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คํานํา 
 
ทรัพยากรแรเปนปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่เปนวัตถุดิบ

ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป ไมสามารถสรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการผลิต เพ่ือเพ่ิมรายไดประชาชาติและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนมาอยางตอเน่ือง สงผลใหแหลงแรที่มีอยูลดนอยลงไป สวนกระแสกับความเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซ่ึงนับวันจะมีความตองการวัตถุดิบเพ่ือนําไปผลิตสินคาเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร 

 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแล
รับผิดชอบ และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถึงภาระสําคัญที่จะตองมีการวางแผน
และกําหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบแร ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถ
สรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพ่ือใหประเทศไทยมี
แหลงวัตถุดิบสํารองเพียงพอกับความตองการใชและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมี
การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศจะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรให
เพียงพอตอความตองการของประเทศ  กรมฯจึงไดจัดใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือ
เพ่ือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในประเทศเพื่อนบาน และประเทศเปาหมายที่คาดวาจะมี
ศักยภาพในการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนประเทศหนึ่งที่มีแหลง
แรที่มีศักยภาพ และมีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตร จึงนาสนใจที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไป
ลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแร โดยในคูมือจะนําเสนอขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา ขอมูล
เกี่ยวกับแหลงแร  ตลอดจนขอมูลที่สําคัญทางดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ พรอมทั้งขอมูลทางดานระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ ที่ภาคเอกชนผูสนใจลงทุนทําเหมืองแรจําเปนตองรับทราบและศึกษาไว เพ่ือเตรียมความพรอม
กอนการตัดสินใจลงทุนในประเทศดังกลาว 

 คูมือการลงทุนที่ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อเผยแพรน้ี  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวัง
ที่จะเปนแหลงขอมูลใหภาคเอกชนของประเทศ มีความพรอมและความเขมแข็งในการไปลงทุนทํา
อุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆนอยที่สุด และในอนาคตจะยัง
สามารถสรางหลักประกันความมั่นคงทางดานวัตถุดิบใหแกภาคอุสาหกรรมที่ใชแรเปนวัตถุดิบอีกดวย  
 
 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
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รูปที่ 1 แผนที่สาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
The Socialist Republic of Vietnam 
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1. บทนํา 
 

1.1 ขอมูลโดยสังเขป 

ที่ตั้ง เอเชียตะวันออกเฉียงใต ติดอาวไทย อาวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต  
(ดูรูปที่ 1) 

พ้ืนที่ 329,560 ตารางกิโลเมตร 

ภูมิอากาศ ภาคใตมีภูมิอากาศแบบเขตศูนยสูตร ภาคเหนือไดรับอิทธิพลลม
มรสุม อากาศรอนในชวงฤดูฝน (กลางเดือนพฤษภาคม-กลางเดือน
กันยายน) และอากาศเย็นในชวงฤดูหนาว (กลางเดือนตุลาคม-
กลางเดือนมีนาคม) 

ภูมิประเทศ 
 

ภาคเหนือและใตเปนพ้ืนที่ราบต่ํา ภาคกลางเปนที่ราบสูง ภาคเหนือ
และภาคตะวันตกเฉียงเหนือเปนภูเขา จุดสูงสุด ที่ Fan Si Pan ระดับ
ความสูง 3,144 เมตรจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 

จํานวนประชากร 82,689,518 คน อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรเทากับ 1.8% (ป 
2004)  

กลุมเชื้อชาติ เวียดนาม 85-90% ที่เหลือเปนกลุมชาวจีน มง ไท เขมร จาม ชาวเขา 

ศาสนา พุทธ, Hoa Hao, Cao Dai, คริสต (สวนใหญนับถือนิกายโรมันคาธอ
ลิก บางสวนนับถือนิกายโปรแตสแตนท), ความเชื่อทองถิ่น, อิสลาม 

ภาษา เวียดนาม (ภาษาราชการ) อังกฤษ (ไดรับความนิยมมากขึ้นเปน
ภาษาที่สอง) ฝรั่งเศส จีน กัมพูชา ภาษาทองถิ่นชาวเขา (มง เขมร 
มาลายู-โพลีเนเซียน) 

การปกครอง  สังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต แบงเขตการปกครองออกเปน 59 จังหวัด 
และ 5 เทศบาล 

ผูนําประเทศ ประธานาธิบดี นาย Tran Duc Luong 

เมืองหลวง กรุงฮานอย 



คูมือลงทุนเหมืองแรเวียดนาม 

3 

GDP (PPP) 203.7 พันลานเหรียญสหรัฐ (ป 2003) 

อัตราการขยายตัว 7.2% (ประมาณการป 2003) 

GDP ตอประชากร (PPP) 2,500 เหรียญ (ประมาณการป 2004) 

จํานวนแรงงาน 45.74 ลานคน (ป 2004) 

อัตราการวางงาน 6.1% (ป 2004) 

ผลผลติ 
   ทางการเกษตร 
    
   ภาคอุตสาหกรรม 

 
ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา ถั่ว กาแฟ ชา กลวย นาตาล 
สัตวปก สุกร ปลา 
อาหาร ผา รองเทา เครื่องจักร เหมืองแร ปูนซิเมนต ปุยเคมี กระจก 
ยาง รถยนต นํ้ามัน ถานหิน เหล็กกลา กระดาษ 

การคาระหวางประเทศ 
   มูลคาสงออก 
   สินคา 
   ประเทศคูคา 
    
   มูลคานําเขา 
   สินคา 
    
   ประเทศคูคา 

 
19.88 พันลานเหรียญ F.O.B. (ป 2004) 
นํ้ามันดิบ ผลผลิตจากทะเล ขาว กาแฟ ยางพารา ชา เสื้อผา รองเทา 
สหรัฐอเมริกา 21.9% ญ่ีปุน 13.8% ออสเตรเลีย 6.8% จีน 6.5% 
เยอรมนี 5.8% สิงคโปร 4.6% สหราชอาณาจักร 4.4% (ป 2003) 
22.5 พันลานเหรียญ F.O.B. (ป 2003) 
เครื่องจักรและอุปกรณ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ปุยเคมี เหล็กกลา ฝาย 
เมล็ดพืช ปูนซิเมนต รถจักรยานยนต 
จีน 13.7% ไตหวัน 11.4% ญ่ีปุน 11.3% เกาหลีใต 11% สิงคโปร 
10.4% สหรัฐอเมริกา 5.7% ไทย 5.45 ฮองกง 4.2%  (ป 2003) 

อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท =   385   ดอง (Dong) (สิงหาคม 2005) 
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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร 
 (Geology and Mineral Resources) 

2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิยาของเวียดนาม 



คูมือลงทุนเหมืองแรเวียดนาม 

5 

 
ธรณีวิทยาของเวียดนาม ดังแสดงไวในรปูที่ 2 สามารถสรุปรายละเอียดไดดังน้ี 
1) การลําดับชั้นหิน (Stratigraphy) 
หินที่พบในประเทศเวียดนามมีลําดับชั้นหินดังน้ี ในชวงอายุ Archean พบหินมิกมาไทตพวก 

crystalline schists ที่จัดอยูใน Granulite facies ซ่ึงหินดังกลาวจะพบไดในบริเวณ Kon Tum Block
ตอนกลางของประเทศเวียดนาม  

สวนในชวงอายุ Protozoic พบหินแปรจําพวก Amphibolite facies โดยพบหินนี้ใน Hoang Lien 
Son Block ตอนเหนือของประเทศเวียดนาม  

หินในชุดถัดมาจะมีการเปลี่ยนชนิดของหินจากหินแปรเปนหินตะกอน  โดยในชวงอายุ 
Phanerozoic พบหินตะกอน (sedimentary rocks) และหินตะกอนภูเขาไฟ (volcano-sedimentary 
rocks) โดยหินตะกอนและหินตะกอนภูเขาไฟถูกกําหนดอายุโดยซากดึกดําบรรพที่แตกตางกัน  

2) การเกิดแม็กมา (Magmatism) 
หินอัคนีพุ (extrusive) และหินอัคนีแทรกซอน (intrusive) ที่พบในประเทศเวียดนามถูกแบงแยก

ออกเปน 7 กลุมใหญๆ ที่มีลักษณะที่แตกตางกัน ไดแก ในชวงอายุ Archeozoic พบกลุมหินจําพวก 
metagabbro และกลุมหิน granitoid ถัดมา ในชวงอายุ Paleo-Mesoproterozoic และชวงอายุ 
Neoproterozoic-Early Paleozoic พบหินอัคนีจําพวก basalt-diabase, gabbroamphibolite, 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 ในกลุมถัดมา ในชวงอายุ Late Mesozoic-Cenozoic พบหิน
จําพวก andisitic basalt, rhyolite-dacite และหินพวก alkaline rocks ซ่ึงมีการกระจายตัวอยางมากทาง
ภาคกลางตอนใตและทางดานตะวันตกของภาคเหนือของประเทศเวียดนาม สุดทาย ในชวงอายุ Late 
Cenozoic พบ tholeiitic basalt และ olivine basalt เปนหลัก โดยพบมากบนที่ราบสูงภาคกลางตอนใต
ของประเทศเวียดนาม 

3) ธรณีโครงสราง (Tectonic Structures) 
ประเทศเวียดนามและภูมิภาคใกลเคียงมีลักษณะโครงสรางในแตละ terranes ที่แตกตางกันอันเกิด

จากการสรางและการชนกันของแตละ terranes ที่แตกตางกันตาม orogenic epochs.  Precambrian 
continental blocks ทั้ง 3 อัน ไดแก Indosinia, Hoang Lien Son และ Hoang Sa Paracel ไดมีการ
กลายเปนจุลทวีป (microcontinents) และไดกลายเปนสวนขยายอันทําใหเกิดเปน composite terranes 
อันไดแก Sino-Vietnamese Fold Belt ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงอายุ Early-Middle Paleozoic, Viet-Laos Fold 
Belt เกิดขึ้นในชวงอายุ Middle-Late Paleozoic และ Indochina Fold Belt เกิดขึ้นในชวงอายุ Early 
Mesozoic 

ในชวงอายุ Mesozoic ไดเกิดการ superimposed depressions ซ่ึงทําใหเกิด intracontinental rifts 
ขึ้น ดังน้ี Song Da, Song Hien, An Chau, Sam Nua, An Khe และ Tu Le และทําใหเกิดกราเบน 
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(graben) ดังน้ี Hon Gui, Nong Son และ Da Lat volcano-plutonic margin สวนการเกิดแองในชวงอายุ 
Cenozoic ทําใหเกิดแองของทะเลสาบ (Lacustrine) และ แมนํ้า (fluvial) ในทวีป (mainland) และทําให
เกิด deltaic, coastal depositional basins บน continental shelf ของประเทศเวียดนามซึ่งพบวาเปน
แหลงที่มีศักยภาพทางดานปโตรเลียม ในขณะที่ทางชายฝงทะเลดานตะวันออกของประเทศเวียดนาม
พบวามีการขยายตัวออกของพื้นทะเล และหินบะซอลต Tay Nguyen ก็เกิดขึ้นจากกระบวนการ
เทคโทนิค 

2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources) 
แหลงแรในประเทศเวียดนามที่สําคัญๆ สามารถแบงออกไดดังน้ี 

2.2.1 แรเหล็กและแรโลหะผสมกลุมเหล็ก (Iron and Ferro-Alloy Mineral) 

1) แรเหล็ก (Iron)  
พบในหลายพื้นที่ของประเทศเวียดนาม โดยมีลักษณะการสะสมตัวและลักษณะของการเกิดแหลง

แรที่แตกตางกันออกไป โดยแหลงแรที่พบมักเกิดโดย 2 กระบวนการ คือ จาก skarn geneses และ
กระบวนการผุพังอยูกับที่ สินแรที่ไดจาก skarn geneses จะมีปริมาณสํารองของแรเหล็กมาก ถึงแมวา
จะยังไมสามารถบอกถึงจํานวนแหลงแรไดอยางแนชัด 

2) แมงกานีส (Manganese)  
มีการคนพบถึง 34 แหลง แตอุตสาหกรรมแรไดมุงเนนไปยังดานตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด 

Cao Bang ซ่ึงแรในพ้ืนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสะสมตัวในตอนปลายของยุคดีโวเนี่ยน โดยมีปริมาณ
สํารองมากกวา 12-13 ลานตัน นอกจากนี้ ยังมีสินแรแมงกานีสที่ Chiem Hoa (Tuyen Quang) ซ่ึง
เกิดขึ้นโดยกระบวนการผุผังอยูกับที่และสะสมตัวในตะกอน Lower Devonian มีปริมาณสํารองประมาณ 
170,000 ตัน  

3) โครเมี่ยม (Chromium)  
ในปจจุบันพบเพียงที่ Co Dinh Chromite placer mine และอีกที่หน่ึงในบริเวณใกลเคียง ที่จังหวัด 

Thanh Hoa โดยมีปริมาณแรสํารองแบบ indicated ไดประมาณ 22 ลานตันของโครเมี่ยม ซ่ึงที่เหลือจาก
การแยกโครเมี่ยมคือ นิเกิล และโคบอลต  

4) นิเกิล และโคบอลต (Nickel & Cobalt) 
มีกําเนิดไดหลายแบบเชน จากหินหนืด (magmatic) จาก นํ้ารอน (hydrothermal) และการผุผังอยู

กับที่ (weathering) สินแรทั้งหมดที่เกิดจากหินหนืดจะมีความสัมพันธกับหินอัคนีแทรกซอนชนิด 
Ultramafic พบไดที่จังหวัด Son La, Cao Bang, และ Thai Nguyen โดยแหลง Ban Phuc (พ้ืนที่ Ta 
Khao) มีปริมาณสํารองของนิเกิล-โคบอลต ประมาณ 193,000 ตัน ในจํานวนนี้ เปนนิเกิล 119,000 ตัน 
และ 3,500 ตันของโคบอลต สินแรนิเกิลและโคบอลตยังพบวามีการสะสมตัวของตะกอนบริเวณชายหาด 
(placer deposit) ในเหมืองที่พ้ืนที่ Co Dinh ซ่ึงมีปริมาณของ Ni ประมาณ 0.51-0.64 % และ Co 
ประมาณ 0.05-0.12 % และมีปริมาณสํารองตามทฤษฎีประมาณ 3 ลานตันของนิเกิล และมากกวา 
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271,000 ตันของโคบอลต นอกจากแหลงที่กลาวมาขางตน โคบอลตและนิเกิลยังพบที่แหลงแรทองแดง 
Sin Quyen 

 

 
รูปที่ 3  แผนที่แหลงทรัพยากรแรเวียดนาม 
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5) โมลิบดีน่ัม (Molybdenum)  
มีการคนพบประมาณ 40 แหลง ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 2 พ้ืนที่ ไดแก พ้ืนที่ Son Pa (จังหวัด 

Lao Cai) และพ้ืนที่ Nui Sam (จังหวัด An Giang) โดยเปนแหลงแรแบบนํ้ารอน (hydrothermal) มี
ปริมาณสํารองมากกวา 45,000 ตัน 

6) ทังสเตน (Tungsten)  
แรทังสเตนที่พบในแหลงแรแบบน้ํารอนเปนชนิด Quartz-wolframite-cassiterite mineralization 

ซ่ึงมีความสัมพันธกับหินแกรนิตอายุ Cretaceous-Paleogene โดยแรที่พบน้ีมีการกระจายตัวทางทิศ
ตะวันตกของ Thai Nyugen, Cao Bang, Thanh Hoa, Quang Nam และพ้ืนที่อ่ืนๆ มีปริมาณสํารอง
มากกวา 10,000 ตันของ WO3 นอกจากนี้ ในแหลง Da Kien ยังพบแรที่มีการเกิดเปนแบบ Skarn 
origin พวก scheelite และ bismuth ซ่ึงพบวามีปริมาณของ WO3 content ต่ํา (0.132-0.264%) แตมี
ปริมาณสํารองมากกวา 170,000 ตัน 

7) ไพไรต (Pyrite) 
มีการทําเหมืองไปแลวมากกวา 100 แหลง นับตั้งแตมีการคนพบแหลงแรน้ี โดยพบบริเวณ Bac 

Bo และ Trung Bo และมีปริมาณสํารองประมาณ 46 ลานตัน โดยที่แรชนิดนี้มีลักษณะการเกิด 2 แบบ
คือ hydrothermal metasomatic และ hydrothermal effusive ซ่ึงแบบหลังนี้พบทางดานตะวันตกของ
พ้ืนที่ Bac Bo 

2.2.2 แรโลหะพื้นฐาน (Base Metals) 

1) ดีบุก (Tin)  
ในประเทศเวียดนามพบแหลงดีบุกมากกวา 100 แหลง โดยการเกิดของแหลงดีบุกที่พบน้ีมีทั้งที่

เปนหินเพกมาไทต (pegmatite), แบบหินสการน (skarn), แหลงแรแบบน้ํารอน และการสะสมตัวตาม
ชายหาด แหลงแรแบบนํ้ารอนที่เกิดขึ้นจะพบกลุมแรพวก cassiterite-silicate-sulphide ในพ้ืนที่ Tam 
Dao, Quy Hop, Quang Nam และ Lam Dong โดยมีปริมาณสํารองของ cassiterite ประมาณ 130,000 
ตัน นอกจากนี้ สินแรดีบุกที่สะสมตัวบริเวณชายหาดยังเปนพ้ืนที่เปาหมายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กับการใชดีบุกในพื้นที่ดังกลาวมาแลวในชวงหลายสิบปที่ผานมา โดยมีปริมาณสํารองมากกวา 135,000 
ตัน 

2) ทองแดง (Copper)  
มีการพบมากกวา 10 แหลง โดยเกิดขึ้นทั้งแบบหินหนืด (magmatic) แหลงแรแบบน้ํารอน และ

แบบการสะสมตัวในหินทราย (copper-bearing sandstone) ซ่ึงบริเวณที่พบสามารถแบงออกไดเปน 3 
พ้ืนที่ใหญๆ ไดแก พ้ืนที่ Lao Cai, Son La, และ Bac Giang แหลงแรที่เกิดขึ้นแบบหินหนืดจะพบใน
พ้ืนที่ Ta Khoa และพ้ืนที่ Van Yen ซ่ึงมีปริมาณของ nickel content มากกวา copper ถึงสองเทา 
นอกจากนี้ ในจังหวัด Lao Cai มีปริมาณของ copper ถึง 551,000 ตัน Rare earths (R2O3) 334,000 
ตัน และ 35 ตันของทองคํา ในจังหวัด Bac Giang พบวาแหลงแรทองแดงที่เกิดขึ้นโดยจากการสะสมตัว
ในหินทรายอายุ Triassic แตเปนแหลงที่มีขนาดเล็ก 
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3) ตะกั่ว-สังกะสี (Lead-Zinc)  
เปนแหลงแรที่มีขนาดคอนขางใหญและมีการกระจายตัวทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มี

ประมาณ 400 แหลง มากกวาครึ่งหน่ึงของแหลงที่คนพบไดมีการศึกษาแลว พบวา สินแรตะกั่ว-สังกะสีน้ี
เกิดไดทั้งแบบแหลงแรแบบนํ้ารอน แบบหินสการน และกระบวนการผุผังอยูกับที่ โดยสินแรที่เกิดในแบบ
หินสการนจะพบในกลุมหินจําพวก carbonate-terrigenous ซ่ึงมีการกระจายตัวทั่วไปทางเหนือของ
ประเทศเวียดนาม โดยเหมืองที่มีความสําคัญและเปนที่รูจักกันดี ไดแก เหมือง Cho Don และเหมือง 
Cho Dien โดยมีปริมาณของตะกั่วและสังกะสีถึงเกือบ 5 ลานตัน สินแรที่เกิดจากขบวนการผุผังอยูกับที่
จะเกิดขึ้นกับตัวสินแรด้ังเดิมโดยปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซ่ึงมีปริมาณสํารองรวมประมาณ 1 ลานตัน โดยใน
จํานวนนี้มาจากเหมือง Phia Khao และเหมือง Cho Dien ถึงเกือบ 80% 

4) พลวงและปรอท (Antimony and Mercury)  
มีการพบแหลงแรชนิดนี้มากกวา 50 แหลงในประเทศเวียดนาม โดยแหลงแรที่พบเกิดขึ้นโดย

กระบวนการน้ํารอน แบบ antimony-gold mineralization มีการกระจายตัวในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือ
ของประเทศเวียดนาม แหลง Lang Vai ในจังหวัด Tuyen Quang เปนแหลงที่มีแอนติโมน่ีถึง 98,000 
ตัน และเปนแหลงของ arsenic ที่มีปริมาณสํารองถึง 200,000 ตัน แหลง Khe Chim ในจังหวัด Quang 
Ninh เปนแหลงที่พบแอนติโมนี่คุณภาพดีและมีปริมาณถึง 35,000 ตัน และแหลง Mau Due จังหวัด Ha 
Giang พบปริมาณแอนติโมนี่ถึง 60,000 ตัน แหลงแร antimony-mercury ยังพบที่ Ban Cam และ Yen 
Ve สวนแหลงแรปรอทก็พบกระจายตัวทางเหนือของประเทศเวียดนาม 

5) บิสมัท (Bismuth)  
มักพบในแหลงแรดีบุก ตะกั่ว-สังกะสี และวุลแฟรมไมต ที่เกิดโดยทั้งจากกระบวนการน้ํารอน และ

แบบหินสการน การเกิดแรแบบ Sheelite-bismuth mineralization ที่มีการสะสมตัวแบบหินสการนจะพบ
ในเหมือง Da Lien จังหวัด Thai Nyugen เทานั้น โดยมีปริมาณ WO3 content เทากับ 0.13-0.26 % 
ปริมาณ Bi 0.1-0.22% คิดเปนปริมาณสํารองของ WO3 และบิสมัท มากกวา 160,000 ตัน และมากกวา 
140,000 ตัน ตามลําดับ 

6) บอกไซท (Bauxite) 
ที่พบในประเทศเวียดนาม มีรูปแบบของการเกิดอยู 2 ชนิด คือ แบบที่เกิดจากการสะสมตัว และ

แบบที่เกิดขึ้นจากการผุผังอยูกับที่ แบบที่เกิดจากการสะสมตัวจะมีอายุอยูในชวง Late Permian พบมาก
บริเวณจังหวัด Ha Giang, Cao Bang, Lang Son, Hai Duong และ Nghe An โดยมีปริมาณสํารองรวม
ประมาณ 200 ลานตันของ Al2O3 ในขณะที่ แบบที่เกิดขึ้นจากการผุผังอยูกับที่จะเกิดขึ้นบริเวณที่มีการผุ
ผังของหินบะซอลตยุค Neogene-Quaternary ซ่ึงมีมากทางตอนใตของประเทศเวียดนาม และมีปริมาณ
สํารองรวมของ laterite bauxite ประมาณ 6,750 ลานตัน 

7) ไททาเน่ียม (Titanium) 
มีการพบถึง 66 แหลง สวนใหญเกิดขึ้นแบบการสะสมตัวบริเวณชายหาดทางตะวันออกเฉียงเหนือ

และตอนกลางของประเทศเวียดนาม มีปริมาณสํารองประมาณ 15 ลานตันของ ilmenite นอกจากนี้ ยังมี
แหลงแรที่เกิดขึ้นจากหินหนืดแตพบเปนเพียงแหลงเล็กๆ 
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2.2.3 แรโลหะมีคา (Precious Metals) 

1) ทองคํา (Gold) 
ที่พบในประเทศเวียดนามจะมีลักษณะการเกิดอยู 2 แบบ คือ แบบการสะสมตัวบริเวณชายหาด 

และเปนแหลงแรแบบนํ้ารอน โดยในแบบแรกพบวามีการกระจายตัวอยูในหลายพื้นที่ซ่ึงจนกระทั่งถึง
ปจจุบันพบแลวถึง 150 แหง ในขณะที่แบบหลังจะพบวามีการกระจายตัวมากกวาและครอบคลุมพ้ืนที่
มากกวา ซ่ึงรวมถึงมีลักษณะของชนิดของแหลงแรที่แตกตางกันไปดวย ยกตัวอยางเชน ในจังหวัด Thai 
Nguyen และจังหวัด Thanh Hoa จะพบการเกิดแรแบบ quartz-gold ในขณะที่จังหวัด Phu Tho จะพบ
เปนแบบ quartz-gold-tourmaline อีกหลายแหงจะพบแบบ quartz-gold-sulphide สวนในตอนกลางของ
ประเทศจะพบเปนแบบ gold-silver แหลงที่พบในจังหวัด Tuyen Quang และจังหวัด Quang Binh จะ
พบวาเกิดแบบ gold antimony และพบวาจะเกิดแบบ paragenetic gold ในกลุมแร เชน ตะกั่ว-สังกะสี  
หรือ pyrite, chalcopyrite ในแหลง Sin Quyen ซ่ึงปริมาณสํารองรวมของทองคําประมาณหลายพันตัน 
โดยไดมีการประเมินสํารอง (inferred reserve) แลวพบวามีปริมาณหลายรอยตัน 

2.2.4 แรอุตสาหกรรม (Industrial Minerals) 

1) ฟอสเฟต (Phosphate)  
พบในหินแปรชวงอายุ Lower Cambrian ที่จังหวัด Lao Cai โดยที่ฟอสเฟตที่พบน้ีสามารถแยก

ออกไดเปน 4 เกรด คือ เกรด I และ III โดยที่ชนิดแรกจะเปนเกรดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกันของแรที่
ผุผังอยูกับที่ (Secondary) ซ่ึงจะมีลักษณะออนน่ิม ในขณะที่อีกชนิดหนึ่งจะมีลักษณะรวน ไมเกาะตัว 
สวนเกรด II และ IV น้ัน จะประกอบไปดวยกลุมแร carbonate-phosphate ซ่ึงวางตัวอยูใต weathering 
zone สําหรับปริมาณสํารอง แรเกรด II และ IV จะมีจนกระทั่งถึงความลึก 900 เมตร คิดเปนปริมาณ
สํารองตามทฤษฎีประมาณ 4 พันลานตัน แตถาคิดปริมาณสํารองรวมทุกเกรดแลวในแองน้ีจะมีฟอสเฟต
สะสมตัวมากกวา 5 พันลานตัน และมี demonstrated reserved ประมาณ 900 ลานตัน 

2) แบไรท (Barite) 
เกิดเปนแหลงโดยกระบวนการน้ํารอน โดยพบถึง 21 แหลง และมีความสัมพันธกับการเกิดของ

ตะกั่ว-สังกะสี หรือกับพวก rare earths มีปริมาณสํารองประมาณ 25 ลานตัน และเฉพาะแหลง Dong 
Pao มีปริมาณถึง 4 ลานตัน 

3) ฟลูออไรท (Fluorite) 
จากการสํารวจ พบวาฟลูออไรตทั้ง 3 แหลงที่พบ เกิดขึ้นโดยกระบวนการน้ํารอน โดยที่ในแหลง 

Dong Pao พบวาเปนแบบ fluorite-barite-rare earths และมีปริมาณสํารองของฟลูออไรตมากกวา 10 
ลานตัน ในขณะที่แบบ fluorite-quartz จะมีประมาณสํารองประมาณ 270,000 ตัน และแบบสุดทาย 
fluorite-tin-wolfram จะมีประมาณสํารองประมาณ 20,000 ตัน 

4) โดโลไมต (Dolomite)  
ที่พบในประเทศเวียดนามมี 2 ลักษณะคือ แบบแรก พบอยูในกลุมหินคารบอเนต ที่มีอายุอยูในชวง 

Devonian ถึง Triassic อีกแบบหนึ่งพบอยูในหินแปรที่มีอายุอยูตั้งแต Proterozoic ถึง Early Paleozoic 
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ซ่ึงโดโลไมตในประเทศเวียดนามนี้มีปริมาณสํารอง (investigated reserves) ประมาณ 985 ลานตัน (จาก 
16 แหลง) 

5) เฟลดสปาร (Feldspar)  
ที่พบมีอยูดวยกัน 2 ชนิด ไดแก ชนิดแรก เปนเฟลดสปารใน granite, pegmatite อีกชนิดหนึ่งเปน

เฟลดสปารที่พบในหิน magmatic rocks อ่ืนๆ เชน quartz keratophyre, felsite และ aplite โดยมี
ปริมาณสํารองประมาณ 24 ลานตัน (จาก 7 แหลง) 

6) ควอรตซไซต (Quartzite)  
พบอยูในหินแปรที่มีอายุอยูในชวง Neoproterozoic ถึง Early Paleozoic ซ่ึงควอรตซไซตที่พบมี

คุณภาพสูง เหมาะสําหรับการทําอิฐทนไฟเพื่อใชในอุตสาหกรรมถลุงโลหะ โดยมีปริมาณสํารองประมาณ 
2 พันลานตัน (13 แหลง) 

7) ดินขาว (Kaolin) 
พบวามีการกระจายตัวอยูทั่วไปในหลายพื้นที่ และจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจถึง 136 เหมือง พบวามี

ปริมาณสํารองถึง 1,993 ลานตัน โดย kaolin ที่พบน้ีสามารถแบงออกตามชนิดของการเกิดไดเปน 3 
แบบคือ แบบที่เกิดขึ้นจากการผุผังอยูกับที่ของ pegmatite bodies หรือ felsic intrusive และ effusive 
massifs และจาก terrigenous sediments ซ่ึงแบบน้ีมีปริมาณสํารอง (identified reserves) ที่ 30 ลานตัน 
อีกแบบหนึ่งเกิดขึ้นจากการสะสมตัวใหมอีกครั้ง ซ่ึงไดแก ตะกอนยุคควอเทอรนารีซ่ึงพบในบริเวณหุบ
เขา (intermontane valleys) ตะพักแมนํ้า (river terraces) และตะพักชายฝงทะเล (coastal terraces) ซ่ึง
แบบน้ีมีปริมาณสํารอง (identified reserves) ที่ 60 ลานตัน แบบสุดทาย เกิดขึ้นโดยขบวนการ 
hydrothermal metasomatic ซ่ึงรวมถึง kaolin-pyrophyllite bodies ใน Middle Triassic felsic effusive 
พบในพ้ืนที่ Tan Mai (จังหวัด Quang Ninh) มีปริมาณสํารอง (identified reserves) มากกวา 57 ลานตัน 

8) ดินเบา (Diatomite)  
สวนมากจะพบอยูภาคกลางของประเทศเวียดนาม โดยมีการกระจายตัวอยูในหินที่มีอายุในชวง 

Neogene ที่จังหวัด Lam Domg และจังหวัด Phu Yen โดยมีปริมาณสํารองประมาณ 140 ลานลูกบาศก
เมตร และพบที่จังหวัด Kon Tum โดยมีปริมาณสํารอง 171 ลานลูกบาศกเมตร 

9) ทรายแกว (Silica sand)  
ที่พบในประเทศเวียดนามมีการกระจายตัวเปนบริเวณกวางตามแนวชายหาดและพื้นที่รอบเกาะ

จากจังหวัด Quang Ninh ถึงจังหวัด Kien Giang โดยพบวามีการศึกษาและสํารวจมากกวา 40 แหลง 
และมีปริมาณสํารองมากกวา 1,270 ลานตัน ซ่ึง silica sand ที่พบน้ีมีอายุอยูในชวง Quaternary โดยมี
ลักษณะการเกิดดังน้ี deluvial-proluvial, alluvial bank, และ marine-eolian  

10) แกรไฟต (Graphite)  
ที่พบในประเทศเวียดนามเกิดขึ้นจาก 2 genetic types ไดแก Precambrian sedimentary-

metamorphic-hydrothermal-pneumatolytic ซ่ึงมีการกระจายตัวทางฝงซายของแมนํ้าแดง (Red River) 
เชนในพื้นที่ Lao Cai, Yen Bai, และทางตอนกลางของพื้นที่ Trung Bo เชน พ้ืนที่ Quang Ngai ในขณะ
ที่อีกแบบหนึ่งน้ันจะเปนแบบ Lower Paleozoic hydrothermal-pneumatolytic ซ่ึงพบที่จังหวัด Tyuen 
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Quang, Thai Nhuyen, Thanh Hoa และ Quang Nam เทานั้น โดยมีปริมาณสํารอง 13.5 ลานตัน และ 
6 ลานตัน ตามลําดับ 

11) เบนโทไนท (Bentonite)  
มีการพบแหลงสะสมตัวถึง 25 แหลง ในจํานวนนี้มีจํานวน 15 แหลงที่ไดมีการศึกษา และมี 2 

แหลงที่มีการสํารวจและมีการนําไปใช โดยพบในชุดหินอายุ Neogene และ Quaternary รวมถึงชั้นหินที่
ผุพังอยูกับที่ในพ้ืนที่ Thuan Hai ซ่ึงเบนโทไนตน้ีมีปริมาณสํารอง 47.1 ลานลูกบาศกเมตร และมีปริมาณ
สํารองแบบ inferred เทากับ 338.51 ลานลูกบาศกเมตร 

12) พีท (Peat)  
มีการคนพบมากกวา 100 แหลง ทั้งหมดมีอายุประมาณ Holocene ลักษณะของพื้นที่ที่พบมี 4 

ลักษณะ เชน ที่ราบระหวางหุบเขา (intermontane plain) ที่ราบในพื้นที่หุบเขาระดับต่ํา (plain in low 
mountain zone), alluvial plain, และที่ราบชายฝงทะเล (coastal plain) ปริมาณสํารองของพีทจากแหลง 
U Minh Thoung และแหลง U Minh Ha รวมอาจถึง 426 ลานลูกบาศกเมตร ซ่ึงคิดเปนปริมาณมากกวา 
75% ของปริมาณสํารองถานหินของประเทศ 

2.2.5 แรสําหรับการกอสราง (Construction Minerals) 

1) หินปูน (limestone)  
หินปูนที่พบสามารถแบงออกไดเปน organic limestone และ bio-chemical limestone โดยที่ 

organic limestone จะประกอบไปดวยเปลือกหอยและปะการัง มีอายุในชวง Quaternary ซ่ึงบงชี้วา
หินปูนนี้เกิดขึ้นในชวงแนวชายหาด สวนหินปูนอีกชนิดหนึ่งพบวามีการกระจายตัวในบริเวณ Bac Bo, 
North Trung Bo, และ West Nam Bo โดยหินที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจจะเปนชุดหิน Bac Son ที่มีอายุ
ในชวง Carboniferous – Permian และชุดหิน Dong Giao ที่มีอายุในชวง Triassic หินปูนที่คนพบน้ีมี
ปริมาณสํารองทั้งแบบ indicated และ inferred  จากทั้ง 91 เหมือง ประมาณ 1,300 ลานตัน ในขณะที่
ทางทฤษฎีแลวนาจะเปนแหลงที่มีปริมาณสํารองถึงแสนลานตัน 

2) หินกอสรางและหินประดับ (Construction and Facing Stones)  
หินกอสรางและหินประดับที่มีคุณภาพดีพบไดในหิน intrusive magmatic rocks โดยจาก 76 

แหลงที่มีการศึกษาแลวน้ัน พบวามี 16 แหลงที่ใหปริมาณสํารองของหินกอสรางถึง 1,611 ลานลูกบาศก
เมตร และ 241 ลานลูกบาศกเมตรสําหรับหินประดับ และจากหิน effusive rocks จะมี 52 แหลงที่ได
ทําการศึกษา และจาก 15 แหลงที่ไดทําการสํารวจแลวพบวามีปริมาณสํารองของหินกอสรางถึง 358 
ลานลูกบาศกเมตร และ 24 ลานลูกบาศกเมตรสําหรับหินประดับ  

2.2.6 แรพลังงาน (Energy Minerals) 

1) ถานหิน (Coal)  
ในประเทศเวียดนามสามารถแบงถานหินที่พบออกไดเปน 4 ประเภท ตามลําดับของการแปร

สภาพ ไดแก high, medium, low และ non-metamorphisms ซ่ึงแตละชนิดมีลักษณะ การใชงาน 
ปริมาณสํารอง และพ้ืนที่ที่พบแตกตางกันออกไป ดังน้ี  
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High metamorphism ประกอบไปดวย meager coal, semi-anthracite และ anthracite พบมาก
บริเวณตะวันออกของ Bac Bo ซ่ึงรวมถึงแอง Bao Dai และ Hon Gai โดยมี demonstrated reserves 
ของทั้ง 82 เหมือง มากกวา 2 พันลานตัน  

Medium metamorphism ประกอบไปดวย bituminous coal และ coking coal พบมากในบริเวณ
จังหวัด Thai Nguyen, Nunh Binh, Son La และ Lai Chau โดยมี demonstrated reserves ของทั้ง 37 
เหมือง มากกวา 20 ลานตัน  

Low metamorphism ประกอบไปดวย lignite และ brown coals โดยมี demonstrated reserves 
มากกวา 100 ลานตัน ยกเวนแหลง Ha Noi depression ซ่ึงจากการเจาะสํารวจปโตรเลียมพบวาแหลงน้ี
จะมีปริมาณสํารองตามทฤษฎีของ neogene lignite ใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม คืออาจมีมากถึง 250 
พันลานตัน 

สวน Non metamorphism หรือ Peat ปจจุบันมีการใชงานในอุตสาหกรรมและการทําปุย  
 
กลาวโดยสรุป ในปจจุบันทรัพยากรแรของประเทศอาจแบงออกไดเปน 3 กลุม 

1) แหลงแรที่มีศักยภาพสูง ไดแก แหลงแรบอกไซท แรหายาก แอนทราไซท ลิกไนท อะพาไตท 
กลุมหินและทรายสําหรับกอสราง ดินขาว ทรายแกว และน้ําแร 

2)  แหลงแรที่มีศักยภาพปานกลาง ไดแก แหลงแรดีบุก ทังสเตน ทองคํา ติตาเนียม โครเมียม 
เหล็ก พลวง ตะกั่ว สังกะสี นิเกลิ ยูเรเนียม เบนโทไนท ไพโรฟลไลท และกราไฟท 

3)  แหลงแรที่มีศักยภาพคอนขางต่ํา ไดแก แหลงแรไพไรท แมงกานีส และ fat coal 
 

ตารางที่ 1  ปริมาณสํารองแหลงแรตางๆของประเทศ 

Resources and Reserves  
Mineral groups 

 
Units Estimated 

Reserves 
Possible 
Resources 

 
Remarks 

1. Mineral Resources with high potential 
- Anthracite mil. Tons  3,520 6,000  
- Lignite ,,  200,000  
- Bauxite ,, 450 4,000 Concentrate 
- Rare earth  ,, 11 22  
- Kaolin-pyrophyllite ,, -- --  
- Serpentine ,, 15 21  
- Glass sand (silica)  ,, 301 727  
- Diatomite ,, 100   
- Cement limestone  ,, 10,692 Distributed mainly in the 

North and North Central 
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region 
- Building stone  mil. M3 785 41,839  
- Facing stone  ,, 133.5 11,936  
- Thermo- mineral water  m3/day 32,469   
2. Mineral Resources with Medium Potential 

- Iron ore  mil. Tons 1,200 2,000  
- Titanium ,, 15.71 19.44  
- Chromium ,, 33.8   
- Manganese ,, 12.31 28.03  
- Copper  ‘000 tons 718 6,798  
- Placer tin  ‘000 

SnO2 
‘000 Sn 

 
 

 Placer tin 
has been 
depleted 

- Primary tin  ’000 
SnO2 
‘000 Sn 

61  
118 

 

- Lead – zinc  ‘000 tons 640 840  
- Gold  tons 64.55 188.9  
- Apatite Mil. Tons 908 1,665  
- Kaolin ,, 320 80  
- Graphite ,, 13.5 21.7  

Source: Master Plan for development of mining industry of Vietnam to 2010, updated and supplemented 
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 3. หลกัเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
กฎหมายการสงเสริมการลงทุนฉบับแรกไดรับการอนุมัติและเห็นชอบจากสภาแหงชาติเม่ือเดือน

ธันวาคม ค.ศ. 1987  หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระของตัวบทกฎหมาย ทั้งนี้เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน จนกระทั่งไดมีการออกกฎหมาย
สงเสริมการลงทุนฉบับใหมทดแทนกฎหมายฉบับเกา เม่ือเดือนพฤศจิกายน 1996  กฎหมายสงเสริมการ
ลงทุนของเวียดนามนี้ไดรับการยอมรับวาเปนกฎหมายที่เปดกวางและเอ้ืออํานวยตอการลงทุนมากที่สุด
ฉบับหน่ึงในประเทศแถบนี้  ทั้งน้ีสืบเน่ืองมาจากรัฐบาลไดมีนโยบายปฏิรูปประเทศหรือ นโยบาย Doi 
Moi ซ่ึงมีเปาหมายหลักในการสงเสริมการลงทุน ประกอบกับยุทธศาสตรที่กําหนดไวในการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรครั้งที่ 7 ในป 1991 และครั้งที่ 8 ในป 1996 การประชุมไดเนนย้ําถึงนโยบายเศรษฐกิจ
การตลาดที่หลากหลาย (multi-sector market economy) แบบสังคมนิยมภายใตการกํากับดูแลของ
ภาครัฐ และการปฏิรูปโครงสรางองคกรของรัฐอยางกวางขวาง  

นอกเหนือการปรับปรุงกฎหมายทางเศรษฐกิจ และการเรงกอสรางระบบสาธารณูปโภคของ
ประเทศแลว รัฐยังไดดําเนินการปฏิรูปการบริหารงานเพื่อสรางบรรยากาศที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ  หน่ึงในรูปแบบของการปฏิรูปครอบคลุมการลงทุนจากตางประเทศ  ในป 1996 มีการรวม
หนวยงานคณะกรรมการวางแผนแหงชาติ (State Planning Committee) และ คณะกรรมการเพื่อความ
รวมมือและการลงทุนแหงชาติ (State Committee for Co-operation and Investment) เปนกระทรวง
วางแผน (Ministry of Planning, MPI)) ซ่ึงในปจจุบันเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการลงทุนทั้งในและ
ตางประเทศ ปจจัยหลักที่สําคัญในการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศคือการที่รัฐมีบทบาทที่จํากัดในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจซ่ึงรวมถึงการกระตุนการลงทุนจากภาคเอกชน น้ีคือเปาหมายหนึ่งของนโยบาย "Doi 
Moi" หรือนโยบายปฏิรูปประเทศ นโยบายไดนําไปสูความอิสระดานราคาและการคาและมีการยกเลิกการ
ชดเชยใหภาครัฐและการขาดทุนของภาครัฐ ระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปลี่ยนเปนระบบ
อัตราเดียวเพ่ือสะทอนระบบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของตางประเทศอยางใกลชิด  มีกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอยางชาๆในดานการคาระหวางประเทศ มีการอนุญาตใหบริษัททําการนําเขาสงออกได
โดยตรง ขอจํากัดดานการนําเขาสงออกลดนอยลง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรามีความเปนอิสระ
มากขึ้น และระบบธนาคารมีการปรับปรุงเปนระบบสองระดับ ธนาคารพาณิชยมีการแยกตัวออกมาจาก
ธนาคารของรัฐและธนาคารกลาง  การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพ่ือเปนแรงจูงใจใหเกิดการออมและการใช
มาตรการควบคุมเงินสดอยางเขมงวด  เพ่ือเปนการลดการขาดดุลดานงบประมาณ มีการออกพันธบัตร 
ตราสารหนี้ทดแทนการกูยืมเงินตรา ในดานการคลัง รัฐไดขยายฐานของผูเสียภาษีและเริ่มใชอัตราภาษี
เด่ียวสําหรับกําไรของบริษัทในทุกภาคของเศรษฐกิจ  เพ่ิมความเขมแข็งโครงสรางกฎหมายสงเสริมการ
ลงทุน ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจการตลาดที่หลากหลาย กลาวโดยสรุป การปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลงนโยบายดานการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติไดกอใหเกิดความเจริญกาวหนาในรูปของ
การขยายตัวทางอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ 

3.2 รูปแบบการลงทุน 
การลงทุนของตางชาติเปนไปได 3 รูปแบบ ดังน้ี 

1) การลงทุนของตางชาติ 100% 
2) การรวมลงทุน (Joint Venture) หุนสวนชาวตางชาติตองรวมลงทุนอยางนอย 30% ใน

กรณีพิเศษสัดสวนการถือหุนอาจลดลงมาเปน 20%   เงินทุนจดทะเบียนอยางนอยตองเปน 30% ของ
เงินลงทุนทั้งหมด 

3) การรวมมือทางธุรกิจตามสัญญา (Business Cooperation Contract, BCC)  เปน
สัญญาระหวางนักลงทุนตางชาติกับนักลงทุนชาวเวียดนามเพื่อดําเนินธุรกิจ รูปแบบการลงทุนนี้มีความ
คลองตัวกวาแบบอ่ืนๆ 

3.3 การเปนเจาของกรรมสิทธที่ดิน 
ตามกฎหมายที่ดินเปนของรัฐ บริษัทตางชาติและบริษัททองถิ่นมีสิทธิเชาที่ดินจากรัฐสําหรับการ

ดําเนินกิจการของโครงการนั้น  
บริษัทตางชาติมีสิทธิเชาที่ดินโดยตรงจากรัฐหรือจากบริษัทตางชาติที่ไดรับอนุญาตใหดําเนิน

กิจการเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมสงออก ระยะเวลาสูงสุดของสัญญาเชา 70 ป 

3.4 ภาษี (สรุปที่เกี่ยวของกับการลงทุนจากตางประเทศ) 
3.4.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) 

โดยปกติ ภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเรียกเก็บในอัตรา 32% สําหรับธุรกิจภายในประเทศ และบริษัท
ตางชาติ  

สําหรับโครงการลงทุนใหมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม อาชีพหรือพ้ืนที่ที่มีการสงเสริมการลงทุน 
อัตราภาษีจะเปน 25%, 20% และ 15% 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับการลงทุนของตางชาติโดยตรงและการลงทุนในสัญญาความ
รวมมือทางธุรกิจจะเปน 25% และสามารถลดลงเปน 20%, 15% และ 10% ในกรณีที่โครงการเปน
โครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนและเปนโครงการที่เปนการลงทุนในพื้นที่กันดาร 

ชาวเวียดนามในตางประเทศที่ลงทุนในประเทศเวียดนามตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนจะเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% ยกเวนในกรณีที่เสียในอัตรา 10% อยูแลว 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากการโอนเงินทุน (Corporate Income Tax on Capital Transfer)จะเสียใน
อัตรา 25% ของเงินไดที่โอน หากเปนการโอนใหกับรัฐวิสาหกิจจะไดรับการยกเวนภาษี 

หากเปนการโอนใหกับบริษัทของชาวเวียดนาม จะเสียภาษีในอัตรา 10% ของรายไดที่ตองชําระ
ภาษี 
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3.4.2  ภาษีหัก ณ ที่จายเก็บจากผลกําไรท่ีสงกลับ (Withholding Profits 
Remittance Tax) 

เม่ือมีการโอนกําไรจากการประกอบธุรกิจออกนอกประเทศ (รวมทั้งกําไรจากการขายทรัพยสิน) 
นักลงทุนตางชาติจะตองเสียภาษีในอัตราดังน้ี 

- อัตรา 3% สําหรับโครงการที่นักลงทุนตางชาติลงทุนเปนเงิน 10 ลานเหรียญสหรัฐหรือมากกวา 
รวมทั้งโครงการ BOT, BTO, BT และโครงการในพื้นที่เพ่ือการสงออก โดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินลงทุน 

อัตราภาษีน้ียังใชกับนักลงทุนชาวเวียดนามที่มีถิ่นพํานักอาศัยในตางประเทศเขามาลงทุนใน
ประเทศโดยไมคํานึงถึงจํานวนเงินลงทุน 

- อัตรา 5% สําหรับโครงการที่นักลงทุนตางชาติลงทุน 5-10 ลานเหรียญ 
- อัตรา 7% สําหรับโครงการที่นักลงทุนตางชาติลงทุนนอยกวา 5 ลานเหรียญ 

3.4.3  ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 

อัตรา 0% สําหรับสินคาสงออก การซอมเครื่องจักร อุปกรณขนสง ผูประกอบการในเขต
อุตสาหกรรมสงออก การสงออกแรงงาน 

อัตรา 5% สําหรับสินคาและการบริการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต เชน นํ้า ปุย ยา เครื่องจักร ถาน
หิน เปนตน 

อัตรา 10% เปนอัตรามาตรฐาน สําหรับสินคาและบริการทั่วไป เชน อุปกรณไฟฟา เหมืองแร 
อาหารสําเร็จรูป บริการขนสงไปรษณีย การทองเที่ยว การประกันภัย เปนตน 

อัตรา 20 % สําหรับการคาสินคาอัญมณีและเครื่องประดับมีคา ตัวแทนบริษัทขนสง บริการ
นายหนา 

3.4.4 ภาษีนําเขา (Import Duty) 

อัตราภาษีนําเขาทั้งอัตราพิเศษ (Preferential Rate) และอัตราปกติ (Normal Rate) มีหลายอัตรา
ไดแก 0%, 1%, 3%, 5%, 10%, 15%, 30%, 40%, 50%, 60% และ 100% 

ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรี Asean (AFTA) อัตราภาษีของสินคาทุกประเภทจะลดลงเหลือ 0-
5% ภายในป 2006  

บริษัทชาวตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนจะไดรับการยกเวนภาษี หากสอดคลองกับเง่ือนไข
ดังตอไปน้ี 

1) เครื่องจักรและอุปกรณที่นําเขาเปนสวนหนึ่งของสินทรัพยถาวร ยานพาหนะขนสงพิเศษที่เปน
สวนหนึ่งของขบวนการผลิตนําเขามาเปนทรัพยสินถาวร ยานพาหนะขนสงพนักงาน (รถยนต
ขนสงขนาด 24 ที่น่ังหรือมากกวา และ เรือ) 

2) ชิ้นสวน อะไหล โครงสราง แบบหลอ และสวนประกอบตางๆของเครื่องจักร อุปกรณและ
ยานพาหนะขางตน 

3) นอกจากนี้ บริษัทที่ลงทุนในกิจการโรงแรม สํานักงานและอพารตเมนตใหเชา อาคารที่พัก
อาศัย ศูนยการคา การใหบริการดานเทคนิค ซุปเปอรมารเก็ต สนามกอลฟ แหลงทองเที่ยว 
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ศูนยกีฬา ศูนยบันเทิง โรงพยาบาลและคลินิก การบริการดานการฝกอบรม วัฒนธรรม การเงิน 
การธนาคาร ประกันภัย การตรวจสอบบัญชี การใหคําปรึกษา จะไดรับการยกเวนภาษีนําเขา 
1 ครั้งของอุปกรณและเฟอรนิเจอร 

4) วัตถุดิบและอ่ืนๆนําเขาสําหรับโครงการ BOT, BTO และ BT 
5)  พืชและสัตวหรือสารเคมีสําหรับการเกษตรนําเขามาใชในโครงการการเกษตร ปาไมและ

ประมง 
6) วัสดุการกอสรางนําเขาเพื่อเปนทรัพยสินถาวรและไมสามารผลิตในประเทศได 
7) วัตถุดิบนําเขามาเพื่อผลิตเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในขบวนการผลิต หรือสําหรับการผลิต

ชิ้นสวน อะไหล โครงสราง เครื่องใช แบบหลอและชิ้นสวนตางๆสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณ
ขางตน 

8) สินคาและวัสดุอ่ืนๆสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษตามที่กําหนดโดย
นายกรัฐมนตรี 

9) โครงการลงทุนที่อยูในรายการที่ไดรับการสงเสริมเปนพิเศษและโครงการในเขตพื้นที่ทุรกันดาร 
จะไดรับการยกเวนภาษีนําเขาของวัตถุดิบที่ใชสําหรับการผลิตเปนระยะเวลา 5 ปนับตั้งแตเริ่ม
การผลิต 

10) การยกเวนภาษีนําเขาของโครงการหรือวัสดุ เครื่องจักรอุปกรณที่กลาวมาแลวขางตนนี้ จะ
ครอบคลุมถึงการขยายอายุโครงการหรือการทดแทนหรือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

11)  โดยหลักการ วัสดุ ชิ้นสวน อะไหล และอุปกรณที่นําเขามาสําหรับการผลิตเพ่ือการสงออก 
จะตองชําระภาษีนําเขากอน แตสามารถเรียกคืนไดเม่ือมีการสงออกสินคาสําเร็จรูป รัฐอนุญาต
ใหบริษัทที่สงออกอยางนอย 50% จัดตั้งคลังสินคาปลอดภาษี สินคานําเขาที่อยูในคลังสินคา
ปลอดภาษีจะไมตองชําระภาษีนําเขาทันที 

3.4.5 ภาษีสงออก (Export Duty) 

อัตราภาษีสงออกมีดังน้ี 
o 4% สําหรับการสงออกน้ํามันดิบ 
o 5%, 15%, 20% สําหรับไมและผลิตภัณฑจากไม 
o 4% สําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต 
o 1%, 2%, 5%, 10%, 20% สําหรับสินแร 
o 1%, 3%, 5% สําหรับอัญมณีมีคา 
o 35%, 40%, 45% สําหรับ metallic waste 
o 5% สําหรับผลิตภัณฑกึ่งโลหะ 
o 10% สําหรับสัตวมีชีวิต 
o 3%, 10% สําหรับ botanic materials 
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3.4.6 ภาษีเงินไดสวนบุคคล (Personal Income Tax) 

ปจจุบันมีบุคคลที่เกี่ยวของ 4 ประเภท คือ ชาวเวียดนามอาศัยอยูในประเทศเวียดนาม ชาว
เวียดนามอาศัยในตางประเทศ บุคคลที่อาศัยอยูในประเทศเวียดนาม (กลุมน้ีไมรวมชาวตางชาติสวน
ใหญ) และชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนาม ชาวตางชาติที่อาศัยในประเทศเวียดนามเกิน 180 
วันภายใน 1 ป จะเปน Resident เวนแตที่ระบุไวในสัญญาดานภาษีที่ทําไวกับตางชาติ  ชาวตางชาติที่
เปน Resident จะเสียภาษีในอัตรากาวหนา สําหรับชาวตางชาติที่เปน Non Resident จะเสียภาษีใน
อัตรา 25% สําหรับรายไดที่เกิดขึ้นในประเทศ หากอาศัยอยูในประเทศระหวาง 30-183 วัน หากอาศัยอยู
นอยกวา 30 วันไมตองเสียภาษี 

ชาวตางชาติที่เปน Resident และชาวเวียดนามที่ไมไดอาศัยอยูในประเทศจะตองเสียภาษีในอัตรา
กาวหนา ซ่ึงเริ่มตั้งแต 10% สําหรับรายไดมากกวา 8 ลานดองตอเดือน จนถึง 50% สําหรับรายได
มากกวา 120 ลานดองตอเดือน 

3.5 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ 
เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนในภาคธุรกิจบางประเภท จึงไดมีการกําหนดโครงสราง

ภาษีกําไรพิเศษดังน้ี 

3.5.1 อัตราภาษี 20%  

สําหรับโครงการที่สอดคลองกับเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

o สงออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑอยางนอย  50% 
o จางพนักงานจํานวน 500 คนหรือมากกวา 
o ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
o ลงทุนในการคนควาและวิจัย 
o การปลูกหรือการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร ปาไมหรือจากทะเล 
o การใชประโยชนวัตถุดิบที่มีในประเทศคอนขางมาก การแปรรูปและการใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ  การผลิตที่ใชวัตถุดิบทองถิ่นเปน
จํานวนมาก ตามที่ระบุไวในกฎเกณฑของแตละภาคอุตสาหกรรม 

อัตราภาษีน้ีมีผลบังคับใช 10 ปนับตั้งแตเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการ นอกจากนี้ยังยกเวนภาษีใหใน
ปแรกที่มีกําไร และเสียภาษีอัตรา 50% สําหรับปถัดไป 

3.5.2 อัตราภาษี 15%  

สําหรับโครงการที่สอดคลองกับเง่ือนไขขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 

o สงออกอยางนอย 80% 
o ลงทุนในอุตสาหกรรมโลหะ เคมีพ้ืนฐาน การผลิตเครื่องจักรอุปกรณ ปโตรเคมี ปุย 

ชิ้นสวนอิเล็กโทรนิคส อะไหลรถยนตและรถจักยานยนต 
o การกอสรางและการ operate โครงการระบบสาธารณูปโภค 
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o การปลูกพืชลมลุกสําหรับอุตสาหกรรม 
o การลงทุนในพื้นที่กันดาร (รวมอุตสาหกรรมโรงแรม) 
o โอนทรัพยสินใหกับรัฐหลังสิ้นสุดโครงการโดยไมมีการชดเชยใดๆ 
o โครงการที่เสียภาษีในอัตรา 20% ที่สอดคลองกับเง่ือนไขขางตน 2 เง่ือนไข 

อัตราภาษี 15% จะมีผลบังคับใชเปนระยะเวลา 12 ป นับตั้งแตเริ่มการผลิตหรือเร่ิมกิจการ
นอกจากนี้ ยังมีการยกเวนภาษีให 2 ปนับจากเริ่มมีกําไร และเสียภาษีในอัตรา 50% เปนระยะเวลา 3 ป 

3.5.3 อัตราภาษี 10%  

สําหรับโครงการตอไปน้ี 

o การกอสรางระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่กันดาร 
o  การลงทุนในพื้นที่กันดารหรือพ้ืนที่ภูเขา 
o การปลูกปา 
o โครงการที่มีการสงเสริมการลงทุนเปนพิเศษ  

อัตราภาษีน้ีมีผลบังคับใช 15 ปนับตั้งแตเริ่มการผลิตหรือเริ่มกิจการ นอกจากนี้ยังยกเวนภาษีใหใน 
4 ปแรกที่มีกําไร และเสียภาษีอัตรา 50% สําหรับ 4 ปถัดไป 

โครงการปลูกปา โครงการกอสรางระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ภูเขา พ้ืนที่หางไกล และโครงการ
ขนาดใหญที่ระบุวาเปนโครงการที่ตองไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ จะไดรับการยกเวนภาษีเปนเวลา 8 ป 

อัตราภาษีพิเศษสําหรับบริษัทที่เปนของชาวตางชาติหรือเปนการรวมลงทุนในสัญญาความรวมมือ
ที่ระบุวาเปนโครงการที่ไดรับการสงเสริมเปนพิเศษ จะไดรับสิทธิตลอดอายุโครงการ 

3.5.4 เขตอุตสาหกรรม 

อัตราภาษี 10% 
o สําหรับบริษัทและการบริการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัทเหลานี้ไดรับการยกเวน

ภาษีเปนระยะเวลา 8 ป 
o สําหรับบริษัทมีพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในเขตอุตสาหกรรม บริษัทเหลานี้จะไดรับการ

ยกเวนภาษี 4 ป และเสียภาษีในอัตรา 50%  เปนระยะเวลา 4 ป 
o สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่สงออก จะไดรับการยกเวนภาษี 4 ป 
o สําหรับโรงงานในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมและมีการสงออกอยางนอย 80% จะไดรับการ

ยกเวนภาษี 2 ป และเสียภาษีในอัตรา 50% เปนระยะเวลา 2 ป 
อัตราภาษี 15%   

o สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมที่มีการสงออกนอยกวา 80%  จะไดรับการ
ยกเวนภาษี 2 ป ในกรณีที่มีการสงออกระหวาง 50-80% จะไดรับการลดหยอนภาษี 50% 
เปนระยะเวลา 2 ป 

อัตราภาษี 20%  
o โรงงานที่ตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมในธุรกิจการบริการ จะไดรับการยกเวนภาษี 1 ป 
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3.6 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Repatriation 
and Convertibility) 

3.6.1 ขอกําหนดการโอนเงินกลับประเทศ 

นักลงทุนตางชาติที่ลงทุนในประเทศเวียดนามมีสิทธิในการโอนเงินตอไปนี้ที่ไดจากการประกอบ
ธุรกิจกลับประเทศ : กําไรจากการประกอบธุรกิจ  รายรับจากการบริการและเทคโนโลยี เงินทุนและ
ดอกเบี้ยจากการกูยืมเงินตราตางประเทศ เงินลงทุน รายไดและทรัพยสินอ่ืนๆที่ครอบครองอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย 

พนักงานชาวตางชาติที่ทํางานในธุรกิจที่ลงทุนโดยชาวตางชาติหรือเปนคูสัญญารวมลงทุนใน
สัญญาความรวมมือทางธุรกิจ สามารถโอนเงินคาจางหรือรายไดอ่ืนที่ถูกตองตามกฎหมายในรูปเงินตรา
ตางประเทศ หลังจากชําระภาษีเงินไดสวนบุคคลและคาใชจายอ่ืนๆแลว 

3.6.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา 

การซื้อ การขาย การกูยืมและการโอนเงินตราตางประเทศจะตองกระทําที่หนวยงานที่ไดรับ
อนุญาตจากธนาคารชาติ  อัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกําหนดโดยธนาคารชาติ 

3.6.3 การแลกเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศ 

เงินลงทุนหรือรายได (โดยไมคํานึงถึงวาเปนเงินสกุลตางประเทศหรือเงินดอง) จากการประกอบ
ธุรกิจที่ลงทุนโดยชาวตางชาติ จะตองนําไปฝากไวที่ธนาคารของเวียดนาม ธนาคารรวมลงทุนหรือ
ธนาคารสาขาของตางชาติในเวียดนาม ในกรณีพิเศษ บริษัทสามารถเปดบัญชีเงินกูที่ธนาคารใน
ตางประเทศไดหลังจากไดรับอนุญาตจากผูวาการธนาคารชาติ 

3.7 นโยบายดานแรงงาน 
3.7.1 ใบอนุญาต/วีซาสําหรับชาวตางชาติ 

บริษัทชาวตางชาติจะตองใหความสําคัญในการวาจางพนักงานชาวเวียดนาม  สําหรับการวาจาง
พนักงานชาวตางชาติ บริษัทจะตองสงหนังสือไปยังกรมแรงงานอธิบายถึงความจําเปนในการวาจาง
พนักงานตางชาติพรอมดวยหนังสือแสดงคุณวุฒิและประสบการณของพนักงาน   

3.7.2 กฎหมายแรงงานที่เก่ียวของ 

1) กฎหมายแรงงานป 1994 
กฎหมายแรงงานระบุเน้ือหาสาระดานแรงงาน เชน สิทธิและเงื่อนไขของนายจางและพนักงาน 

ชั่วโมงการทํางาน สัญญาวาจาง การชําระเงินประกันสังคม คาจางลวงเวลา การนัดหยุดงาน การเลิก
วาจาง เปนตน 

2) สวัสดิการสังคม 
บริษัทตางชาติจะตองชําระเงินจํานวน 15% ของคาจางพนักงานชาวเวียดนามเพ่ือเปนคา

สวัสดิการสังคม และตองชําระเงินอีก 5% เปนเงินกองทุนสวัสดิการสังคมที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัทและรวม
บริหารโดยพนักงาน 
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บริษัทจะตองจายเงิน 2% ของคาจางพนักงานเขาไปในกองทุน ในขณะที่พนักงานจาย 1% ของ
คาจางสําหรับเปนคาประกันสุขภาพ 

3.8 การปกปองการลงทุน 
3.8.1 นโยบายการแขงขัน 

เวียดนามลงนามในสนธิสัญญากรุงปารีสและมาดริด และเปนสมาชิกขององคการคุมครองทรัพยสิน
ทางปญญา (World Intellectual Property Organisation) ซ่ึงกอตั้งจาก Stockholm Convention เม่ือ
เดือนมีนาคม 1993 

3.8.2 การยึดทรัพยสินและการชดเชย 

ประเทศเวียดนามไดลงนามในสัญญาความรวมมือการปกปองการลงทุนกับ 35 ประเทศ  
ผลประโยชนของนักลงทุนไดรับการประกันแมแตในกรณีที่เลวรายสุดคือ การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ทํา
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของโครงการ การเปลี่ยนแปลงการยกเวนภาษีหรือการลดหยอน 
หรือในทางกลับกันรัฐจะพิจารณาในการชดเชยดวยผลที่นาพอใจ 

3.8.3 การขจัดขอขัดแยง 

การขจัดขอขัดแยงระหวางคูสัญญาในบริษัทหรือในสัญญาความรวมมือทางธุรกิจ โดยปกติจะเปน
การเจรจาหรือการประนีประนอมกัน  ในกรณีที่ไมสามารถตกลงกันได คูสัญญาโดยการตกลงรวมกัน 
อาจจะเลือกสถาบันหรือองคกรตอไปน้ีเปนตัวกลางในการเจรจาประนีประนอม 

o ศาลของประเทศเวียดนาม 
o หนวยงานเจรจาประนีประนอมของประเทศ ของตางชาติหรือของนานาชาติ 
o หนวยงานเจรจาประนีประนอมที่จัดตั้งขึ้นภายใตความตกลงรวมกันของคูสัญญา 

ขอขัดแยงระหวางบริษัทตางชาติที่ลงทุนในรูปแบบตางๆในประเทศกับหนวยงานของรัฐจะไดรับ
การเจรจาประนีประนอมโดยองคกรเจรจาประนีประนอมของเวียดนามหรือศาลตามกฎหมายเวียดนาม 

คําตัดสินขององคกรเจรจาประนีประนอมของตางชาติมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนตุลาคม 1995 เม่ือ
เวียดนามเปนสมาชิกของ New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 
Arbitrage Awards. 

3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน 
กระทรวงวางแผนและลงทุน (Ministry of Planning and Investment, MPI)  
2 Hoang Van Thu, Hanoi, Vietnam 
Tel (844) 823 4453 Fax: (844) 845 9271 Website : www.mpi.go.vn 
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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร 
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

4.1 นโยบายดานแร 
เพ่ือเปนการสนับสนุน สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนจากในและตางประเทศในอุตสาหกรรม

เหมืองแร ในวันที่ 20 มีนาคม 1996 สภาแหงชาติของประเทศไดลงมติรับรองกฎหมายแร และภายใต
พ้ืนฐานนี้ กระทรวงที่เกี่ยวของไดมีการออกกฎหมายตอเน่ืองเพ่ือเปนสนับสนุนกฎหมายแร สรางระบบที่
เปนระเบียบในการกํากับ ดูแลการดําเนินการดานแร  กฎหมายแรไดเอ้ืออํานวยใหกับนักลงทุนตางชาติ
และนักลงทุนทองถิ่น ซ่ึงเปนการดึงดูดการลงทุนจากหลายภาคอุตสาหกรรมเขามาสูกิจการดานแร 
นโยบายดานแรพ้ืนฐานของประเทศที่กําหนดในกฎหมายแรรวมถึง 

o ทรัพยากรแรในแผนดิน เกาะแกง ผืนน้ํา ทะเล รวมทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจและไหลทวีปของ
ประเทศเปนของประชาชนและจัดการอยางเปนธรรมโดยรัฐ 

o รัฐเปนผูลงทนุและทําการสํารวจแรขั้นพ้ืนฐานอยางมีประสิทธิภาพ ประยุกตใชเทคโนโลยี
และความรูดานวิทยาศาสตรสําหรับการวางแผนและการกําหนดนโยบายดานแรแหงชาติ 
เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร กระตุนภาคเอกชนทั้งในและตางประเทศในการให
ความรวมมือในดานการสํารวจแร 

o รัฐสนับสนุนสงเสริมการลงทุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร ใหสิทธิและอํานวย
ความสะดวกเปนพิเศษสําหรับการทําเหมืองแรในพ้ืนที่ทุรกันดาร ใหสิทธิพิเศษสําหรับ
โครงการที่ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและผลิตภัณฑที่มีคุณคาตอเศรษฐกิจและสังคม 

o รัฐปกปองสิทธิความเปนเจาของของเงินทุน ทรัพยสิน ผลประโยชนขององคกรและ
ภาคเอกชนในดานแรตามที่บัญญัติไวในกฎหมายแรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

o รัฐจะเปนผูสรางเง่ือนไขที่เหมาะสมใหกับรัฐวิสาหกิจใหมีบทบาทเปนผูนําในการทํา
เหมืองและการแตงแรที่สําคัญฯของประเทศ 

o รัฐจะเปนผูบริหาร ปกปอง แบงปน การใชทรัพยากรแรอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  พรอมทั้งการปกปองสิ่งแวดลอมและทรัพยากรที่เกี่ยวของ ใหหลักประกัน
ดานการปองกันประเทศ ความมั่นคงปลอดภัย ความปลอดภัยของแรงงานตลอดจนอาชี
วอนามัยของกิจการดานแร 

o รัฐปกปองผลประโยชนของประชาชนทองถิ่นในพื้นที่ที่มีการทําเหมืองแรและการแตงแร 
รัฐบาลไดมีการศึกษาการปรับปรุงนโยบายดานแรอยางใกลชิด ทั้งน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ

ตองการกระตุนใหเกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแรอยางจริงจัง  ภายหลังจากมีการประกาศใช
กฎหมายแรในป 1998  กระทรวงอุตสาหกรรมไดจัดสัมมนาเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากหนวยงานตางๆ 
เพ่ือปรับปรุงกฎหมายแรใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดวยเหตุน้ีเอง รัฐจึงไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงที่ 
76/2000/ND-CP ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2000 แทนกฎหมายฉบับเกา 68/CP ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
1996 บทบัญญัติในพระราชกฤษฎีกานี้ไดมีการขยายความ ปรับปรุงเนื้อหาสาระเพื่อใหสอดคลองกับ
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ความตองการของนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ   กรมธรณีวิทยาและแร (Department of Geology 
and Minerals of Vietnam) ไดรับการโอนยายใหเขาไปสังกัดกับกระทรวงที่จัดตั้งขึ้นใหม คือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Ministry of Natural Resources and Environment, MONRE) 
กรมธรณีและแรก็ไดมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมกฎหมายแร รางกฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพ่ือสง
ใหสภาอนุมัติ ทั้งน้ีเปนไปตามแผนงานการปรับปรุงกฎหมายป 2005   รายละเอียดของการปรับปรุง
กําลังอยูในระหวางการพิจารณา อยางไรก็ตาม เน้ือหาสาระจะมุงเนนไปยังการสงเสริมการลงทุนกับการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับ ดูแลของภาครัฐ 

4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตางๆ 
รัฐธรรมนูญของประเทศป 1992 มาตราที่ 17 กําหนดวา พื้นดิน ปาไม แมนํ้า ทะเลสาบ ทรัพยากร

นํ้า ทรัพยากรแร ตามที่ระบุไวในกฎหมายวาเปนสมบัติของชาติน้ันประชาชนทุกคนเปนเจาของ  
หลังจากประกาศใชรัฐธรรมนูญป 1992 แลว ก็ไดมีการประกาศใชกฎหมายปโตรเลียมป 1993 กฎหมาย
แรป 1996 กฎหมายทรัพยากรน้ําป 1998 

4.2.1  สาระสําคัญของกฎหมายดานแร 

o ใหหลักประกันวาทุกคนในประเทศเปนเจาของทรัพยากรแร 
o ใหสิทธิแกรัฐในการบริหารจัดการทรัพยากรแรและกิจกรรมดานแร 
o กําหนดสิทธิและเง่ือนไขของรัฐวิสาหกิจทั้งในระดับสวนกลางและระดับทองถิ่นในดาน

ทรัพยากรแร 
o กําหนดความรับผิดชอบในการปองกันและการใชทรัพยากรแรของประเทศอยางมี

ประสิทธิภาพ 
o กระตุนใหมีการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร 
o กําหนดสิทธิและเง่ือนไขของภาคเอกชนในการดําเนินการดานแร พรอมทั้งหนาที่ที่กระทํา

ไดและไมสามารถกระทําได 

4.2.2 กฎระเบียบเหมืองแร (Mining Regulations) 

เน้ือหาสาระที่สําคัญๆ ของกฎระเบียบตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ 76/2000-ND-CP ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่  06/2003/QD-
BTNMT มีดังน้ี 

1) ใบอนุญาตดานแร 
องคกรและสวนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการดานแรจะรวมถึง องคกรภาครัฐที่จัดตั้งขึ้น

ภายใตกฎหมายรัฐวิสาหกิจ องคกรตามกฎหมายบริษัท กฎหมายสหกรณ และอ่ืนๆ  ที่ไดรับอนุญาตให
จดทะเบียนโดยภาครัฐ และรวมถึงบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎหมาย องคกรตางประเทศ 
บุคคล หรือองคกรรวมลงทุนซึ่งมีชาวตางชาติเปนผูรวมลงทุนตามที่ระบุไวในกฎหมายการลงทุนของ
ตางชาติในประเทศเวียดนาม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนผูออกใบอนุญาตดังตอไปน้ี 
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o ใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน (Mineral Prospecting License) 
o ใบอนุญาตเจาะสํารวจแร (Mineral Exploration License) 
o ประทานบัตรเหมืองแรและใบอนุญาตแตงแร (Mineral Mining License and Mineral 

Processing License) ยกเวนใบอนุญาตทําเหมืองแรและแตงแรที่ออกโดยคณะกรรมการ
ประชาชนจังหวัดหรือเมือง (People Committee’s of Provinces or Cities) 

o ประทานบัตรเหมืองแรและแตงแรสําหรับแรที่ใชในการกอสรางที่อุนุญาตใหกับบริษัท
ตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนของตางชาติ 

2) สาระสําคัญของใบอนุญาตดานแร 
o ใบอนุญาตการสํารวจแรเบื้องตนมีอายุไมเกิน 12 เดือนและไมมีสิทธิเฉพาะตัวและไม

สามารถโอนสิทธิได  พ้ืนที่ขออนุญาตไมเกิน 2,000 ตารางกิโลเมตร หากพื้นที่เกิน 100 
ตารางกิโลเมตร สามารถตอใบอนุญาตได 1 ครั้งแตไมเกิน 12 เดือน  

o ใบอนุญาตเจาะสํารวจแรมีอายุไมเกิน 24 เดือน และสามารถตออายุไดหลายครั้งแตไม
เกิน 24 เดือน และสามารถออกใบอนุญาตใหมได  ผูถือใบอนุญาตมีสิทธิพิเศษในการขอ
ใบอนุญาตทําเหมืองแร  และมีสิทธิในการแตงแรที่ไดมาจากการทําเหมืองในพื้นที่ที่ไดรับ
อนุญาตโดยไมตองขออนุญาตแตงแรกอน และมีสิทธิในการสํารวจแรเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ที่
ไดรับอนุญาตทําเหมืองแร ผูถือใบอนุญาตมีสิทธิคืนพ้ืนที่ทั้งหมดหรือบางสวนได 

o นักลงทุนสามารถถือครองใบอนุญาตหลายใบได แตไมเกิน 5 ใบอนุญาต และพ้ืนที่
ทั้งหมดจะตองไมเกิน 5 เทาของพื้นที่ที่สามารถอนุญาตได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับชนิดแร 

o เพ่ือเปนการตอใบอนุญาตเจาะสํารวจแร ผูถือใบอนุญาตจะตองดําเนินการใหสอดคลอง
กับเง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาตไดครบถวน และการตอใบอนุญาตทุกครั้ง ผูถือ
ใบอนุญาตจะตองคืนพ้ืนที่อยางนอย 30% ของพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต 

o พ้ืนที่อนุญาตสําหรับการสํารวจแรโลหะมีคา (ทองคํา เงิน ทองคําขาว) แรมีคา (เพชร 
มรกต ทับทิม ไพลิน) จะไมเกิน 100 ตารางกิโลเมตร 

o พ้ืนที่อนุญาตสําหรับการสํารวจแรถานหิน แรโลหะ (ยกเวนโลหะมีคา) แรอโลหะ (ยกเวน
วัสดุกอสราง) ในแผนดินใหญ ทั้งที่มีพ้ืนผิวนํ้าหรือไมมีก็ตาม จะไมเกิน 200 ตาราง
กิโลเมตร 

o พ้ืนที่อนุญาตสําหรับการสํารวจแรตามไหลทวีป จะไมเกิน 500 ตารางกิโลเมตร 
o พ้ืนที่อนุญาตสําหรับการสํารวจแรที่ใชเปนวัสดุกอสรางในแผนดินใหญ ทั้งที่มีพ้ืนผิวนํ้า

หรือไมมีกต็าม จะไมเกิน 10 ตารางกิโลเมตร 
o พ้ืนที่อนุญาตสําหรับการสํารวจน้ําแรธรรมชาติและน้ํารอน จะไมเกิน 20 ตารางกิโลเมตร 
o ประทานบัตรเหมืองแรจะมีอายุไมเกิน 30 ป และสามารถตออายุไดหลายครั้ง แตไมเกิน 

20 ป  ผูถือใบอนุญาตสามารถคืนใบอนุญาตทั้งหมดหรือบางสวนได 
o ใบอนุญาตแตงแร อายุของใบอนุญาตแตงแรขึ้นอยูกับการศึกษาความเปนไปไดของการ

แตงแร  ผูถือใบอนุญาตสามารถโอนสิทธิใบอนุญาตได 
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o สําหรับนักลงทุนตางประเทศ ประทานบัตรเหมืองแรและใบอนุญาตแตงแรจะไดรับพรอม
กับใบอนุญาตลงทุนตามบทบัญญัติที่ระบุไวในกฎหมายสงเสริมการลงทุน ใบอนุญาตการ
ลงทุนที่ออกใหบริษัทตางชาติหรือชาวตางชาติหรือการรวมลงทุนกับตางชาติสําหรับ
โครงการเหมืองแรจะครอบคลุมตั้งแตการสํารวจ การทําเหมืองแรและการแตงแร 

o ชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในตางประเทศ เม่ือลงทุนในประเทศสามารถมีสิทธิที่จะเลือกใช
กฎหมายสงเสริมการลงทุนของตางชาติหรือกฎหมายสงเสริมการลงทุนของประเทศ 

3) การยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตน 
ประกอบดวย 

o ใบคํารองของใบอนุญาต (แบบฟอรม หมายเลข 01) พรอมทั้งสําเนาแผนที่ที่จะทําการ
สํารวจจํานวน 4 ชุด ขอบเขตพ้ืนที่จะเปนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 1X1 ตาราง
กิโลเมตรในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวนไมนอยกวา 1:100,000  ตามแผนที่ของประเทศ
ระบบพิกัดฉาก 

o ขอเสนอโครงการสํารวจแรซ่ึงตองระบุรายละเอียดทางธรณีวิทยา ชนิดแร วิธีการและ
ปริมาณงาน เวลาที่ใช ตารางการทํางานและคาใชจาย ตลอดจนแหลงเงินทุน  

4) การยื่นขอใบอนุญาตเจาะสํารวจแร 
ประกอบดวย 

o ใบขออนุญาตเจาะสํารวจแร (แบบฟอรม หมายเลข 05) 
o ขอเสนอโครงการสํารวจแรตามที่ระบุไวในกฎระเบียบ พรอมทั้งสําเนาแผนที่ที่จะทําการ

สํารวจในแผนที่ภูมิประเทศระบบพิกัดฉาก จํานวน 4 ฉบับ โดยมีเง่ือนไขดังน้ี 
ก. ขอบเขตของพื้นที่สํารวจเทากับ 1 ตารางกิโลเมตรหรือมากกวาจะตองกําหนดใน

แผนที่มาตราสวน 1: 50,000 (แบบฟอรมหมายเลข 06) 
ข. ขอบเขตของพื้นที่สํารวจนอยกวา 1 ตารางกิโลเมตรจะตองกําหนดในแผนที่มาตรา

สวน 1: 5,000 (แบบฟอรมหมายเลข 06a) 
o สําเนาเอกสารและรับรองโดยกรมทะเบียนการคาแสดงสถานะวาเปนบริษัททองถิ่น หรือ

สําเนาและรับรองสําเนาใบอนุญาตลงทุนวาเปนบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนกับ
บริษัทตางชาติ 

5) การยื่นขอใบอนุญาตทําเหมืองแร 
ประกอบดวย 

o ใบขออนุญาตทําเหมืองแร (แบบฟอรมหมายเลข 12 หรือ 12a)  พรอมทั้งสําเนาพื้นที่ที่จะ
ทําเหมืองแรในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:2,500 จํานวน 4 ชุด (แบบฟอรม
หมายเลข 13 หรือ 13a) 

o รายงานผลการสํารวจแรที่ไดรับอนุญาตและปริมาณแรสํารองจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
o รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมืองแรจากหนวยงานที่เชื่อถือได 
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o รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมจาก
ภาครัฐตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม 

o สําเนารับรองหนังสือแสดงสถานะของบริษัทวาเปนบริษัททองถิ่นหรือสําเนารับรอง
ใบอนุญาตการลงทุนวาเปนบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติ 

6) การยื่นขอใบอนุญาตแตงแร 
ประกอบดวย 

o คําขอใบอนุญาตแตงแร (แบบฟอรมหมายเลข 19) 
o รายงานศึกษาความเปนไปไดในการแตงแรพรอมทั้งลายเซ็นตผูรับรอง 
o สําเนารับรองหนังสือแสดงสถานะของบริษัทวาเปนบริษัททองถิ่นหรือสําเนารับรอง

ใบอนุญาตการลงทุนวาเปนบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนกับบริษัทตางชาติ 
o รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือหนังสือรับรองมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมจาก

ภาครัฐตามเงื่อนไขที่ระบุไวในกฎหมายสิ่งแวดลอม  
7) กระบวนการออกใบอนุญาต 

o กรมทรัพยากรธรณีและแรเปนหนวยงานรับและประเมินเอกสารคําขอใบอนุญาตตางๆ
และสงตอไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

o สําหรับเอกสารคําขอใบอนุญาตของบริษัทตางชาติหรือบริษัทรวมลงทุนของตางชาติ 
กรมฯ จะใชเวลาในการพิจารณาเปนระยะเวลาไมเกิน 60 วัน (ยกเวนระยะเวลาที่ใชใน
การปรึกษาหารือ ขอความคิดเห็นกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ) แลวสงตอไปยังหนวยงาน
ที่มีอํานาจอนุมัติใบอนุญาต 

o ภายในระยะเวลาไมเกิน 7 วัน หนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติจะทําการพิจารณาและ
ตัดสินใจในการอนุมัติหรือไมอนุมัติใบอนุญาตนั้นๆแลวสงกลับไปยังกรมฯ 

4.2.3 สาระสําคัญดานสิ่งแวดลอมเหมืองแร 

การออกกฎหมายปกปองสิ่งแวดลอม (Law on Environmental Protection) ในป 1993 และ
กฎหมายแรป 1996 ทําใหทุกกิจกรรมเหมืองแรจะตองดําเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Audit) 
หรือจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA)  

การจัดทํารายงานผลกระทบฯ จะตองดําเนินการพรอมกับการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
และกอนการเริ่มการทําเหมือง รายงานฯนี้แบงออกไดเปน 2 ประเภท ขึ้นอยูกับขนาดของเหมือง  คือ 
EIA และ รายงานประเมินสิ่งแวดลอมใหเขากับมาตรฐานที่ทางราชการกําหนด (Registration Report)  
ในกรณีที่ขนาดการผลิตของเหมืองมากกวา 100,000 ลบ.เมตร/ป (ของแข็ง) จะตองจัดทํารายงาน EIA 
สวนขนาดกําลังการผลิตของเหมืองต่ํากวานี้ จะเปนการจัดทํารายงานประเมินฯเทานั้น  ซ่ึงมีขั้นตอนและ
วิธีการงายกวา EIA  

หนวยงานที่รับผิดชอบในการอนุมัติ EIA คือ National Environmental Agency (Ministry of 
National Resources and Environment)  สวนรายงานประเมินฯ น้ัน หนวยงานดานสิ่งแวดลอมสวน
ทองถิ่นเปนผูอนุมัติ 
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4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมดานแร  (Mining Taxes and Fees) 
4.3.1 คาธรรมเนียมการสํารวจแรขั้นตนและการเจาะสํารวจแร 

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตสํารวจแรเบื้องตนและขั้นเจาะสํารวจถูกกําหนดโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง คาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาตจะคํานวณโดยการหารคาธรรมเนียม
ในการออกใบอนุญาตดวยเวลาที่ไดรับอนุญาตและคูณดวยเวลาที่ไดการตอใบอนุญาต 

สําหรับคาธรรมเนียมในการเจาะสํารวจแรของผูขออนุญาตคนเดียวในพื้นที่น้ันๆ จะคํานวณตาม
พ้ืนที่และเวลาที่ไดรับอนุญาตดังน้ี 

o ปที่หนึ่ง 300,000 ดองตอตารางกิโลเมตร 
o ปที่สอง 400,000 ดองตอตารางกิโลเมตร 
o ปที่สาม 550,000 ดองตอตารางกิโลเมตร 
o ตั้งแตปที่สี่ 700,000 ดองตอตารางกิโลเมตร 

คาธรรมเนียมดังกลาวขางตนจะไมใชกับใบอนุญาตสํารวจแรในกรณีที่อายุใบอนุญาตมีอายุไมถึง 
12 เดือน และไมมีผลบังคับใชการสํารวจแรในพ้ืนที่ที่ไดรับใบอนุญาตทําเหมืองแร  

4.3.2 คาภาคหลวง 

ราคาแรสําหรับชําระระคาภาคหลวงคือราคาขายตอหนวยของแรที่พ้ืนที่ทําเหมืองแร ในกรณีที่แร
ไมมีราคาซื้อขายเปนเกณฑ รัฐจะกําหนดราคาเพื่อชําระคาภาคหลวง  สําหรับราคาขายน้ําจากแหลง
ธรรมชาติสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อประเมินคาภาคหลวงจะประเมินจากราคาขายไฟฟา 

สําหรับโครงการที่มีสิทธิพิเศษตามที่ระบุไวในกฎหมายสงเสริมการลงทุนในประเทศและใน
กฎหมายที่เกี่ยวของ หากเปนการทําเหมืองแรหรือแตงแร (ยกเวนกาซธรรมชาติและนํ้ามัน) จะไดรับการ
ลดหยอนคาภาคหลวง 50% สําหรับการดําเนินงานใน 3 ปแรก  สําหรับโครงการตอเน่ืองจะไดรับการ
ลดหยอนคาภาคหลวงนับตั้งแตกฎหมายวาดวยการลดหยอนคาภาคหลวงมีผลบังคับใช 

บริษัทหรือบุคคลดานเหมืองแรที่ประสบปญหาจากภัยธรรมชาติ สงคราม อุบัติเหตุที่ไมคาดคิด ซ่ึง
ทําใหเกิดการสูญเสียทรัพยากรแรที่ตองชําระภาษี จะไดรับการตรวจสอบเพื่อทําการยกเวนหรือลดหยอน
คาภาคหลวงนั้น ในกรณีที่มีการชําระแลว ก็จะไดรับเงินคืนหรือหักลดหยอนในครั้งตอไป 
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ตารางที่ 2 อัตราคาภาคหลวงแร 

(ออกตามความในกฎกระทรวงที่ 68/1998/ND-CP ลงวันที่ 3 กันยายน 2541) 

ที่ กลุมและชนดิของแร 
อัตราคาภาคหลวง

แร (%) 

1 Metallic minerals  
1.1 Ferrous metal minerals (iron ore, manganese, titanium) 2 
1.2 Non ferrous metal minerals:  
 - Placer gold 2 
 - Native gold 3 
 - Rare earth 4 
 - Platinum, tin, tungsten, silver, antimony. 5 

 - Lead, zinc, aluminum bauxite, copper, nickel, cobalt, molybdenum, 
mercury, magnesium, vanadium. 3 

 - Other non-ferrous metal minerals 2 

2 Non-metallic minerals (except natural thermo-mineral waters 
attributed in group 7)  

2.1 Non - metal minerals used as common construction materials:  
 - Earth extracted for filling and embankment 1 

 - Other non - metal minerals used as common building materials 
(stones, sand, gravel, brick clay...)  2 

2.2 Non-metallic mineral used as high grade construction material 
(granite, dolomite, fire clay, quartzite,...)   3 

2.3 
Non metallic minerals used in industrial production (pyrite, apatite, 
phosphorite, kaolin, mica, technical quartz, limestone for producing 
lime and cement, glass sand, etc.). 

4 

2.4 Coal:  
 - Underground mined anthracite 1 
 - Open pit mined anthracite 2 
 - Lignite, cooking coal  3 
 - Other coals  2 
2.5 Precious stones:  

 a) Diamond, ruby, sapphire, emerald, alexandrite, black precious 
opal. 8 

 
b) Azurite, rhodonite, pyrope, beryl, spinel, topaz, crystalline quartz 
(of blue purple, green yellow, orange colors), chrysolite, precious opal 
(of white, red colors), feldspar, turquoise, nephrite 

5 

 c) Other precious stones  3 
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2.6 Other non-metallic minerals 2 
3 Natural water   
3.1 Natural mineral water, bottled and canned natural pure water 4 
3.2 Natural water used for hydropower generation  2 

3.3 Natural water exploited for production industries (except for those 
provided for in points 1 and 2):  

 a) Used as main or secondary raw material forming a part of the 
product 3 

 b) Used in general to serve the production (industrial sanitation, 
cooling, making vapor, etc.) 1 

 
c) Natural water used for producing clean water, used to serve 
agriculture, forestry, salt production and other natural water exploited 
by dug wells, drilled wells for domestic activities  

0 

3.4 Natural water exploited for other purposes other than provided for in 
points 1, 2 and 3 0 

ที่มา : Department of Geology and Minerals of Vietnam 

 

4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร 
ประกอบดวยหนวยงานหลักๆ ดังน้ี 

4.4.1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (Ministry of Natural 
Resources and Environment) 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมีอํานาจหนาที่ในการในการบริหารจัดการทรัพยากร
ที่ดิน นํ้า สิ่งแวดลอม ทรัพยากรแร อุตุนิยมวิทยา การสํารวจและการจัดทําแผนที่ทั่วประเทศ รวมทั้งการ
บริหารจัดการรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวง ในสวนของทรัพยากรแรน้ัน อํานาจหนาที่จะรวมถึง การ
รางกฎ ระเบียบตางๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร การออก การตออายุ การเพิกถอน
ใบอนุญาต  

4.4.2 กรมธรณีวิทยาและแร (Department of Geology and Minerals of 
Vietnam) 

กรมธรณีวิทยาและแรของเวียดนามเปนหนวยงานที่ขึ้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม มีหนาที่หลักในการจัดการเกี่ยวกับธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร ซ่ึงรวมถึงการสํารวจ
พ้ืนฐาน การทําวิจัยและงานดานวิชาการเกี่ยวกับงานดานธรณีวิทยา แหลงแรและกิจกรรมเกี่ยวกับแร 
(การสํารวจแร การเจาะสํารวจ การทําเหมืองและการแตงแร)การจัดทําแผนการพัฒนาทรัพยากรแร การ
ออก การตอและการเพิกถอนใบอนุญาตตางๆที่เกี่ยวกับแร  
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4.4.3 ที่อยู 

Department of Geology and Minerals of Vietnam 
6  Pham Ngu Lao, Ha Noi, Vietnam 
Tel : 84-48-260674 
Fax : 84-48-254734 
E-mail : gsv@bdvn.vnmail.vndnet 
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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนกัลงทุนไทย 
(Opportunity for Thai Investment) 

5.1 ภาพรวม 
เวียดนามเปนประเทศที่มีแหลงทรัพยากรแรมากมาย จากขอมูลของกรมธรณีและแรเวียดนาม 

(Department of Geology and Minerals of Vietnam, DGMV) พบวาแหลงแรที่สําคัญ คือ แบไรท บ็อก
ไซท หินคารบอเนต (หินปูนและหินออน) โครเมียม ถานหิน ทองแดง ก็าซธรรมชาติ รัตนชาติ (ทับทิม
และไพลิน) ทองคํา กราไฟท เหล็ก ตะกั่ว แมงกานีส นิกเกิล ปโตรเลียม หินฟอสเฟต (อะปาไตท) แรหา
ยาก ทรายแกว ดีบุก ทิเทเนียม (อิลมิไนทและรูไทต) ทังสเตน สังกะสี และเซอรโคเนียม  

เวียดนามจัดเปนผูผลิตถานแอนทราไซทเปนอันดับตนๆ ของโลก เปนผูผลิตอิลมิไนทและหิน
ฟอสเฟตอันดับตนๆ  ในภูมิภาค และเปนผูผลิตน้ํามันดิบไดเปนอันดับหกของประเทศเอเชียแปซิฟค (Oil 
& Gas Journal 2004) ในป 2003 ผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเหมืองแรคิดเปน 6.1% ของ GDP 
ประเทศ คิดเปนมูลคา 1.27 พันลานเหรียญ (เทียบกับ constant price ป 1994) มีการสงออกน้ํามันดิบ
คิดเปนมูลคา 3.78 พันลานเหรียญ และถานหิน 180 ลานเหรียญ ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามโดยภาพรวมอุตสาหกรรมแร (ณ ป 2003) ประเทศเวียดนามยังเปนผูนําเขา 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑปโตรเลียม (2.41 พันลานเหรียญ) ผลิตภัณฑเหล็ก (1.64 พันลานเหรียญ) และ
ปุยเคมี (604 ลานเหรียญ) ตามลําดับ 
 ภายในระยะเวลา 4-5 ปขางหนา อุตสาหกรรมเหมืองแรของประเทศยังคงเนนอยูที่นํ้ามันและกาซ
ธรรมชาติ แผนพัฒนาการผลิตแรทองแดง ทองคําและสังกะสีที่เพ่ิมขึ้นคาดวาจะแลวแลวเสร็จภายใน 2-3 
ปขางหนา แตสําหรับแรโลหะอ่ืนๆ เชน อะลูมิเนียม คาดวาจะตองใชเวลามากกวานี้ ขณะที่อุตสากรรม
ถานหินและปูนซิเมนตจะมีการขยายตัวเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกอสรางและโรงไฟฟาภายใน 7-10 ป 

5.2 ปจจัยสนับสนุนการลงทุนในเวียดนาม 
นับตั้งแตป 1986 เปนตนมา รัฐบาลเวียดนามไดเรงปฏิรูประบบเศรษฐกิจอยางตอเน่ือง ภายใต

นโยบายโด เหมย (Doi Moi) สงผลใหเศรษฐกิจของเวียดนามขยายตัวอยางรวดเร็ว ขณะเดียวกันการ
ดําเนินนโยบายที่เปดรับการลงทุนจากตางประเทศมากขึ้น ทําใหปจจุบันเวียดนามกลายเปนแหลงดึงดูด
การลงทุนที่ไดรับความสนใจเปนอยางมากจากนักลงทุนทั่วโลก     ปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหเวียดนาม
เปนประเทศที่นาลงทุน ไดแก 

5.2.1 การเมืองในประเทศมีเสถียรภาพ  

เวียดนามปกครองดวยระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว คือ พรรค
คอมมิวนิสตเวียดนาม (Communist Party of Vietnam : CPV) ซ่ึงมีบทบาทในการกําหนดแนวทางการ
บริหารประเทศในทุกดาน ขณะเดียวกันผูนําประเทศมีความมุงม่ันที่จะพัฒนาประเทศอยางจริงจัง สงผล
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ใหการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของเวียดนามเปนไปอยางตอเน่ือง ซ่ึงชวยสรางความมั่นใจใหแกนัก
ลงทุนที่เขาไปประกอบธุรกิจในเวียดนาม 

5.2.2 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ  

โดยเฉพาะทรัพยากรพลังงานและแรธาตุ อาทิ การมีแหลงน้ํามันดิบกระจายอยูทั่วทุกภาค ทําให
เวียดนามเปนประเทศผูสงออกนํ้ามันดิบที่สําคัญในภูมิภาคอินโดจีน นอกจากนี้เวียดนามมีปริมาณ
เชื้อเพลิงสํารอง เชน กาซธรรมชาติ ปโตรเลียม และถานหินอยูในระดับสูง อีกทั้งยังมีแรธาตุสําคัญอาทิ 
บอกไซต โปแตสเซียม และเหล็ก รวมทั้งทรั พยากรปาไม ซ่ึงลวนเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการลงทุน  
ในสวนของทรัพยากรดินและนํ้าที่มีอยางเพียงพอซึ่งเอ้ือตอการเพาะปลูก สงผลใหเวียดนามเปนแหลงผ
ลิตสินคาเกษตรหลายรายการจนติดอันดับประเทศผูสงออกสินคาเกษตรรายใหญของโลก เชน พริกไทย 
(อันดับ 1 ของโลก) ขาว (อันดับ 2 ของโลก รองจากไทย) กาแฟ (อันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล) 
เม็ดมะมวงหิมพานต (อันดับ 3 ของโลก) และอาหารทะเล (อันดับ 6 ของโลก) 

5.2.3 เปนตลาดขนาดใหญที่มีศักยภาพ  

เวียดนามมีประชากรสูงถึง 82 ลานคน นอกจากนี้ การที่เวียดนามปดประเทศมานาน ทําให
ประชากรไมมีทางเลือกในการใชจายเงิน อยางไรก็ตาม หลังจากเปดประเทศ ชาวเวียดนามตางตื่นตัวกับ
สินคาและบริการใหมๆ ทํ าใหมีการจับจายใชสอยมากขึ้น ประกอบกับชาวเวียดนามเริ่มมีกําลังซ้ือมาก
ขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อยู ในชวงขาขึ้น ประกอบกับปริมาณเงินโอนกลับประเทศของชาว
เวียดนามโพนทะเล (Viet Kieu) อยูในระดับสูง นอกจากนี้ ชาวเวียดนามสวนใหญมีความตองการสินคา
อุปโภคบริโภค(โดยเฉพาะสินคาที่มีคุณภาพดี) จํานวนมากและเพิ่มขึ้นทุกป ทั้งน้ี ประชากรที่มีกําลังซ้ือ
สูงสวนใหญอาศัยอยูในนครโฮจิมินหและเมืองรอบนอก ฮานอย และเมืองตาง ๆ บริเวณใกลสามเหลี่ยม
ปากแมน้ํ าโขง ซ่ึงเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ 

5.2.4 เนนนโยบายเปนมิตรกับทุกประเทศ และใหความสําคัญกับความปลอดภัย  

ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหนักลงทุนเกิดความเชื่อม่ันและกลาตัดสินใจเขามาลงทุน ทั้งน้ี ดานความ
ปลอดภัยและการสรางความสงบสุขเวียดนามมีกฎหมายที่เขมงวดและมีบทลงโทษรุนแรง ทําให
เวียดนามแทบไมมีปญหาอาชญากรรมขั้นรายแรง 

5.2.5 เวียดนามใหความสําคัญกับการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสง  

ทั้งทางบก ทางนํ้ า และทางอากาศตลอดจนสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ใหมีความสะดวก
และทันสมัยยิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของการคาและการลงทุน โดยเฉพาะการพัฒนาเสนทาง
หมายเลข 9 ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจEast-West Economic Corridor ซ่ึง
จะชวยใหการเดินทางและการขนสงสินคาระหวางไทย-ลาว-เวียดนามสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.2.6 ความไดเปรียบดานแรงงาน  

ประชากรในเวียดนามประมาณรอยละ 65 อยูในวัยทํางาน (มีอายุระหวาง 15-64 ป) และอัตราการ
รูหนังสือของชาวเวียดนามสูงกวารอยละ 90 ทํ าใหเวียดนามมีแรงงานจํานวนมากพอที่มีความสามารถทํ 
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างานในอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และในภาคการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพขณะที่แรงงานไรฝ
มือในเวียดนามมีอัตราคาจางแรงงานคอนขางตํ่าเม่ือเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

5.2.7 นโยบายสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม  

ที่ผานมารัฐบาลเวียดนามมีการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆใหเอ้ือตอการลงทุนจากตางประเทศ  

5.3 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร 
จากขอมูลดานทรัพยากรแรพบวาเวียดนามยังคงมีทรัพยากรแรอีกมากมาย ทั้งที่ถูกคนพบแลวและ

ที่คาดวาจะคนพบในอนาคต  จึงเปนโอกาสอันดีสําหรับนักลงทุนดานแร ประกอบกับนโยบายเปดกวาง
ของภาครัฐใหกับนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในประเทศไดหลายสาขาและอยางกวางขวาง สาขา
เหมืองแรก็เปนอุตสาหกรรมสาขาหนึ่งที่เปดใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุน ทั้งในอดีตจนถึงปจจุบันได
มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนดานแรในประเทศเวียดนามอยูพอสมควร อาทิ การลงทุนในเหมืองแรรัตน
ชาติ แรสังกะสี และแรแคลเซี่ยมคารบอเนต เปนตน เปนที่นาสังเกตวาการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยจะ
ลงทุนในชนิดแรไมตองใชเงินทุนและเทคโนโลยีมากนัก และเปนแรที่มีประสบการณและความชํานาญอยู
แลว ดังน้ันแรที่เหมาะสมตอการลงทุนไทยควรจะเปนแรที่นักลงทุนไดเคยมีประสบการณและความ
ชํานาญในประเทศ แรเหลานั้นไดแก ดีบุก ตะกั่ว สังกะสี ทังสเตน อิลมิไนท และแรอุตสาหกรรมตางๆ 
เชน ดินขาว ทรายแกว เปนตน แรเชื้อเพลิง เชน ถานหิน  เปนตน   

5.4 ขอไดเปรียบเสียเปรียบ ในการลงทุนดานแรในประเทศเวียดนาม 
ขอไดเปรียบ 

o พ้ืนที่ยังคงมีแหลงแรที่มีความสมบูรณของแร 
o นโยบายของประเทศเปดกวางสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ 
o ชาวเวียดนามมีทัศนคติตอไทยในแงดี 
o แรงงานราคาถูก 
o สาธารณูปโภคอยู ในเกณฑคอนขางดี โดยเฉพาะในเมืองใหญๆ ที่ มีการพัฒนา

คอนขางมากในระยะหลัง 
o สามารถลงทุนไดหลายรูปแบบ 

ขอเสียเปรียบ 
o ขาดแคลนดานการสื่อสาร คมนาคมขนสงในพื้นที่หางไกล  
o ประเทศสังคมนิยม กฎระเบียบตางๆ ยังไมชัดเจนนัก 
o ขอมูลดานแหลงแรยังมีไมมากพอ ตองการเงินทุนและนักวิชาการในการสํารวจแรเพ่ิมเติม

ในระยะแรก ซ่ึงหมายถึงเงินลงทุนในการสํารวจแรที่อาจจะตองสูญเปลา 
o แรบางชนิดไมเหมาะตอนักลงทุนชาวไทย เน่ืองจากตองการเงินทุนสูงและเทคโนโลยีที่

กาวหนา 
o ตองแขงขันกับนักลงทุนตางชาติประเทศอื่นๆที่มีศักยภาพพรอมและมีประสบการณและ

ความชํานาญใกลเคียงกัน เชน มาเลเซีย เปนตน 
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