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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 

 




