนปฏิบัติตามประกอบใบอนุญาต 

5) บริษัทจะต๎องสํงแผนการท าเหมืองไปยังกรมเหมืองแรํ พิจารณารับรอง จากนั้นก็เป็น

ขั้นตอนของการท าเหมอืงตามแผนงานฯ ที่ได๎รับความเห็นชอบ 

 

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนการขออนุญาตท าเหมือง 
(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม รวํมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ , 2556) 
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5.4 ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่……………………………………………………….. 

ภาษีและคําธรรมเนียมภายใต๎กฎหมายเหมืองแรํ ประกอบด๎วย คําเชําพื้นที่ส าหรับการส ารวจ

แร ํคําเชาํพืน้ที่ส าหรับท าเหมอืง และคําภาคหลวงแร ํ 

ตารางที่ 5.1 ภาษีและคําธรรมเนียมที่เกี่ยวข๎องด๎านแรํ 

รายการ อัตราค่าธรรมเนียม 

คําเชาํพื้นที่ส าหรับการส ารวจแรํ 3-12   เหรยีญสหรัฐ/แฮกตาร๑/ปี 

คําเชาํพื้นที่ส าหรับท าเหมอืง 0.5-1  เหรียญสหรัฐ/แฮกตาร๑/ปี 

คําภาคหลวงแรํ 1-7 %  ขึน้อยูํกับชนิดแรํ 

ภาษีเงนิได๎นิตบิุคคล 25-35 % ขึน้อยูํกับขนาดและชนิดแรํ 

(ท่ีมา:  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมอืงแรํ กระทรวงอุตสาหกรรม รวํมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร๑ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมํ , 2556)  

5.5 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน…………………………… 

องค๑การทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล๎อม ส านักงานนายกรัฐมนตรี สปป.ลาว ได๎ออกประกาศ            

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2553 ก าหนดให๎โครงการลงทุนบางประเภทต๎องศึกษาผลกระทบตํอ

สิ่งแวดล๎อม อันได๎แกํโครงการลงทุนใน 5 สาขา ดังนี้ คือ (1) สาขาพลังงาน (2) สาขาเกษตรกรรมและ

ปุาไม๎ (3) สาขาอุตสาหกรรมแปรรูป (4) สาขาโครงสร๎าง

พื้นฐานและบริการ และ(5)  สาขาเหมืองแรํ  โดย

ก าหนดใหแ๎บํงการศกึษาผลกระทบเป็น 2 กลุํม คือ กลุํม

ที่ 1 ต๎องด าเนินการศึกษาสิ่งแวดล๎อมเบื้องต๎น และกลุํม

ที่  2 ต๎องประเมินผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม (สถาน

เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน๑ และส านักงานสํงเสริม

การค๎าระหวํางประเทศ ณ เวียงจันทน๑, 2553) 

ส าหรับข๎อก าหนดในการศึกษาผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมในโครงการลงทุนในสาขาเหมืองแรํมี

รายละเอียดดังตารางตอํไปนี้ 

 

 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2016) 
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ตารางที่ 5.2 ข๎อก าหนดการท ารายงานผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม ส าหรับโครงการลงทุนเหมอืงแรํ 

ล าดับ ประเภทโครงการลงทุน 

กลุ่มที1่ 

ท ารายงานการศึกษา

สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

กลุ่มที่ 2 

ท ารายงานการประเมินผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

1 การน าน้ าบาดาลมาใชใ๎นโรงงาน 

อุตสาหกรรม, เกษตรกรรมและตัวเมอืง 

< 4,500 ลูกบาศก๑เมตร/วัน > 4,500 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

2 โครงการดูดหนิ, ทรายจากในน้ า 1,000-50,000 ลูกบาศก๑ 

เมตร/ปี 

> 50,000 ลูกบาศก๑เมตร(ตํอ

จุด) 

3 การขุดเจาะหินและสกัดหิน ≤ 50 ตัน/วัน > 50 ตัน/วัน 

4 การขุดค๎นวัสดุกํอสร๎างบนหน๎าดิน เชํน 

ดิน หิน ทราย 

< 100,000 ลูกบาศก๑เมตร/ปี ≥ 100,000 ลูกบาศก๑เมตร/ปี 

5 โครงการขุดค๎นแรํ (โดยไมใํชส๎ารเคมี)  ทุกขนาด 

6 โครงการขุดค๎นและแปรรูปแรํโดยใช๎

สารเคมีอันตราย 

 ทุกขนาด 

7 โครงการแปรรูปแรํ ≤ 50,000 ตัน/ปี > 50,000 ตัน/ปี 

8 โครงการขุดน้ าบาดาล  > 5,000 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

9 โครงการน าน้ าหนา๎ดินมาใช ๎  > 10,000 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

10 โครงการขุดค๎นน้ าแรธํรรมชาติ (น้ าหน๎า

ดินและใตด๎ิน) เพื่ออุปโภคและ/หรือ

บริโภค 

 > 1,000 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

11 โครงการขุดค๎นน้ าแรธํรรมชาติ (น้ าหน๎า

ดินและใตด๎ิน) ส าหรับอาบ, ใชบ๎ าบัด

ทางการแพทย๑ (โรคผิวหนัง) และอื่นๆ 

 > 500 ลูกบาศก๑เมตร/วัน 

12 โครงการขุดค๎นแรํธาตุ โดยใชส๎ารเคมี  ทุกขนาด 

13 โครงการขุดค๎นน้ ามัน และก๏าซ

ธรรมชาติ 

 ทุกขนาด 

(ท่ีมา :  สถานเอกอัครราชทูต ณ เวยีงจันทน๑ และส านักงานสงํเสริมการค๎าระหวํางประเทศ ณ เวยีงจันทน๑, 2553) 
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5.6 หน่วยงานด้านแร่ สปป.ลาว........……………..……………………………… 

 

1) กรมธรณีวทิยาและแร่ 

กรมธรณีวิทยาและแรํ (Department of Geology and Minerals, DGM) เป็นหนํวยงานสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (Ministry of Natural Resources and Environment, 

MONRE) มีหน๎าที่หลักคือ การออกใบอนุญาตและตํออายุใบอนุญาตส าหรับการส ารวจแรํ การเจาะ

ส ารวจแรํ และการอนุญาตให๎มีการศึกษาความเป็นไปได๎ของโครงการเบื้องต๎น (Pre- feasibility stud-

ies) ของนักลงทุน และรํวมในการเจรจาตํอรองและการลงนามในสัญญาลงทุนด๎านการส ารวจแรํ การ

เจาะส ารวจแรตํามที่ได๎รับมอบหมายจากรัฐบาล 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Department of Geology and Mines (DGM),  

Ministry of Natural Resources and Environment 

Khounboulom Road, Vientiane Municipality, Lao PDR  

Tel : +856-21-212080 

Fax : +856 21-222539 

Website: http://dgm.monre.gov.la/ 

2) กรมเหมืองแร ่

กรมเหมืองแรํ (Department of Mines, DOM) เป็นหนํวยงานสังกัดกระทรวงเหมืองแรํและ

พลังงาน (Ministry of Energy and Mines, MEM) มีหน๎าที่หลักคือ การออกใบอนุญาตและการตํอ

ใบอนุญาตส าหรับการท าเหมืองแรํ การแตํงแรํ และโรงถลุงแรํ และการอนุญาตการซื้อ การขาย และ

การขนสํงแรํ และรํวมในการเจรจาตํอรองและการลงนามในสัญญาลงทุนด๎านเหมืองแรํตามที่ได๎รับ

มอบหมายจากรัฐบาล 

ที่อยู่ติดต่อหน่วยงาน: 

Department of Mines (DOM) , Ministry of Energy and Mines  

Xaysetha District, Vientiane, Lao PDR  

Tel : +856 21 452539-41   

Fax : +856 21 415626, 415442 

หน่วยงานภาครัฐ 

http://dgm.monre.gov.la/


 

 

 

 

5-13 

คู่มอืการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 
Lao Mining Association 

เป็นสมาคมด๎านเหมอืงแรํของ สปป.ลาว ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกของ Asean Federation on Min-

ing Associations (AFMA) อยํางไรก็ตามข๎อมูลเกี่ยวกับสมาคมจ าเป็นต๎องมีการค๎นคว๎าเพิ่มเติม 

เนื่องจากยังไมํมขี๎อมูลเผยแพรํทางอนิเตอร๑เน็ต 

5.7 สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่………………………………………..……………….. 

การขออนุญาตสัมปทานด๎านแรํในปัจจุบัน (ค.ศ. 

2012) มทีั้งหมด 290 โครงการ แบํงเป็นโครงการส ารวจ

แรํเบื้องต๎น (Prospecting) จ านวน 107 โครงการ 

โครงการส ารวจอยํางละเอียด (Exploration) จ านวน 125 

โครงการ และโครงการท าเหมือง (Mining) จ านวน 58 

โครงการ บริษัทที่เกี่ยวข๎องกับกิจการส ารวจและท า

เหมอืงแรํมีทั้งหมด 61 บริษัท โดยแบํงเป็นบริษัทท๎องถิ่น

จ านวน 14 บริษัท บริษัทตํางชาติจ านวน 12 บริษัท 

บริษัทรํวมกิจการจ านวน 35 บริษัท (รูปที่ 5.3) 

การผลติแร่ 

ข๎อมูลการผลิตแรํของ สปป.ลาว ในปี ค.ศ. 2013 

มีการผลิตแรํหลายชนิด ที่ส าคัญได๎แกํ แบไรต๑ ทองค า 

ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว ซึ่งมีการผลิตแรํเพิ่มขึ้นอยํางเห็นได๎

ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตในปี ค.ศ. 2012 ใน

ขณะเดียวกัน ผลผลิตแรํถํานแอนทราไซต๑ ยิปซัม มี

ผลผลิตลดลงคํอนข๎างมาก ดังตารางที่ 5.3 

 

 

 

ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ : 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2016) 

) 

(ท่ีมา : www.arionlegal.la, 2016) 
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ตารางที่ 5.3 ผลผลิตแรํของ สปป.ลาว ระหวํางปี ค.ศ. 2009-2013 

 

ท่ีมา:  USGS, 2016 Minerals Yearbook: Laos 
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รูปที่  5.3 แผนที่แสดงจ านวนและพืน้ที่ขอสัมปทานด๎านแรขํอง สปป.ลาว 
(ท่ีมา : DGM, Ministry of Natural Resources and Environment, Lao PDR) 
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5.8 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านแร่……………………… 

1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการท าเหมืองแรํใน

ประเทศ อุตสาหกรรมเหมืองแรํของประเทศสามารถท า

รายได๎เข๎าสูํประเทศถึง 7% ของ GDP 

2) การปรับปรุงกฎหมายแรํใหมํ (2011) มุํงเน๎น

ให๎การท าเหมืองแรํมีประสิทธิภาพ ปกปูองสิ่งแวดล๎อม 

ชุมชน และสร๎างความเจริญเติบโตให๎เศรษฐกิจของ

ประเทศ  มีการสงวนอาชีพเหมืองแรํ โดยเฉพาะเหมือง

แรขํนาดเล็ก แรอํุตสาหกรรม ส าหรับคนท๎องถิ่น ความเข๎มงวดด๎านผลกระทบสิ่งแวดล๎อมและชุมชน 

3) กฎหมายใหมํอนุญาตให๎นักลงทุนชาวลาวเทํานั้น ที่สามารถท าเหมืองแรํอุตสาหกรรมได๎ 

โดยเจา๎แขวงสามารถอนุญาตให๎มกีารท าเหมืองแรํอุตสาหกรรมได๎ในขนาดพื้นที่ไมํเกิน 5 แฮกตาร๑ และ

ระยะเวลาไมํเกิน 5 ปี 

4) สปป.ลาว ชะลอการออกใบอนุญาตดา๎นเหมอืงแรํทั้งหมด (ค.ศ. 2009) เนื่องจากปัญหาการ

ท าเหมอืงแรํมีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม และชุมชน ปัญหาความซ้ าซ๎อนของพื้นที่อนุญาต ปัญหาผู๎ได๎รับ

อนุญาตและไมํมีการด าเนนิการ และปัญหารายได๎ที่ได๎รับจากโครงการเหมืองแรนํ๎อยเกินไป รัฐบาลอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในด๎านนี้ โดยเล็งที่จะหา

รายได๎เพิ่มขึ้นจากการอนุญาตท าเหมืองแรํ รัฐบาลมีการ

ตรวจสอบและประเมินการท างานของเหมืองแรํทั้งหมด

ใน 8 ดา๎นรวมทั้ง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การปูองกัน

และแก๎ไขผลกระทบสิ่งแวดล๎อม การชํวยเหลือชุมชน 

เป็นต๎น เหมืองแรํที่ได๎รับการประเมินเกรดต่ าสุด (เกรด 

D) อาจมกีารเรียกคืนพืน้ที่ (ท่ีมา : www.mmbiztoday.com, 2014) 

(ท่ีมา : www.mining.com, 2015) 


