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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร  
(Mineral Investment : Terms and Conditions) 

4.1 นโยบายดานแร 
นโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแร คือ การจัดตั้ง Foreign Investment Management 

Committee (FIMC) ซ่ึงเปนผลมาจากการประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุนของตางชาติ (มีนาคม 
1994) และการประกาศใชกฎหมายแร (31 พฤษภาคม 1997)  

ถึงแมวา การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแรมีสวนสําคัญในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ของประชาชนลาวในชวงหลายปที่ผานมานี้ แตยังมีการขาดแคลนขอมูลทางธรณีวิทยาและขอบเขตแหลง
แรของประเทศ ซ่ึงจากขอมูลที่มีอยูบงชี้ใหเห็นวาแหลงแรของประเทศมีศักยภาพสูง  ประเทศเปนที่รูจัก
วามีแหลงทรัพยากรแรมากมาย ซ่ึงรวมถึงแรมีคา และโลหะพื้นฐาน แรเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เปน
ตน 

การลงทุนของตางชาติในสวนของเหมืองแรยังอยูในขั้นเริ่มตน และการวิเคราะหการลงทุนของ
บริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมเหมืองแรของลาวใหถูกตองนับวาเปนงานที่ยากอยางยิ่ง ในสวนของ
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร ซ่ึงปจจุบันไดรับพิจารณาใหเปนกลไกที่จะกอบกูระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
มีศักยภาพในการกระตุนการลงทุน และสนับสนุนประเทศลาวใหเปนดินแดนแหงโอกาสในการลงทุน การ
ผลิตและใชประโยชนแรที่มีศักยภาพของประเทศจะขึ้นอยูกับ โครงการการลงทุนเฉพาะอยาง ซ่ึงจะตอง
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ และการลงทุนจากภาคเอกชนสําหรับการสํารวจแรและการพัฒนา   

บทบาทของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร คือ การปรับปรุงกฎหมายและกรอบนโยบายการ
ลงทุน ใหเปนตัวดึงดูดความสนใจในการลงทุนทําเหมืองจากตางประเทศ  ยุทธศาสตรของรัฐบาลที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร  มีดังน้ี 

1) สนับสนุนสงเสริมการใชทรัพยากรแรของประเทศที่ยั่งยืนและเหมาะสม 
2) สนับสนุนสงเสริมการสํารวจแรของประเทศ โดยใชเทคนิคที่ทันสมัย 
3) ในระยะสั้น สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการทําเหมืองขนาดเล็ก และการทําเหมืองรายยอย 
4) ในระยะกลาง สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการทําเหมืองขนาดใหญ 
เพ่ือสนองตอบแนวยุทธศาสตรน้ีใหมีผลในทางปฏิบัติ รัฐบาลไดกําหนดมาตรการตางๆ ซ่ึงมี

รายละเอียดดังน้ี 
1) การออกกฎหมายเกี่ยวกับเหมืองแร การปกปองสิ่งแวดลอมและกฎหมายการลงทุนเพ่ือสราง

บรรยากาศที่ดีตอการลงทุน สําหรับทั้งการสํารวจแร การทําเหมืองแร การแตงแรและอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
2) สงเสริมใหผูประกอบการรายยอยเดิมที่ผิดกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปสูการประกอบการที่ถูกตอง

ตามกฎหมาย  
3) จัดใหมีการแนะนําและบริการสนับสนุน นักลงทุนในการสํารวจและพัฒนาแหลงแร 
4) ดําเนินการสํารวจทางธรณีวิทยา เพ่ือชวยในการกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง พ้ืนที่เหลานี้จะ

เปนเปาหมายในการสํารวจของบริษัทเอกชนตาง ๆ 
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5) การพัฒนาองคกรตาง ๆ ของรัฐบาลและการบริการตาง ๆ ที่จําเปนในการสนับสนุนการทํา
เหมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการทําเหมืองใหม 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย รัฐบาลวางแผนเพื่อเร่ิมดําเนินงานสนับสนุนโครงการลงทุนดานทรัพยากร
แรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ  เปาหมายเบื้องตนของโครงการสนับสนุนการลงทุน คือ บริษัท
เหมืองแรตางชาติที่มีชื่อเสียงดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี โครงการจะชูประเด็นบรรยากาศที่
เอ้ือตอการลงทุน ศักยภาพแหลงแร และศักยภาพในการพัฒนาในประเทศ เพ่ือเปนการสนับสนุนการ
ลงทุน รัฐบาลจะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม เพ่ิมจํานวนหองทดลอง และ
ขยายและเพิ่มศักยภาพการใหบริการของกรมธรณีวิทยาและเหมืองแร เพ่ือจัดเตรียมขอมูลปจจุบันใหเปน
พ้ืนฐานการสํารวจ และการตัดสินใจลงทุนใหกับนักลงทุน 

4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตาง ๆ 
4.2.1 บททั่วไป 

กฎหมายแรครอบคลุมการบริหารจัดการแหลงแร และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
ประโยชนทรัพยากรแร ตั้งแตการสํารวจทางธรณีวิทยาเบื้องตน การเจาะสํารวจ การพัฒนา การผลิต 
และการแตงแรในประเทศลาว ซ่ึงยกเวนน้ํามันกับกาซธรรมชาติ ซ่ึงอยูภายใตกฎหมายฉบับอ่ืน 

4.2.2 การสํารวจทางธรณีวิทยาทั่วไป และการบริหารจัดการทรัพยากรแร 

1) กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (Ministry of Industry-Handicraft) มีหนาที่ในการสํารวจ
และจัดทําขอมูลการสํารวจทางธรณีวิทยาทั่วไปของประเทศ 

2) เพ่ือสนับสนุนใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร รัฐบาลจึงไดแบงชนิดแรออกเปน 4 
ประเภท คือ 

2.1) แรโลหะ ครอบคลุมถึง ทองคํา เงิน ทองแดง สังกะสี เหล็ก ตะกั่ว ดีบุกและอ่ืน ๆ 
2.2) แรอโลหะ ครอบคลุมถึง เพชร, ทับทิม, มรกต , หินปูน, กรวด, ทราย, ยิปซัม แร

อุตสาหกรรมและวัสดุกอสราง 
2.3) แรเชื้อเพลิง ครอบคลุมถึง ถานหิน, แกสธรรมชาติ และปโตรเลียม 
2.4) แหลงความรอนใตพิภพ ครอบคลุมถึง Geothermal water 
3) รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร

แรของชาติ (โดยมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ) 

4.2.3 การแบงพื้นที่แหลงทรัพยากรแร 

พ้ืนที่แหลงทรัพยากรแรแบงออกเปน 4 พ้ืนที่ คือ 
1) Mineral Business licensed areas คือ พ้ืนที่ที่ทางรัฐบาลกําหนดใหเปนพ้ืนที่ที่มีการทํา

เหมืองได 
2) Reserved areas คือ พ้ืนที่แหลงแรสํารองไวสําหรับการทําเหมืองแรชนิดแรที่ตองการสํารอง 
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3) Restricted areas คือ บริเวณพ้ืนที่ที่หามทําเหมือง เชน พ้ืนที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรม 
พ้ืนที่ปาสงวน พ้ืนที่สําคัญสําหรับการปองกันประเทศ 

4) Toxic areas คือ พ้ืนที่แหลงแรที่มีสารพิษปรากฏอยูหรือพ้ืนที่มีแรที่มีพิษปรากฏอยู กระทรวง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม จะตองแจงและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ในทองถิ่น 
เพ่ือปองกันอันตรายที่เกิดตอสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน 

4.2.4 รูปแบบของการลงทุนดานเหมืองแร 

การทําเหมืองสามารถดําเนินการในรูปแบบ ดังน้ี 
1) การทําเหมืองโดยใชเครื่องจักร 
2) การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพหลัก 
3) การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพเสริม 
รูปแบบของกิจกรรมการทําเหมืองโดยใชเครื่องจักร แบงออกเปน 3 ขนาด ดังน้ี 
1) การทําเหมืองขนาดใหญ 
2) การทําเหมืองขนาดกลาง 
3) การทําเหมืองขนาดเล็ก 
ขนาดของกิจกรรมการทําเหมืองแรจะถูกกําหนดโดยรัฐบาล ซ่ึงพ้ืนฐานการพิจารณาขึ้นอยูเงิน

ลงทุน ชนิดของแร พ้ืนที่และปริมาณสํารองแร 
การลงทุนทําเหมืองในประเทศสามารถดําเนินการไดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังน้ี 
1) การลงทุนโดยรัฐ 
2) การรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชนภายในประเทศ และ/หรือตางชาติ 
3) การลงทุนจากนักลงทุนภายในประเทศ 

4.2.5 ใบอนุญาตในการทําเหมืองแรและวิธีการขออนุญาต 

บุคคลหรือนิติบุคคลที่ตองการทําเหมืองแร จะตองยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแรขั้นตน (Prospecting 
License) เม่ือขอมูลผลการสํารวจแรเพียงพอตอการสํารวจเพิ่มเติมตอไป  บุคคลหรือนิติบุคคลจะตองยื่น
ขอใบอนุญาตเจาะสํารวจแร (Exploration License)  

ภายหลังจากการเจาะสํารวจแร ถาบุคคลหรือนิติบุคคลตองการใบอนุญาตในการทําเหมืองแร ก็
จะตองยื่นขออนุญาตทําเหมืองแรจากรัฐบาลพรอมเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ประกอบดวย  รายงานศกึษา
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมือง ในดานตางๆ 

เม่ือไดรับการอนุมัติใบอนุญาตการทําเหมือง รัฐบาลจะรวมลงทุนในการทําเหมืองดวย 
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุมัติใบอนุญาตทําเหมืองแลว ตองจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทตาม

กฎหมายของลาว  
ระยะเวลาของใบอนุญาตสํารวจแรขั้นตนไมเกิน 2 ป แตอาจจะขยายได 2 ครั้ง แตละครั้งไมเกิน 1 

ป โดยไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล 
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ระยะเวลาของใบอนุญาตสํารวจแรไมเกิน 3 ป แตสามารถขยายได 2 ครั้ง แตละครั้งไมเกิน 2 ป 
โดยการไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล 
รายงานการศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมืองแรที่ใชในการยื่นขอใบอนุญาตทําเหมืองแร จะตองมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) แผน วิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการทําเหมืองแร ปริมาณและคุณภาพของแหลงแรที่จะ
ทําเหมือง 

2) การประเมินดานเศรษฐกิจ และการประเมินผลกระทบตอสังคมจากการทําเหมืองแร 
กรอบระยะเวลาสําหรับการศึกษาความเปนไปไดไมเกิน 1 ป สามารถขยายเวลาไดมากกวา 1 ป 

ได โดยการอนุมัติจากรัฐบาล 
พรอมกับการศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมือง นักลงทุนจะตองสงรายงานการศึกษา

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีขอบเขตการศึกษาดังน้ี 
1) การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการและการเสนอทางเลือกและการหลีกเลี่ยง

หรือลดผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและชุมชน 
2) การประเมินความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และแผนการฟนฟู รวมถึงวิธีการตาง ๆ ที่เสนอเพื่อ

หลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากโครงการทําเหมืองแร รวมถึง
แผนการตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวสําหรับการยายถิ่นฐานและการดํารงชีวิต 
 ในการขอใบอนุญาตทําเหมืองแรจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ดังน้ี 

1) แสดงความพรอมทางการเงิน และดานเทคนิคที่ใชในโครงการทําเหมืองแร 
2) แสดงประวัติและหลักฐานการทําเหมืองแรในลักษณะคลายคลึงกัน 
3) แสดงใหเห็นวาโครงการการทําเหมืองแรน้ี สามารถดําเนินการไดดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และรวมปองกันปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
ผลกระทบทางนิเวศวิทยา 

ระยะเวลาของใบอนุญาตทําเหมืองแรไมเกิน 30 ป นับจากวันที่ไดรับการอนุมัติ แตสามารถขยาย
เวลาออกไปได 2 ครั้ง โดยแตละครั้งไมเกิน 10 ป แตตองไดรับการอนุมัติรัฐบาล ซ่ึงจะพิจารณาเปนกรณี
ไปและจะขึ้นอยูกับขนาดของเหมืองแร 

4.2.6 การทําเหมืองแรรายยอย 

หมายถึง การทําเหมืองขนาดเล็ก ทําการขุดขนโดยใชแรงงานคนไมใชเครื่องจักร อนุญาตใหเฉพาะ
คนลาวที่ใชทุนตนเองในการทําเหมืองแรเทานั้น 

ผูประกอบการเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพหลัก  สามารถขอใบอนุญาตไดจากหนวยงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่เกี่ยวของหรือหนวยงานในระดับจังหวัด เทศบาล หรือ เขตพื้นที่
พิเศษ  

หากผูประกอบการเหมืองแรรายยอย มีการวาจางคนงาน หรือใชเครื่องมืออุปกรณอ่ืนนอกจากที่
กําหนดแลว จะถือวาเปนการทําเหมืองแบบใชเครื่องจักร 
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การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพเสริม คือ การทําเหมืองแรเปนครั้งคราว หรือผูประกอบการราย
ยอยที่การทําเหมืองแรไมใชอาชีพหลัก 

การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพเสริม สามารถจะขอใบอนุญาตจากหนวยงานทองถิ่นของ 
กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

การแตงแรจะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4.2.7 สิทธิและหนาที่ของผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแร 

ผูถือใบอนุญาตมีสิทธิดังน้ี  
1) ไดรับการปกปองโดยกฎหมาย 
2) เอกสิทธในการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองแร ภายใตวิธีการที่ไดรับอนุมัติและภายในพื้นที่ที่

ไดรับการอนุญาต 
3) ไดรับสิทธิพิเศษในการทําเหมืองแรตอ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการอนุมัติจากรัฐบาล 
4) มีสิทธิครอบครองทรัพยสินรายไดที่ไดมาจากการทําเหมืองแรตามทีที่ระบุไวในสัญญา 
5) ไดรับคําแนะนําดานเทคนิคและเทคโนโลยี ในการทําเหมืองแรจากรัฐบาล 
6) สามารถขอขยายเวลาใบอนุญาตได 
7) กอสรางสิ่งปลูกสราง โรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณเพ่ือการทําเหมืองแร ภายใตเง่ือนไขและ

ขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองมีหนาที่ดังตอไปน้ี 
1) ทําเหมืองแรตามขอเง่ือนไขและขอกําหนด และตามระยะเวลาที่ไดรับอนุญาต 
2) รับประกันการดําเนินการโดยการจัดตั้งกองทุนตามขอกําหนดของธนาคารของรัฐในประเทศ

ลาว 
ดําเนินการทําเหมืองแรตามที่ไดเสนอไวในการศึกษาความเปนไปไดในการทําเหมืองและแผนการ

ทําเหมืองแร 
3) ตองรักษาและฟนฟูสภาพของพื้นที่ทั้งระหวางการทําเหมืองและภายหลังการหยุดการทําเหมือง

แร และตองรับประกันวาโครงการไมมีผลกระทบรายแรงตอสิ่งแวดลอม ความมั่นคงของประเทศหรือ
สาธารณะ 

4) ตองชดเชยความเสียหายหรืออันตรายที่เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินของทองถิ่นหรือสาธารณะ 
ตองทําการเก็บขอมูลการทําเหมืองแรและคาใชจายในแตละขั้นตอนและจัดทําและสงรายงานเปน

ระยะๆ 
5) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาทักษะพนักงานชาวลาว  และใหหลักประกันดานสวัสดิการ 

สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานชาวลาว 
6) ตองมีการจัดทําบัญชีตามที่ไดบัญญัติไวในกฎระเบียบ 
7) ตองดําเนินการอยางถูกตองทั้งทางภาษี และขอกําหนดเกี่ยวกับการเงินตางๆ 
8) ตองตัดถนนสําหรับการทําเหมืองแรเทาที่จําเปน และตองอนุญาตใหบุคคลอื่นใชดวย 
9) ตองปฏิบัติตามกฎหมายตางๆของประเทศลาวอยางเครงครัด 
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ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรรายยอยทั้งที่เปนอาชีพหลักและเปนอาชีพเสริม มีหนาที่จะตองจาย
ภาษีตามที่กําหนดไวในกฎหมาย ตองปกปองสิ่งแวดลอม และปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศลาวอยาง
เครงครัด 

4.2.8 การชดเชย 

ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรตองจัดตั้งและรักษากองทุนใหเพียงพอกับการพัฒนาโครงการดังน้ี 
การจัดหาที่อยูใหกับประชาชนที่ยายจากพื้นที่ทําเหมืองแรและการรับประกันชีวิตความเปนอยู การ
ชดเชยสําหรับพ้ืนที่ที่เสียหาย  สิ่งกอสราง  พืชผลตาง ๆที่ถูกทําลาย คาเชาพื้นที่ การปองกันสิ่งแวดลอม 
และการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองแร คาใชจายเหลานี้จะตองรวมอยูในตนทุนสําหรับโครงการนี้ตั้งแต
เริ่มแรก 

4.2.9 บทลงโทษ 

บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งละเมิดกฎหมายแรน้ีจะถูกปรับเปนเงินดังน้ี 
1) การฝาฝนครั้งแรกปรับ 500,000 กีบ ถึง 3,000,000 กีบ 
2) การฝาฝนครั้งที่สองปรับ 3,100,000 กีบ ถึง 5,000,000 กีบ 
3) การฝาฝนครั้งที่สามปรับ 5,100,000 กีบ ถึง 10,000,000 กีบ 
หากผูทําเหมืองแรรายยอยฝาฝนขอกําหนด จะถูกปรับ 10,000 กีบ ถึง 20,000 กีบ 
ผูที่ถูกลงโทษ อาจจะถูกลงโทษเพิ่ม เชน ถูกยกเลิกใบอนุญาตในการทําเหมืองแร หรือ ถูกยึด

ทรัพยสิน 

4.3 ภาษีและคาธรรมเนียมเหมืองแร (Mining Taxes and Fees) 
บริษัทตางๆที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับแรภายใต Mineral Exploration and Production Agreement 

(MEPA) จะตองอยูภายใตระบบการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมดังน้ี 

4.3.1 คาเชาที่ดิน (Rental Fee) 

1)  การสํารวจทั่วไปสําหรับแรตางๆอยูในอัตรา 0.5-1 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร/ป  
2) ขั้นตอนเตรียมการทําเหมืองแร (การศึกษาความเปนไปได และ การกอสราง) และ การทํา

เหมืองแรสําหรับแรตางๆ อยูในอัตรา 3-12 เหรียญสหรัฐ/เฮกตาร/ป  

4.3.2 คาธรรมเนียมใบอนุญาต (License Fees) 

1) ใบอนุญาตสํารวจแร   (ขออนุญาต และ ตออายุ)     15    เหรียญสหรัฐ 
2) ใบอนุญาตเจาะสํารวจแร (ขออนุญาต และ ตออายุ)  20   เหรียญสหรัฐ 
3) ใบอนุญาตทําเหมืองแร 
3.1) ขนาดใหญ  (ขออนุญาต และ ตออายุ) 100   เหรียญสหรัฐ 
3.2) ขนาดกลาง (ขออนุญาต และ ตออายุ)   80  เหรียญสหรัฐ 
3.3) ขนาดเล็ก   (ขออนุญาต และ ตออายุ)   50 เหรียญสหรัฐ 
3.4) ขนาดยอย  (ขออนุญาต และ ตออายุ)     5 เหรียญสหรฐั  
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4.3.3 คาภาคหลวงแร (Royalty) 

คาภาคหลวงแรจะถูกคํานวณและจัดเก็บโดยตั้งอยูบนพ้ืนฐานของมูลคารวมของการขายแร อัตรา
ของคาภาคหลวงแรอยูในชวงระหวาง 2-5 % ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 อัตราคาภาคหลวงแร 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : Department of Geology and Mines 

 
สําหรับการลงทุนจากตางประเทศเกี่ยวกับการสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติและดานพลังงาน  

ภาษี และคาภาคหลวงแรเฉพาะ จะถูกกําหนดใน MEPA 

4.4  หนวยงานภาครัฐดานแร 
ประกอบดวยกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (Ministry of Industry and Handicraft, MIH)  

ซ่ึงเปนหนวยงานระดับกระทรวง และกรมธรณีวิทยาและเหมืองแร (The Department of Geology and 
Mines, DGM) ซ่ึงเปนหนวยงานระดับกรม จัดตั้งขึ้นในป 1975 โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการสํารวจและ
ทําเหมืองแรของประเทศ ดังน้ี 

Kinds of Minerals Royalty Rate (%) 
Iron 
Copper 
Lead 
Zinc 
Tin 
Gold 
Silver 
Platinum 
Sapphire 
Ruby 
Emerald 
Potash 
Gypsum 

2 
3 
3 
3 
2 
5 
4 
5 
5 
5 
5 
2 
2 
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4.4.1 กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (The Ministry of Industry and 
Handicraft, MIH) มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

o สนับสนุนรัฐบาลในการวางแผนยุทธศาสตรสําหรับการพัฒนาแร และ การกําหนด
กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ เพ่ือบริหารและจัดการ การทําเหมือง 

o ดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร และ ทางเทคนิคเกี่ยวกับธรณีวิทยาและการทําเหมือง 
รวบรวมทางสถิติของประเทศ และการจัดตั้ง Information Center สําหรับธรณีวิทยาและ
การทําเหมือง 

o ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานสวนทองถิ่น 
o วิจัย และนําเสนอเทคนิคเกี่ยวกับการทําเหมืองแร 
o ออกใบอนุญาตในการสํารวจขั้นตน การเจาะสํารวจแร การทําเหมืองและการแตงแร 
o การฝกอบรมและพัฒนาทักษะในดานธรณีวิทยาและการทําเหมืองแรใหกับพนักงานและ

คนงานที่เปนคนลาว 
o อนุญาตการสงออกและนําเขาแรชนิดตางๆ โดยสอดคลองกับกฎและขอกําหนดของ

กระทรวงตางๆที่เกี่ยวของ 
o ตรวจสอบเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวกับธรณีวิทยาและเหมืองแร 
o ประสานงานกับหนวยงานและนิติบุคคลตางๆจากตางประเทศที่เกี่ยวของกับธรณีวิทยา

และการทําเหมืองแร 

4.4.2 กรมธรณีวิทยาและเหมืองแร (Department of Geology and Mines, DGM) 
มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

o จัดทํากฎหมายแร  กฎระเบียบและขอบังคับตางๆสําหรับการสํารวจแรและการทําเหมือง 
o ใหความเห็นตอ MIH เกี่ยวกับขอเสนอในการทําเหมืองแร  การรางขอตกลง  การจัดตั้ง

บริษัท การขยายและตออายุใบอนุญาตในการทําเหมืองแร 
o การติดตามตรวจสอบการสํารวจและการทําเหมืองแร 
o จัดทําฐานขอมูลธรณีวิทยา และ ฐานขอมูล GIS ดานแร (mineralogical GIS-based 

databank) 
o ดําเนินการสํารวจธรณีวิทยา และการตรวจสอบและสํารวจแหลงแร 
o ใหบริการทางธรณีวิทยา และบริการตางๆเกี่ยวกับแร 

4.4.3 ที่อยู 

Department of Geology and Mines  
Ministry of Industry and Handicraft 
Khounboulom Rd. 
Vientiane, Lao PDR 
Telephone: 856-21-212080 
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Fax: 856 21-222539 
Email: dgm@pan.laos.net.la 
Website : www.dgm.gov.la 




