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คํานํา
ทรัพยากรแรเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ในฐานะที่เปนวัตถุดิบ
ของกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ในขณะที่ทรัพยากรแรเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป ไมสามารถสรางทดแทนไดเหมือนทรัพยากรบางชนิด ประกอบกับในระยะเวลาที่ผานมา
ประเทศไทยไดนําทรัพยากรแรมาใชในการผลิต เพื่อเพิ่มรายไดประชาชาติและยกระดับความเปนอยูของ
ประชาชนมาอยางตอเนื่อง สงผลใหแหลงแรที่มีอยูลดนอยลงไป สวนกระแสกับความเจริญเติบโตของ
ภาคอุ ต สาหกรรมในประเทศ ซึ่ ง นั บ วั น จะมี ค วามต อ งการวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ นํ า ไปผลิ ต สิ น ค า เพิ่ ม มากขึ้ น
โดยเฉพาะวัตถุดิบดานแร
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะเปนหนวยงานดูแล
รับผิดชอบ และบริหารจัดการทรัพยากรแรของประเทศ ตระหนักถึงภาระสําคัญที่จะตองมีการวางแผน
และกําหนดแนวทางการจัดหาวัตถุดิบแร ใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม และสามารถ
สรางหลักประกันความมั่นคงดานวัตถุดิบแรใหแกภาคอุตสาหกรรมของประเทศ เพื่อใหประเทศไทยมี
แหลงวัตถุดิบสํารองเพียงพอกับความตองการใชและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การสงเสริมใหมี
การลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศจะเปนแนวทางหนึ่งของการจัดหาวัตถุดิบแรให
เพียงพอตอความตองการของประเทศ กรมฯจึงไดจัดใหมีการศึกษาและรวบรวมขอมูล พรอมจัดทําคูมือ
เพื่อการลงทุ นดานอุตสาหกรรมเหมื องแรในประเทศเพื่อนบาน และประเทศเปาหมายที่คาดวาจะมี
ศักยภาพในการลงทุนของภาคเอกชนไทย โดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนประเทศหนึ่ง
ที่มีแหลงแรที่มีศักยภาพ และมีนโยบายสงเสริมการลงทุนที่เปนมิตร จึงนาสนใจที่จะสงเสริมใหนักธุรกิจ
ไทยไปลงทุนทําอุตสาหกรรมเหมืองแร โดยในคูมือจะนําเสนอขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสภาพทางธรณีวิทยา
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงแร ตลอดจนขอมูลที่สําคัญทางดานกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมเหมืองแร กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจ พรอมทั้งขอมูลทางดานระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ ที่ภาคเอกชนผูสนใจลงทุนทําเหมืองแรจําเปนตองรับทราบและศึกษาไว เพื่อเตรียมความพรอม
กอนการตัดสินใจลงทุนในประเทศดังกลาว
คูมือการลงทุนที่ไดจัดทําขึ้นมาเพื่อเผยแพรนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรมุงหวัง
ที่จ ะเปนแหลงขอมูล ใหภาคเอกชนของประเทศ มีความพรอมและความเขมแข็งในการไปลงทุนทํา
อุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ โดยมีความเสี่ยงจากปจจัยตางๆนอยที่สุด และในอนาคตจะยัง
สามารถสรางหลักประกันความมั่นคงทางดานวัตถุดิบใหแกภาคอุสาหกรรมที่ใชแรเปนวัตถุดิบอีกดวย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงอุตสาหกรรม
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Lao People's Democratic Republic

รูปที่ 1 แผนที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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1. บทนํา
1.1 ขอมูลโดยสังเขป
ที่ตั้ง

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

พื้นที่

236,800 ตารางกิโลเมตร

ภูมิอากาศ

มรสุมเขตรอน ฤดูฝน (พฤษภาคม-พฤศจิกายน)
เมษายน) ปริมาณฝนเฉลี่ย 1,715 มิลลิเมตรตอป

ภูมิประเทศ

พื้นที่สวนใหญรอยละ 90 เปนภูเขาและที่ราบสูง ยอดเขาสูงสุดคือ ภูเบี้ย
อยูในแขวงเชียงขวาง สูง 2,820 เมตร

จํานวนประชากร

6,068,117 คน อัตราการเพิ่มของจํานวนประชากรเทากับ 2.44% (ป
2004 )

กลุมเชื้อชาติ

ลาวลุม 68%, ลาวเทิง 22%, ลาวสูงรวมถึงมงและเยา 9% ชนกลุมนอย
ที่มีเชื้อสายเวียดนามและจีน 1%

ศาสนา

พุทธ 60% นับถือวิญญาณภูตผีและอื่นๆ 40% (รวมถึง คริสตนิกายตางๆ
1.5%)

ภาษา

ลาว (ภาษาราชการ) ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ และ ภาษาชนกลุมนอย

การปกครอง

สังคมนิยม แบงการปกครองออกเปน 16 แขวง และ 2 เขตปกครองพิเศษ

ผูนําประเทศ

ประธานาธิบดี Gen. KHAMTAI SiPhadon

เมืองหลวง

เวียงจันทน (Vientiane)

GDP

(PPP) 10,320 พันลานดอลลารสหรัฐ (ป 2003)

อัตราการขยายตัว

5.5% (ป 2003)

GDP ตอประชากร

(PPP) 1,700 ดอลลารสหรัฐ (ป 2003)

จํานวนแรงงาน

2.6 ลานคน (ป 2001)

อัตราการวางงาน

5.7% (ป 1997)
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ผลผลิต
ทางการเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม
การคาระหวางประเทศ
มูลคาการสงออก
สินคา
ประเทศคูคา
มูลคาการนําเขา
สินคา
ประเทศคูคา
อัตราแลกเปลี่ยน

มะเขือเทศหวาน ผัก ขาวโพด กาแฟ ออย ยาสูบ ฝาย ชา ถั่ว ขาว ควาย
หมู ปศุสัตว สัตวปก
การทําเหมืองดีบุกและยิปซัม การทําไม พลังงานไฟฟา การผลิตทาง
การเกษตร การกอสราง สิ่งทอ การทองเที่ยว
332 ลานดอลลารสหรัฐ (ป 2003)
สิ่งทอ ผลิตภัณฑจากไม กาแฟ กระแสไฟฟา และดีบุก
ไทย 20.7% เวียดนาม 15.8% ฝรั่งเศส 7.3% เยอรมัน 5.3% และ
เบลเยียม 4% (ป 2003)
492 ลานดอลลารสหรัฐ f.o.b. (ป 2003)
เครื่องจักรและเครื่องมือตางๆ ยานพาหนะ น้ํามัน สินคาบริโภค
ไทย 59.7% จีน 12.8% เวียดนาม 10.2% (ป 2003)
1 บาทเทากับ 262 กีบ (สิงหาคม 2005)
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2. ธรณีวิทยาและแหลงทรัพยากรแร
(Geology and Mineral Resources)
2.1 ธรณีวิทยาทั่วไป (General Geology)

ที่มา : Atlas of Mineral Resources of the ESCAP Region Vol. 7

รูปที่ 2 แผนที่ธรณีวทิ ยาลาว
4
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ธรณีวิทยาทั่วไปของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (รูปที่ 2) สามารถอธิบายได
ดังนี้

2.1.1 การลําดับชั้นหิน (Stratigraphy)
1) หินชุด Precambrian and Paleozoic
ชุดหินในยุค Precambrian ในประเทศลาวสวนใหญประกอบไปดวยหินแปร สวนใหญชั้นหินทีพ่ บ
อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งเหนื อ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต ส ว นชุ ด หิ น ในยุ ค
Cambrian จะพบในแมน้ํา Nam Ma ซึ่งอยูใกลกับประเทศเวียดนาม ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือและ
ตะวันออกเฉียงใตพบวาหินปูน ดินดาน ถูกแปรสภาพไปเปนหิน Green shists สวนหินทรายถูกแปร
สภาพไปเปนหิน Quartzite
2) หินชุด Permo – Triassic Volcanicity
ชุดหินในยุค Permo – Triassic ในประเทศลาวสวนใหญอยูทางตอนเหนือของประเทศลาวใน
จังหวัด Pak Lay – Laung Prabang ซึ่งอยูใกลกับประเทศพมาโดยสวนใหญหินชุดนี้ประกอบดวยหิน
พวก ภูเขาไฟ เชนหิน Andesite และ Dacites บางสวนเปนหินบะซอลท
3) หินชุด Mesozoic
โดยทั่วไปชุดหินในมหายุค Mesozoic อยูในชวงอายุ Late Permain และ Triassic โดยสวน
ใหญประกอบไปดวยหินตะกอน วางตัวเปนแองขนาดใหญ ในยุคของ Triassic พบหินในจังหวัด Sam
Nua ประกอบดวยหินปูน หินทราย และ หินทรายแปง มีแหลงกําเนิดในทะเล รวมเรียกวาหินชุด
Marine Triassic
4) หินชุด Non – Marine Mesozoic
สวนใหญชุดหินจะมีอายุอยูในชวง Late Triassic โดยมีโครงสรางคอนขางสลับซับซอนพรอมทั้ง
มีการเกิดโครงสรางแบบคดโคง (Folding) และมีหินทราย และหินกรวดมน เปนองคประกอบหลัก
5) หินชุด Cenozoic
ทางตอนเหนือของประเทศลาวมีหินในมหายุค Cenozoic ประกอบไปดวยหินดินดาน และหิน
ทราย บางแหงของพื้นที่ก็พบหิน Marls และแหลงถานหิน Lignite

2.1.2 ธรณีวิทยาโครงสราง (Structural Geology)
ธรณีวิทยาโครงสรางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เปนที่รูกันทั่วไปวาเปนรูปแบบ
ของแผนทวีปตามทฤษฎี Plate Tectonic ทิศตะวันตกเฉียงเหนือมักพบหินไนสและแกรนิต ซึ่งบอก
อายุไดไมแนนอน พบตามแมน้ําโขงซึ่งมีขอบเขตระหวางประเทศลาวกับประเทศพมา ซึ่งมีลักษณะของ
หินที่คลายคลึงและพบมากในประเทศพมาและในประเทศไทย สวนทางทิศตะวันตกและทางทิศตะวันตก
เฉียงใตนาพบหินที่มีอายุแกที่สุดอยูในมหายุค Paleozoic สวนแผนมหาสมุทร (Ocean Basin)
วางตัวอยูในแนวทิศตะวันออกมักพบวาหินมีอายุอยูในยุค Silurian ถึง Triassic สวนใหญพบเปนหิน
ตะกอนที่มีโครงสรางโคงงอ โดยมีหินในยุค Triassic วางตัวปดทับอยูดานบนสุดของแองตะกอน
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เปนที่ทราบกันดีวาหินอายุที่แกที่สุดมีการวางตัวในแนวของ NNE
ซึ่งชุดหินจะอยูในยุค
Precambrian สวนหินในยุค Carboniferous และ Permian ถูกแผกวางออกไปแตในขณะเดียวกันหิน
ในยุค Triassic ดูเหมือนวาจะถูกพบในบางพื้นที่ สวน Continental Beds มีการแผกระจายตัว
ออกไปโดยหินในยุค Carboniferous สวนหินในยุค Triassic เกิดการโคงงอแบบปานกลางซึ่งพบใน
จังหวัด Pak Lay ประกอบไปดวยหินแปราภาพขั้นต่ํา เชนหิน Phyllites , Greenshists , Quartzite
อีกทั้งยังพบวาหินในยุค Devonian – Carboniferous เกิดโครงสรางแบบโคงงอสวนหินในยุค Permo
– Triassic เปนสวนหนึ่งของชุดหินที่ไมถูกแปรสภาพ
ในบริเวณพื้นที่ของจังหวัด Pak Lay จะพบหิน Granodiorite Intrusion ซึ่งมีอายุอยูในยุค
Lower Triassic บางแหงก็พบหิน Granite ซึ่งไมทราบอายุที่แนนอน สวนหิน Gabbros พบใกล
จังหวัด Sayaburi หินภูเขาไฟจําพวกหิน Andesite – Dacite พบวามีการกระจายตัวทั่วไปพรอมทั้ง
การศึกษาดวยศิลาวรรณาพบวาหิน Volcanic มีอายุในยุค Permian
สวนชุดหินบริเวณตอนกลางของทางภาคเหนือของประเทศพบวามีความตอเนื่องไปจนถึงขอบ
ประเทศ Viet Nam ซึ่งพบวามีการคดโคงของชั้นหินในชวงของ Ordovician – Carboniferous กับ
Pre – Carboniferous และมี Triassic Granite Intrusion และพื้นที่บางแหงพบหิน Basement ที่
เปนพวกหิน Gneiss ในมหายุค Proterozoic โดยโครงสรางโคงงอมีทิศทางการวางตัวในแนว NW –
SE ซึ่งมีความตอเนื่องถึงตอนกลางของประเทศเวียดนาม
ส ว นภาคตะวั น ออกของประเทศลาวก็ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทาง
ธรณีวิทยาในมหายุค Mesozoic ซึ่งเปนที่รูกันดีวาในหินยุค Devonian มีผลกระทบไมคอยมากและมี
ความเชื่อวาหิน Granite และ Granodiorite มีอายุอยูในยุค Triassic
2.2 แหลงทรัพยากรแร (Mineral Resources)
ลาวเปนประเทศที่มีศักยภาพดานแร แตยังไมไดรับการประเมินอยางจริงจัง เนื่องจากขอมูล
พื้นฐานมีไมเพียงพอ ประมาณ 84% ของพื้นที่ประเทศยังคงตองทําการสํารวจและการทําแผนที่
ธรณีวิทยามาตราสวน 1:200,000 ขอมูลรายละเอียดดานธรณีวิทยาของลาวไมเปนที่แพรหลาย ขอมูล
ทันสมัยสวนใหญไดมาจากการแปลงสัญญาณภาพถายดาวเทียม ซึ่งมีการติดตามภาคพื้นสนามนอยมาก
ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะทําการประเมินศักยภาพแหลงแรครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ

6

คูมือการลงทุนเหมืองแรลาว

ที่มา : Status of Geological Mapping and Mineral Resource Assessment and Development in the Lao People’s Democratic
Republic,1999

รูปที่ 3 แผนที่แหลงทรัพยากรแรลาว (ยกเวนแรเชือ้ เพลิง)
7
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2.2.1 แรโลหะ (Metallic Minerals)
1) ทองคํา (Gold) (รูปที่ 4)

Phu Bia gold

-

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines

รูปที่ 4 แผนที่แสดงแหลงแรและเหมืองแรทองคํา
ขอมูลของพื้นที่ศักยภาพแหลงแรทองคําในสายแรมีรายละเอียดตอไปนี้
• แนวภูเขาไฟ Sanakhan – Pak Lay
ธรณีวิทยาของแนวนี้คอนขางเปนที่รูจักและไดมีการสํารวจหลายครั้งในบริเวณนี้ ซึ่ งเปนแนว
ตอเนื่องกับแนวทองคําของจังหวัดเลยในประเทศไทย หินภูเขาไฟยุคไทรแอสซิค (andesitic Triassic)
อาจเปนแหลงตนกําเนิดของทองคํา แตทองคําแทรกตัวอยูในสายควอรตซ และ Alteration Zone ที่อยู
ใกลกับ granodiorite และ porphyry intrusions intrusion เหลานี้ถูกพบจากการสํารวจธรณีวิทยาฟสิกส
ซึ่งดําเนินการโดยรัฐบาลประเทศลาว การสํารวจไดกระทาในระดับภูมิภาครวมกับการสํารวจติดตามหา
anomaly ของแรหนัก
8
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มีการพบหินภูเขาไฟลักษณะคลายคลึงกันที่แนว Nam Seng-Nam Lik และพบรองรอยแรโลหะ
และทองคํ า ในลํ า น้ํ า บริ เ วณนี้ พื้ น ที่ ภู เ ขาไฟขนาดเล็ ก ไปทางตอนเหนื อ และทางตะวั น ตกซึ่ ง มี gold
anomalies อาจเปน infold ของแนวทองคํานี้
• สายแรภูเขาไฟ Xiengkhouang
แหลงแรกําเนิดจากหิน Granodiorite แทรกตัวเขาไปในหิน Rhyolites ยุค Permian ซึ่งทําใหเกิด
metasomatic pyritic alteration zones ในหินขางเคียง พบสายแรทองแดงใน Alteration zones และ
แมน้ํางึม และพบแหลงลานแรมากมายในแมน้ําและมีหลักฐานยืนยันวาหิน rhyolite หรือ Alteration
zones เปนตนกําเนิดแรทองคํา สายแรนี้สิ้นสุดทางทิศตะวันออกแนวคดโคง Luang Phabang ในพื้นที่
ใกลเคียงพบแหลงแรตะกั่วสังกะสีและแรเหล็กหิน Skarn ที่ Phalek ซึ่งอาจมีความสัมพันธอยางใกลชิด
กับการเกิดแรทองคํา
• สายแร Epithermal ในหิน Rhyorites ยุค Triassic ที่ Champasak
พบหิน Rhyorites บริเวณใกลชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนตัวชี้การเกิด epithermal alteration
เปนดินขาวและพาโกไดท พื้นที่มีศักยภาพเปนแหลงแร epithermal gold. จากการสํารวจธรณีเคมีโดย
Department of Geology and Mines (DGM) ภายใตโครงการของ UNDP ในป 1992 และการทําแผนที่
ธรณีวิทยาและการประเมินทรัพยากรแรในพื้นที่ในจังหวัด Sekong, Attapeu และ Campasak พบแหลง
แรลานแรใหม 20 แหลง
• แหลงแร Nam Ou- Luang Phabang
เปนแหลงลานแรพบสายแรทองแดงและสังกะสีบางเล็กนอย แหลงแร Nam Ou- Luang Phabang
วางตัวไปในทางทิศเหนือขนานกับหุบเขาของลําน้ํา Nam Ou และยาวเขาไปในจังหวัด Phongsaly ที่
Nam Hou and Nam Phak อาจพบแหลงแรซัลไฟดโดยไมพบแรทองคําทางดานเหนือ ซึ่งเห็นไดชัดตาม
พื้นที่แมน้ําโขงทางทิศตะวันตกของหลวงพระบาง
ศักยภาพแหลงแรทองคําที่เทือกเขา Annamite
ศักยภาพแหลงแรในหินภูเขาไฟยุค Permo-Triassic ที่เทือกเขา Annamite ทางตะวันออกเฉียงใต
ของ Xiengkhouang พบการเกิดแรทองคําบาง ซึ่งนาจะเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพของแหลงแรทองคําใน
ลักษณะสายแรหรือสายแรน้ํารอน ลักษณะแหลงแรใกลเคียงกันพบในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
Thakhek และใน Rnhomuj Nam Kok ของ Savannakhet. ศักยภาพแหลงแรอีกแหลงหนึ่งอยูใกล
ชายแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศ ซึ่งเปนแหลงในหิน Granodiorites นักธรณีวิทยาชาว
รัสเซียไดสํารวจพบรองรอยแรทองคํา แหลงลานแรใกลแขวง Attapeu. นาจะมาจากแหลงตนกําเนิดนี้
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2) ทองแดง (Copper) (รูปที่ 5)

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines

รูปที่ 5 แผนที่แสดงแหลงแรและเหมืองแรทองแดง
• แหลงแรทองแดง Porphyry ที่ Xiengkhoang
ลักษณะการเกิดแหลงแรประเภทนี้เกี่ยวของกับการเกิดแรทองคํา ซึ่งบางแหลงอาจมีศักยภาพเปน
แหลงแรที่สําคัญ การสํารวจจะมุงเนนไปยัง Copper skarns และแมวาหินใหกําเนิดแรจะเปน Iron-rich
แตก็อาจมีศักยภาพในการเกิดแหลงแรทองแดงซัลไฟด
• แหลงศักยภาพแรทองแดงจําปาสัก
Baniczky (1980) ระบุแหลงแร red-bed copper ชั้นบาง ๆ ในบริเวณพื้นที่จําปาสัก แหลงแรนี้อยู
ในหินดินดานและหินทราย ซึ่งอยูเหนือถัดจากชั้นหินฐานของ upper Triassic สายแรไมตอเนื่อง
นอกจากนี้ไดมีการกลาวอางวาเปนแหลงแรเงินและทองคําบริเวณอัตตะปอและจําปาสักในแผนที่ของ
รัสเซีย
10
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แหลงที่พบทองแดงที่แขวงอัตตะปอ Sekong และจําปาสัก โดยทั่วไปแลวมีขนาดเล็กและกระจัด
กระจาย อยางไรก็ตาม บางจุดมีคุณภาพสูงและมีโลหะอื่นเจือปนอยูดวย คาดวาแหลงแรเหลานี้ไหลพลัด
มาจากแหลงหินภูเขาไฟหรือหินอัคนีซึ่งอยูไกลออกไป ในขณะที่แหลงแรขนาดใหญอาจมีแหลงตนกําเนิด
อยูไมไกล
• แหลงแรทองแดง Nam Pak
เปนพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรมาแลวในอดีต มีสายแรและ breccia fillings ของแร covellite,
chalcopyrite
และแร ทุ ติ ย ภู มิของทองแดง ตัดผา นหิ น ทรายสี แ ดงและหิ น กรวด อย า งไรก็ ต าม
ความสําคัญทางเศรษฐกิจของแหลงแรเหลานี้ยังมีนอย ยกเวนใชเปนแหลงบงชี้สําหรับเพื่อการสํารวจ
เพิ่มเติมตอไป
• แหลงศักยภาพแรทองแดงในแนวหลวงพระบาง (Luang Phabang Belt)
การสํารวจธรณีเคมีโดยคณะผูสํารวจชาวเชคโกสโลวาเกียและชาวอังกฤษทําใหพบรองรอย ของแร
ทองแดงในตะกอนธารน้ําจากลําน้ําที่ไหลลงแมน้ําโขง แมวาแหลงกําเนิดอาจเกิดจากแร Chalcopyrite ใน
หิน andesite อยางไรก็ตามก็มีศักยภาพที่พบแหลงแรที่เกิดจาก intrusive ขนาดเล็ก
เปนไปไดที่จะพบแหลงทองแดง Porphyry ในจังหวัดเชียงของซึ่งมีการสํารวจโดยมีเปาหมายที่
copper skarn และเปนแหลงแรโลหะซัลไฟดที่มีศักยภาพสูง
แหลงเหมืองเกาที่ Nam Pak ในทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เปนแหลงแรและ breccia
ของแร cavellite chalcocite, chalcopyrite และแรทองแดงทุติยภูมิ แทรกในชั้นหินทรายสีแดงและหิน
กรวด สายแรที่ตัดแทรกชั้นหินปูนยุค Permian ที่ Ban Na Teuy มีแรตะกั่วและสังกะสีซัลไฟด
แมวาความสําคัญทางเศรษฐกิจของแหลงแรเหลานี้มีนอย แตการที่สํารวจพบแรนั้น อาจใชเปน
ขอมูลบงชี้เพื่อการสํารวจในระดับภูมิภาคตอไป
การสํารวจธรณีเคมีระดับภูมิภาคเผยใหเห็นรองรอย ของแรทองแดงในตะกอนธารน้ําจากลําน้ํา
สาขาของแมน้ําโขงในแนวเทื อกเขาหลวงพระบางและมี การพบแหลงตะกั่วในสายแรที่ตัดแทรกหิน
คารบอเนตตั้งแตยุค Devonian ถึง Permian แหลงเหลานี้สวนใหญมีการทําเหมืองมาแลว แตอาจเปน
การทําเหมืองแรเพื่อผลิตแรเงิน
3) ตะกั่ว-สังกะสี (Lead-zinc)
แหลงตะกั่วและสังกะสีในพื้นที่ Phou San-Pa Hia ในแขวงเชียงของเปนที่สนใจของนักธรณีวิทยา
ในอดีต แร Galena และ Sphalerite ที่มีเงินเจือปน ถูกพบในชั้นหินที่มีแร sulphide เจือปนสูง ที่ Pa Hia
แขวง Phou San
แหลงตะกั่วสังกะสีที่ Pha Luang วังเวียง จังหวัดเวียงจันทนเปนแหลงที่มีความสําคัญแหลงหนึ่งที่
มี galena และ sphalerite กระจายตัวอยูในบริเวณที่คอนขางกวาง แรที่เกิดรวมกับ galena คือ
anglesite และมีแร pyrrhotite เจือปนเล็กนอย จากผลการสํารวจของ Pha Luang โดยนักธรณีวิทยาชาว
เวียดนาม (1988-1989) พบวาแรประกอบดวย galena 50-60% และ anglesite 17-22% นอกจากนี้ แร
ตะกั่วพบปะปนอยูกับแร Barite และ fluorite ในแถบตะวันตกเฉียงเหนือของ Pha Luang
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มีรายงานพบแรตะกั่วและสังกะสีในแขวง Sepon จังหวัดสุวรรณเขต และในแขวง Muang Phine
ที่ Nam Ment พบ galena เกิดปนอยูกับ sphalerite และ pyrite
มีการพบแรตะกั่วและสังกะสีที่ Ban Ne Lan และ Na Khuan ในจังหวัดจําปาสัก แตปจจุบันยัง
ไมไดมีการสํารวจเพื่อพัฒนา
4) ดีบุกและทังสเตน (Tin and Tungsten) (รูปที่ 6)

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines

รูปที่ 6 แผนที่แสดงแหลงแรและเหมืองแรดีบุก
ประเทศลาวมีศักยภาพแหลงแรดีบุก 3 แหลงดังนี้
• แหลงแรดีบุก Nam Pathene
มีการผลิตดีบุกที่ Nam Pathene ใจกลางประเทศลาวมา 30 ปแลวจากแหลงลานแรดีบุก การ
พัฒนาเทคโนโลยีการแตงแรจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดีบุกได การทําเหมืองสวนใหญจะทํา
ในแหลงแรตื้น ๆ แตมีศักยภาพในการทําเหมืองขนาดใหญ
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• แหลงศักยภาพแรดีบุกจากหินแกรนิต
หินแกรนิตในเทือกเขา Annamite (ตามแนวชายแดนเวียดนาม) พบแรดีบุกอยูในลําน้ําและพื้นที่
ศักยภาพแร แตไมมีหลักฐานยืนยันวามีศักยภาพทางเศรษฐกิจ
แนวสายแรดีบุก-ทังสเตน-พลวง ที่ Luang Namtha
แนวเทือกเขาที่ใหแร ดีบุก-ทังสเตน-พลวง อยูทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาวใกลกับ
Luang Namtha ซึ่งตั้งอยูที่ขอบทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ Shan-Thai continental massif แนว
เทื อกเขานี้เ ชื่อมต อกับ แนวเขาที่ให แรดีบุก -ทังสเตน เชียงใหม-เชียงรายของประเทศไทย และแนว
ตอเนื่องไปทางตอนเหนือถึงประเทศจีนหรือที่เรียกกันวา Sanjiang fold belt
5) แรโลหะกลุมทองคําขาวและโครไมต (Platinum Group Metals and Chromite)
หิน Ultramafic ที่ปรากฎอยูตามแนวตะเข็บชายแดนระหวางจังหวัดนาน-อุตรดิตถของประเทศไทย
และประเทศลาว ควรไดรับการสํารวจคนหาแรกลุมโลหะทองคําขาว แร chromite ซึ่งคาดวามาจากหิน
ultramafic เหลานั้น ถูกพบในแขวง Oudomxia ซึ่งพื้นที่บริเวณนี้ควรไดรับการสํารวจคนหาทองคําขาว
chromite และทองคํา ศักยภาพของแหลงลานแรทองคําและโครไมทไมควรถูกมองขาม เนื่องจากมีแหลง
แรชนิดนี้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งไมหางจากชายแดนประเทศลาวมากนัก มี
รายงานพบโลหะทองคํ า ขาวตามลํ า น้ํ า โขงในจั ง หวั ด จํ า ปาสั ก ซึ่ ง นั บ เป น แหล ง ศั ก ยภาพกลุ ม โลหะ
ทองคําขาว
6) แรเหล็ก (Iron ore)
ประเทศลาวมีแหลงแรเหล็กขนาดใหญหลายแหลงทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียงจันทน
แหลงแรเหล็กในบริเวณ Xiengkhong และ Phalek ถูกพบมานานแลว นักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศส
Cheymole ไดรายงานธรณีวิทยาของเชียงของในระหวางป 1959-1960 และมีรายงานเกี่ยวกับแหลงแร
โดยนักธรณีวิทยาชาวเวียดนามระหวางป 1975-1980
แหลงแรเหล็กที่ Phou Nhouan แรเหล็กมีเกรดสูงเปนแร magnetite-hematite ถูกปดทับโดยแร
limonite แร magnetite-hematite มีเหล็กสูงถึง 64% สามารถหาขอมูลรายงานการสํารวจทางธรณีวิทยา
แหลงแรไดที่ที่กรมธรณีวิทยาและเหมืองแร
แรเหล็กที่ Pha Lek เปนที่ทราบกันมานานแลว การสํารวจสนามแมเหล็กทางอากาศทําในป 1960
โดยบริษัทชาวอเมริกัน และมีการสํารวจเบื้องตนภาคพื้นดินดําเนินการโดยนักธรณีวิทยาชาวเวียดนาม
ในป 1986 อยางไรก็ตาม ปริมาณแรสํารองและลักษณะธรณีวิทยาของแหลงแร ของแหลง Pha Lek ยัง
ไมไดมีการประเมินโดยละเอียด
7) อะลูมินา (Alumina)
ที่ราบสูง Bolovens basaltic ของภาคใตของประเทศลาว ไดรับการประเมินวามีศักยภาพของ
แหลงแร bauxite ปริมาณสํารองประมาณ 2,000 ลานตัน อยางไรก็ตาม มีหลักฐานรองรับตัวเลขนี้ไมมาก
ทั้งนี้หากสามารถหาแหลงกําเนิดไฟฟาพลังน้ําไดประกอบกับมีตลาดรองรับ ก็อาจมีความเปนไปไดใน
การลงทุนสรางโรงถลุงอลูมิเนียม
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8) พลวง (Antimony)
มีโอกาสพบแหลงแรพลวงที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจไมมากในประเทศลาว แหลงแรที่พบหลาย
แหลงมีขนาดเล็กและสามารถทําเหมืองไดโดยแรงงานตนทุนต่ําเทานั้น แหลงแรมีขนาดเล็กประมาณ
180 ตันตามรายงานของ Cox and Singer (1986) ไมคุมคาตอการลงทุนสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
การขนสงแร อยางไรก็ตามมีการทําเหมืองแรพลวงขนาดนี้ในประเทศไทย และมีศักยภาพที่จะพบแหลง
แรพลวงในจังหวัด Luang Namtha ตามที่กลาวขางตน และบริเวณโดยรอบ Oudomxay แหลงที่ Houei
Hoc ไดรับการศึกษาอยางละเอียดและพบวามีศักยภาพต่ํา แหลงแรในหิน Palaeozoic ทางตะวันออก
ของหลวงพระบาง เปนแหลงที่นาสนใจ
9) โมลิบดินัม (Molybdenum)
มีรายงานพบแรโมลิบดินัมไมมากในประเทศลาว และสวนใหญเปนแรที่เกิดเกี่ยวเนื่องกับ granitic
greisens ไมใชเกิดจากcopper-molybdenum porphyry

2.2.2 แรอโลหะ (Non-metallic minerals)
1) แรฟอสเฟต (Phosphate)
มีรายงานวาพบฟอสเฟตในจังหวัด Khammouane แหลงแรอยูหางออกไป 6 กิโลเมตร ทาง
ตะวันตกเฉียงใตของ Ban Tha Pa Chon จังหวัด Khammouane
มีการสํารวจพบแหลงแรฟอสเฟตอีกหนึ่งแหลง เปนแหลงที่อยูในหินปูน massive karstify ในยุค
mid-Carboniferous ในเทือกเขาริมแอง Savannakhet ทางทิศเหนือและทิศตะวันออก หินปูนยุค
Palaeozoic ใน Houaphan ก็ตรวจพบวามีศักยภาพเชนกัน เทือกเขาหินปูนวางตัวแนวเหนือ-ตะวันตก
ตามแนว strike ของแนวแรฟอสเฟต (Premoli, 1988)
2) แร Evaporites
2.1) เกลือเฮไลตและโปแตช (Salt (Halite) and Potash) (รูปที่ 7)
มีการทําเหมืองเกลือหินขนาดเล็กในแองเวียงจันทนและที่ Savannakhet แหลงโปแตชขนาดใหญ
ที่อยูในพื้นที่แองเวียงจันทนสามารถนําไปใชผลิตปุยได หากสามารถหาแหลงไฟฟาพลังน้ําในราคาถูกได
ในป 1974 Hite ไดรายงานถึงผลการเจาะสํารวจแหลงแรโปแตช Done Tiou ในป 1983-1987 นัก
ธรณีวิทยาชาวลาวและเวียดนามไดสํารวจแหลงโปแตชในที่ราบเวียงจันทน นอกเหนือจากการทําแผนที่
ธรณีวิทยาแลว ไดมีการเจาะและศึกษาขอมูลหลุมเจาะมากกวา 30 หลุม ขอมูลหลุมเจาะแสดงวาชั้นเกลือ
โปแตสเซียม-แมกนีเซียม มีความหนาตั้งแต 10 – 150 เมตร
แรที่มีมากมาจากชั้นแรคารนาไลต และซิลไวต และเฮไลต รายงานธรณีวิทยาโดยละเอียดของการ
สํารวจโปแตชในแองเวียงจันทนสามารถหาไดจากกรมธรณีวิทยาและเหมืองแร
แหลงโปแตชในแองเวียงจันทนเปนแหลงโปแตชที่ใหญที่สุดในประเทศและในภูมิภาคนี้
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ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines

รูปที่ 7 แผนที่แสดงแหลงแรและเหมืองแรโปแตช
2.2) ยิบซัม (Gypsum)
แหลงยิปซัมที่มีอยูในแอง evaporite ของ Savannakhet เพียงพอตออุปสงคของผูบริโภคในขณะนี้
แตอาจพบแหลงยิปซัมสํารองเพิ่มเติมอีก หากมีความตองการของอุตสาหกรรมขนาดใหญเชน ยิปซัม
บอรด
เมื่อไมนานมานี้เอง มีการสํารวจพบแหลงแรใหมที่ Ban Bung Houa Na จังหวัด Khammouane
และกําลังอยูในระหวางการผลิต

2.2.3 แรอุตสาหกรรม (Industrial minerals)
1) แรแบไรต (Barite)
มีการทําเหมืองในแหลงแบไรตที่ Halang (เวียงจันทน) ปริมาณสํารองคงเหลือประมาณ 240,000
ตัน (United Nations Project 1990) คาดวามีศักยภาพของแรแบไรทในแนวเทือกเขา Muong Xai และ
Luang Phabang
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2) หินปูน (Limestone)
แหลงหินปูนพบในหลายจังหวัดและสามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมซิเมนต วัสดุกอสราง (หินทํา
ถนน) โดโลไมตพบในจังหวัด Khammouane ใจกลางประเทศลาว และบางครั้งยังพบหินปูน karstified
ด ว ย หิ น อ อ นสี น้ํ า ตาลดํ า ถึ ง เทาดํ า และหิ น อ อ นสี ข าวในกลุ ม กํ า เนิ ด หิ น ยุ ค Mesozoic (Mesozoic
Succession) พบที่ Phy Tao ซึ่งอยูหางออกไป 20 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใตของเขื่อนน้ํางึม
(เวียงจันทร)
3) ดินเหนียว ทราย และกรวด (Clays, sands and gravel)
ดินเหนียว ทราย และกรวดพบมากในแหลงผิวดินยุค Quaternary และแหลงในทองถิ่นพบอยูใกล
กับผูบริโภค ทรายเพื่ออุตสาหกรรมกระจกและโรงหลอมยังพบอยูบาง
4) แรไมกาและเฟลดสปาร (Mica, Feldspar)
แหลงแรไมกาและเฟลดสปารพบใน pegmatite ใน Houaphan และมีคุณภาพที่สามารถทําเหมือง
และสงออกผานประเทศเวียดนามได
5) แรดินขาว (Kaolin)
หิน rhyolite ในจําปาสักเปลี่ยนไปเปน pyrophyllite kaolin และ alunite ในพื้นที่ Ban Na Huong
การสํารวจพบแหลงแรดินขาวสองแหลงตามแนว Ban Na Sa Lom ถึง Ban Na Huong
6) แรทัลคและใยหิน (Talc and Asbestos)
แรทัลคและใยหินเปน alteration ของหิน ultramafic ในจังหวัด Houaphan และมีแหลงใยหินสี
ขาว เสนใยยาว ในจังหวัด Xiengkhouang
7) ไพลิน (Sapphires) (รูปที่ 8)
ไพลินคุณภาพอุตสาหกรรมมีการผลิตโดยกลุมบุคคลและบริษัทเอกชนรายหนึ่งใน Ban Houei Sai
ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศลาว ทีมสํารวจชาวลาวและเชคโกสโลวาเกียสํารวจพบพื้นที่
ศักยภาพในบริเวณเดียวกัน ที่ราบสูง Bolovens ก็สํารวจพบแหลงแรไพลินเชนเดียวกัน
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ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines

รูปที่ 8 แผนที่แสดงแหลงแรและเหมืองแรไพลิน

2.2.4 แรเชื้อเพลิง ถานหินและกาซธรรมชาติ (Fossil fuels: Coal, Oil and
Natural Gas)
1) น้ํามันและกาซธรรมชาติ (Oil and Natural Gas)
รายงานการศึกษาหลายฉบับพบวามีน้ํามันและแหลงกาซธรรมชาติในประเทศลาว โดยมีรายงาน
การประเมินศักยภาพของน้ํามันและแหลงกาซธรรมชาติจากนักธรณีวิทยาชาวลาวและรัสเซียในป 19871989
บริษัทน้ํามันตางชาติไดรับสัมปทานในการสํารวจน้ํามันพื้นที่รวมกัน 85,650 ตารางกิโลเมตรใน
Vientiane,
บริเวณใจกลางและทางตอนใตของประเทศลาว (บางสวนของจังหวัด Sayaboury,
Bolikhamsay, Khammouane, Savannakhet, Saravane, Sekong, Attapeu และ Champasak)
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2) ถานหิน (Coal)

ที่มา : The Exploration and Investment in Lao PDR , Department of Geology and Mines

รูปที่ 9 แผนที่แสดงแหลงและเหมืองแรถานหิน
มีรายงานหลายฉบับจาก DGM เกี่ยวกับการสํารวจแหลงถานหินโดยนักธรณีวิทยาชาวฝรั่งเศสใน
พื้นที่จังหวัด Salavan, Vientiane, Mouang Phane, Khang Phanieng และ Hong Sa และยังคงมีแหลง
แรอีกหลายแหลงที่ยังไมมีการสํารวจ
การสํารวจถานหิน (เกรดลิกไนต) ใน Hong Sa และ Vieng Phoukha ดําเนินการโดย
บริษัทเอกชนชาวไทย 2 บริษัท (บริษัทหงสาลิกไนท และบริษัท เวียงภูคา)
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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ
(Foreign Investment : Terms and Conditions)
3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy)
รัฐบาลลาวไดมีการนํานโยบาย New Economic Mechanism (NEM) มาใชในป 1986 เพื่อเปนการ
ปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของประเทศไปเปนเศรษฐกิจการตลาด การปฏิรูปเศรษฐกิจเนนไปยังการ
พั ฒ นาระบบสาธารณู ป โภค การโอนกิ จ การของรั ฐ ไปสู ภ าคเอกชน และการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย
กฎระเบียบตางๆใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ
การลงทุนของตางชาติสามารถลงทุนไดในเกือบทุกภาคอุตสาหกรรมและในเกือบทุกพื้นที่ของ
ประเทศ ยกเวนกิจการเพื่อความมั่นคง กิจการที่มีผลกระทบตอขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งแวดลอม
รัฐบาลไดประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุน (Law on the Promotion and Management of Foreign
Investment (1994)) และไดจัดตั้งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment
Management Committee : FIMC) เพื่อทําหนาที่ออกใบอนุญาตสงเสริมการลงทุน ใหสิทธิประโยชน
ดานการลงทุน และกําหนดกฎระเบียบดานการลงทุน ตอมาเมื่อเดือนสิงหาคม 2001 รัฐบาลลาวได
เปลี่ยนชื่อ FIMC เปน Department for the Promotion and Management of Domestic and Foreign
Investment (DDFI) สังกัดคณะกรรมแผนการรวมมือ (State Planning Committee) ซึ่งมีฐานะเปน
กระทรวง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (ป 2001-2005) รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ ดังนี้
3.1.1) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium-sized
Enterprises : SMEs) โดยสงเสริมใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนใน SMEs ของลาวมากขึ้น ภายในป
2005 รัฐบาลมีแผนจะประกาศยกเวนภาษีเงินไดและภาษีนําเขาวัตถุดิบ ใหแกนักลงทุนตางชาติที่เขาไป
ลงทุนในอุตสาหกรรมเหลานี้
3.1.2) สงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแรและการแปรรูปผลิตภัณฑจากแร รัฐบาลลาว
กําหนดเปาหมายการขยายตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร ในชวงป 2001-2005 ใหอยูในอัตราเฉลี่ย
14.7% ตอป นอกจากนี้ ยังมีโครงการสํารวจและจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและแรในเขตภาคเหนือ ตลอดจน
มีโครงการสํารวจและขุดคนบอแรประมาณ 50 โครงการ
3.1.3) การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones : SEZs) ในพื้นที่แตละภาค
ของลาว เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนตางชาติที่ตองการเขาไปลงทุนในลาว รวมทั้งสงเสริม
และพัฒนาความรวมมือดานการคาและการลงทุนบริเวณชายแดน
3.2 รูปแบบการลงทุน
รัฐบาลลาวอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในลาวได 2 รูปแบบ คือ
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3.2.1) การรวมลงทุนกับนักลงทุนในประเทศ นักลงทุนตางชาติสามารถรวมลงทุนกับนักลงทุน
ทองถิ่นชาวลาวไดตั้งแต 30% ของเงินทุนจดทะเบียนขึ้นไป โดยเงินตราตางประเทศที่โอนเขาสูลาวตอง
ใชอัตราแลกเปลี่ยนทางการที่ธนาคารกลางของลาวกําหนดให
3.2.2) การลงทุนโดยนักลงทุนตางชาติ 100% นักลงทุนตางชาติสามารถจดทะเบียนตั้งสาขาหรือ
สํานักงานตัวแทนในลาวไดอยางเสรี แตตองขออนุมัติจาก DFFI กอน และตองสอดคลองกับกฎหมาย
รวมทั้งกฎระเบียบตางๆของลาว
3.3 การเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กําหนดวาที่ดินทั้งหมดใน
ลาวเปนของชาติลาว (Nation’s Communal) อยางไรก็ตาม นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินในลาวได
เปนระยะเวลา 30 ป 50 ป 80 ป และสามารถตออายุได
3.4 ภาษี (สรุปภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ)

3.4.1 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ชาวตางชาติจะเสียในอัตราคงที่ คือ 10% ของเงินได

3.4.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
โดยทั่วไปจะเสียในอัตรา 35% แตหากเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จะเสียภาษีดังนี้
เขตเมือง เสียภาษีในอัตรา 20%
เขตชนบท เสียในอัตรา 15%
เขตทุรกันดาร เสียภาษีในอัตรา 10%

3.4.3 ภาษีการนําเขาและการสงออก (Import and Export Taxes)
ภาษีการนําเขาอยูที่อัตราระหวาง 2 % - 70 % รัฐบาลกําลังจัดเตรียมนําเสนอระบบการจัดเก็บที่มี
เพียงระบบเดียวมาแทนระบบในปจจุบันนี้ หากเปนการลงทุนจากตางชาติจะจัดเก็บภาษีการนําเขา 1 %
สําหรับเครื่องจักร เครื่องมือ อะไหล และวัสดุอื่น ๆ ที่ใชในการปฏิบัติการ สวนวัตถุดิบ และ วัตถุดิบขั้น
กลาง ที่ตองการสําหรับผลิตภัณฑเพื่อการสงออก ไดรับการยกเวนภาษีการนําเขา การนําเขาเพื่อผลิต
สินคาทดแทนการนําเขาสามารถลดพิกัดอัตราภาษี ตามนโยบายสงเสริมและสิทธิประโยชนที่หลากหลาย
การลงทุนจากตางชาติสามารถขอยกเวนภาษีอากรการสงออกในกรณีของการสงออกสินคาสําเร็จรูป
3.5 สิทธิประโยชนดานการลงทุน
1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 2-4 ป ขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ
2. ลดหยอนภาษีนําเขาอุปกรณการผลิตและอะไหลรวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการผลิต เหลือ 1%
3. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนพิเศษสําหรับโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และเขา
ไปลงทุนในบางพื้นที่ เชน เขตชนบท เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 15% และพื้นที่ทุรกันดาร เสียภาษีเงินได
นิติบุคคลเพียง 10% ขณะที่การลงทุนในเขตเมืองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%
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4. ยกเวนภาษีสงออกสําหรับสินคาสงออกหรือสงออกตอ (Re-export)
5. ยกเวนภาษีนําเขาวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตเพื่อสงออก
6. สําหรับโครงการขนาดใหญและโครงการที่มีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของลาว อาจ
ไดรับการยกเวนภาษีหรือลดหยอนภาษีเปนกรณีพิเศษนอกจากที่ไดกลาวมาแลว
3.6 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Repatriation
and Convertibility)

3.6.1 ขอกําหนดในการโอนเงินกลับประเทศ
นักลงทุนตางชาติสามารถโอนเงินรายไดหรือเงินลงทุนกลับประเทศไดหรือโอนไปยังประเทศที่สาม
โดยผานธนาคารทองถิ่นหรือธนาคารตางชาติในอัตราแลกเปลี่ยนที่กําหนดโดยธนาคารชาติลาวในวันที่
ทําการโอน

3.6.2 ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
การซื้อ ขาย การกูยืม และการโอนเงินตราตางประเทศจะตองดําเนินการผานธนาคารที่ดําเนิน
กิจการในประเทศลาว

3.6.3 การเปลี่ยนสกุลเงินในการโอนเงินออกนอกประเทศ
นักลงทุนตางชาติจะตองเปดบัญชีทั้งในรูปเงินกีบหรือคํานวณเปนสกุลเงินตางประเทศที่ธนาคาร
ทองถิ่นหรือธนาคารตางชาติที่ดําเนินกิจการในประเทศลาว
3.7 นโยบายทางดานแรงงาน

3.7.1 เงื่อนไขของใบอนุญาต/วีซา สําหรับชาวตางชาติ
การจางงานจะตองใหสิทธิแกประชาชนลาวกอน นักลงทุนตางชาติมีสิทธิในการที่จะจางแรงงาน
ตางชาติไดเ มื่อจําเป น โดยต องไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติโดยตรง นั กลงทุนต างชาติถูก
กําหนดใหตองพัฒนา ทักษะของ แรงงานทองถิ่น โดยการอบรมหรือโดยวิธีการอื่น

3.7.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน
กิจการตางๆ มีสิทธิในการที่จะจางแรงงานที่มีทักษะ หรือพนักงานตางชาติที่มีความชํานาญตาม
ความจําเปน กฎหมายแรงงานสามารถกําหนดขอยกเวนพิเศษสําหรับการจางงานตางชาติโดยผาน
โครงการชวยเหลือระหวางประเทศ
3.8 การปกปองการลงทุน

3.8.1 นโยบายการแขงขัน
รัฐบาลจะไมเขาไปแทรกแซงตลาด โดยปลอยใหมีการแขงขันเสรี
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3.8.2 กฎหมายคุมครองสิทธิทางปญญา
มีการลงนามในสนธิสัญญารวมกันระหวางไทยและลาวในเรื่องขอตกลงเกี่ยวกับทรัพยสินทาง
ป ญ ญา ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง สิ ท ธิ บั ต ร สิ ท ธิ พิ เ ศษด า นอุ ต สาหกรรม และการแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ด า น
อุตสาหกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เมื่อเดือนสิงหาคม 1994

3.8.3 การเวนคืน และการชดเชย
รัฐ บาลใหค วามคุมครองนักลงทุน และทรัพย สินของนักลงทุนต างชาติ ทรัพยสิ นของนั กลงทุน
ตางชาติจะไมถูกเรียกคืน หรือนําเอาไปจัดสรรใหมภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3.8.4 การไกลเกลี่ยประนีประนอม
ไมมีขอมูล
3.9 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน
องคการ
Department for the Promotion
and Management of Domestic
and Foreign Investment
(DDFI)

ที่อยู
Luang Prabang Road
Vientiane 01001, Lao PRD
Tel : (856) 21 217005, 222690-1
Fax : (856) 21 215491
E-mail : fimc@laotel.com
Website : http://invest.laopdr.org
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4. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนดานแร
(Mineral Investment : Terms and Conditions)
4.1 นโยบายดานแร
นโยบายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมเหมืองแร คือ การจัดตั้ง Foreign Investment Management
Committee (FIMC) ซึ่งเปนผลมาจากการประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุนของตางชาติ (มีนาคม
1994) และการประกาศใชกฎหมายแร (31 พฤษภาคม 1997)
ถึงแมวา การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมเหมืองแรมีสวนสําคัญในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ
ของประชาชนลาวในชวงหลายปที่ผานมานี้ แตยังมีการขาดแคลนขอมูลทางธรณีวิทยาและขอบเขตแหลง
แรของประเทศ ซึ่งจากขอมูลที่มีอยูบงชี้ใหเห็นวาแหลงแรของประเทศมีศักยภาพสูง ประเทศเปนที่รูจัก
วามีแหลงทรัพยากรแรมากมาย ซึ่งรวมถึงแรมีคา และโลหะพื้นฐาน แรเหล็ก ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี เปน
ตน
การลงทุนของตางชาติในสวนของเหมืองแรยังอยูในขั้นเริ่มตน และการวิเคราะหการลงทุนของ
บริษัทตางประเทศในอุตสาหกรรมเหมืองแรของลาวใหถูกตองนับวาเปนงานที่ยากอยางยิ่ง ในสวนของ
ภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร ซึ่งปจจุบันไดรับพิจารณาใหเปนกลไกที่จะกอบกูระบบเศรษฐกิจของประเทศ
มีศักยภาพในการกระตุนการลงทุน และสนับสนุนประเทศลาวใหเปนดินแดนแหงโอกาสในการลงทุน การ
ผลิตและใชประโยชนแรที่มีศักยภาพของประเทศจะขึ้นอยูกับ โครงการการลงทุนเฉพาะอยาง ซึ่งจะตอง
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐ และการลงทุนจากภาคเอกชนสําหรับการสํารวจแรและการพัฒนา
บทบาทของรัฐบาลในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร คือ การปรับปรุงกฎหมายและกรอบนโยบายการ
ลงทุน ใหเปนตัวดึงดูดความสนใจในการลงทุนทําเหมืองจากตางประเทศ ยุทธศาสตรของรัฐบาลที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหมืองแร มีดังนี้
1) สนับสนุนสงเสริมการใชทรัพยากรแรของประเทศที่ยั่งยืนและเหมาะสม
2) สนับสนุนสงเสริมการสํารวจแรของประเทศ โดยใชเทคนิคที่ทันสมัย
3) ในระยะสั้น สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการทําเหมืองขนาดเล็ก และการทําเหมืองรายยอย
4) ในระยะกลาง สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาการทําเหมืองขนาดใหญ
เพื่ อสนองตอบแนวยุท ธศาสตรนี้ใ หมีผลในทางปฏิบัติ รัฐ บาลไดกําหนดมาตรการต างๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
1) การออกกฎหมายเกี่ยวกับเหมืองแร การปกปองสิ่งแวดลอมและกฎหมายการลงทุนเพื่อสราง
บรรยากาศที่ดีตอการลงทุน สําหรับทั้งการสํารวจแร การทําเหมืองแร การแตงแรและอื่นๆที่เกี่ยวของ
2) สงเสริมใหผูประกอบการรายยอยเดิมที่ผิดกฎหมายเปลี่ยนแปลงไปสูการประกอบการที่ถูกตอง
ตามกฎหมาย
3) จัดใหมีการแนะนําและบริการสนับสนุน นักลงทุนในการสํารวจและพัฒนาแหลงแร
4) ดําเนินการสํารวจทางธรณีวิทยา เพื่อชวยในการกําหนดพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง พื้นที่เหลานี้จะ
เปนเปาหมายในการสํารวจของบริษัทเอกชนตาง ๆ
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5) การพัฒนาองคกรตาง ๆ ของรัฐบาลและการบริการตาง ๆ ที่จําเปนในการสนับสนุนการทํา
เหมืองและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการทําเหมืองใหม
เพื่อใหบรรลุเปาหมาย รัฐบาลวางแผนเพื่อเริ่มดําเนินงานสนับสนุนโครงการลงทุนดานทรัพยากร
แรทั้งภายในประเทศและตางประเทศ เปาหมายเบื้องตนของโครงการสนับสนุนการลงทุน คือ บริษัท
เหมืองแรตางชาติที่มีชื่อเสียงดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี โครงการจะชูประเด็นบรรยากาศที่
เอื้อตอการลงทุน ศักยภาพแหลงแร และศักยภาพในการพัฒนาในประเทศ เพื่อเปนการสนับสนุนการ
ลงทุน รัฐบาลจะทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทางธรณีวิทยาเพิ่มเติม เพิ่มจํานวนหองทดลอง และ
ขยายและเพิ่มศักยภาพการใหบริการของกรมธรณีวิทยาและเหมืองแร เพื่อจัดเตรียมขอมูลปจจุบันใหเปน
พื้นฐานการสํารวจ และการตัดสินใจลงทุนใหกับนักลงทุน
4.2 สาระสําคัญของกฎหมายแรและกฎระเบียบตาง ๆ

4.2.1 บททั่วไป
กฎหมายแร ค รอบคลุ ม การบริ ห ารจั ด การแหล ง แร และกิ จ กรรมต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
ประโยชนทรัพยากรแร ตั้งแตการสํารวจทางธรณีวิทยาเบื้องตน การเจาะสํารวจ การพัฒนา การผลิต
และการแตงแรในประเทศลาว ซึ่งยกเวนน้ํามันกับกาซธรรมชาติ ซึ่งอยูภายใตกฎหมายฉบับอื่น

4.2.2 การสํารวจทางธรณีวิทยาทั่วไป และการบริหารจัดการทรัพยากรแร
1) กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (Ministry of Industry-Handicraft) มีหนาที่ในการสํารวจ
และจัดทําขอมูลการสํารวจทางธรณีวิทยาทั่วไปของประเทศ
2) เพื่ อ สนั บ สนุ น ให มี ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร รั ฐ บาลจึ ง ได แ บ ง ชนิ ด แร อ อกเป น 4
ประเภท คือ
2.1) แรโลหะ ครอบคลุมถึง ทองคํา เงิน ทองแดง สังกะสี เหล็ก ตะกั่ว ดีบุกและอื่น ๆ
2.2) แร อ โลหะ ครอบคลุ ม ถึ ง เพชร, ทั บ ทิ ม , มรกต, หิ น ปู น , กรวด, ทราย, ยิ ป ซั ม แร
อุตสาหกรรมและวัสดุกอสราง
2.3) แรเชื้อเพลิง ครอบคลุมถึง ถานหิน, แกสธรรมชาติ และปโตรเลียม
2.4) แหลงความรอนใตพิภพ ครอบคลุมถึง Geothermal water
3) รัฐบาลมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม บริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากร
แรของชาติ (โดยมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ)

4.2.3 การแบงพื้นที่แหลงทรัพยากรแร
พื้นที่แหลงทรัพยากรแรแบงออกเปน 4 พื้นที่ คือ
1) Mineral Business licensed areas คือ พื้นที่ที่ทางรัฐบาลกําหนดใหเปนพื้นที่ที่มีการทํา
เหมืองได
2) Reserved areas คือ พื้นที่แหลงแรสํารองไวสําหรับการทําเหมืองแรชนิดแรที่ตองการสํารอง
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3) Restricted areas คือ บริเวณพื้นที่ที่หามทําเหมือง เชน พื้นที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรม
พื้นที่ปาสงวน พื้นที่สําคัญสําหรับการปองกันประเทศ
4) Toxic areas คือ พื้นที่แหลงแรที่มีสารพิษปรากฏอยูหรือพื้นที่มีแรที่มีพิษปรากฏอยู กระทรวง
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม จะตองแจงและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ในทองถิ่น
เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดตอสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน

4.2.4 รูปแบบของการลงทุนดานเหมืองแร
การทําเหมืองสามารถดําเนินการในรูปแบบ ดังนี้
1) การทําเหมืองโดยใชเครื่องจักร
2) การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพหลัก
3) การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพเสริม
รูปแบบของกิจกรรมการทําเหมืองโดยใชเครื่องจักร แบงออกเปน 3 ขนาด ดังนี้
1) การทําเหมืองขนาดใหญ
2) การทําเหมืองขนาดกลาง
3) การทําเหมืองขนาดเล็ก
ขนาดของกิจกรรมการทําเหมืองแรจะถูกกําหนดโดยรัฐบาล ซึ่งพื้นฐานการพิจารณาขึ้นอยูเงิน
ลงทุน ชนิดของแร พื้นที่และปริมาณสํารองแร
การลงทุนทําเหมืองในประเทศสามารถดําเนินการไดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งดังนี้
1) การลงทุนโดยรัฐ
2) การรวมลงทุนระหวางรัฐกับเอกชนภายในประเทศ และ/หรือตางชาติ
3) การลงทุนจากนักลงทุนภายในประเทศ

4.2.5 ใบอนุญาตในการทําเหมืองแรและวิธีการขออนุญาต
บุคคลหรือนิติบุคคลที่ตองการทําเหมืองแร จะตองยื่นขอใบอนุญาตสํารวจแรขั้นตน (Prospecting
License) เมื่อขอมูลผลการสํารวจแรเพียงพอตอการสํารวจเพิ่มเติมตอไป บุคคลหรือนิติบุคคลจะตองยื่น
ขอใบอนุญาตเจาะสํารวจแร (Exploration License)
ภายหลังจากการเจาะสํารวจแร ถาบุคคลหรือนิติบุคคลตองการใบอนุญาตในการทําเหมืองแร ก็
จะตองยื่นขออนุญาตทําเหมืองแรจากรัฐบาลพรอมเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ ประกอบดวย รายงานศึกษา
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการทําเหมือง ในดานตางๆ
เมื่อไดรับการอนุมัติใบอนุญาตการทําเหมือง 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
รายละเอียดดังตอไปนี้
1) แผน วิธีการและเทคนิคตาง ๆ ที่ใชในการทําเหมืองแร ปริมาณและคุณภาพของแหลงแรที่จะ
ทําเหมือง
2) การประเมินดานเศรษฐกิจ และการประเมินผลกระทบตอสังคมจากการทําเหมืองแร
กรอบระยะเวลาสําหรับการศึกษาความเปนไปไดไมเกิน 1 ป สามารถขยายเวลาไดมากกวา 1 ป
ได โดยการอนุมัติจากรัฐบาล
พร อ มกั บ การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นการทํ า เหมื อ ง นั ก ลงทุ น จะต อ งส ง รายงานการศึ ก ษา
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1) การประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของโครงการและการเสนอทางเลือกและการหลีกเลี่ยง
หรือลดผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศและชุมชน
2) การประเมิ นความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และแผนการฟนฟู รวมถึงวิธีการตาง ๆ ที่เสนอเพื่ อ
หลีกเลี่ยงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดกับบุคคลที่ไดรับผลกระทบจากโครงการทําเหมืองแร รวมถึง
แผนการตาง ๆ ที่จัดเตรียมไวสําหรับการยายถิ่นฐานและการดํารงชีวิต
ในการขอใบอนุญาตทําเหมืองแรจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ดังนี้
1) แสดงความพรอมทางการเงิน และดานเทคนิคที่ใชในโครงการทําเหมืองแร
2) แสดงประวัติและหลักฐานการทําเหมืองแรในลักษณะคลายคลึงกัน
3) แสดงใหเห็นวาโครงการการทําเหมืองแรนี้ สามารถดําเนินการไดดวยวิธีที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และรวมปองกันปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
ผลกระทบทางนิเวศวิทยา
ระยะเวลาของใบอนุญาตทําเหมืองแรไมเกิน 30 ป นับจากวันที่ไดรับการอนุมัติ แตสามารถขยาย
เวลาออกไปได 2 ครั้ง โดยแตละครั้งไมเกิน 10 ป แตตองไดรับการอนุมัติรัฐบาล ซึ่งจะพิจารณาเปนกรณี
ไปและจะขึ้นอยูกับขนาดของเหมืองแร

4.2.6 การทําเหมืองแรรายยอย
หมายถึง การทําเหมืองขนาดเล็ก ทําการขุดขนโดยใชแรงงานคนไมใชเครื่องจักร อนุญาตใหเฉพาะ
คนลาวที่ใชทุนตนเองในการทําเหมืองแรเทานั้น
ผูประกอบการเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพหลัก สามารถขอใบอนุญาตไดจากหนวยงานของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรมที่เกี่ยวของหรือหนวยงานในระดับจังหวัด เทศบาล หรือ เขตพื้นที่
พิเศษ
หากผูประกอบการเหมืองแรรายยอย มีการวาจางคนงาน หรือใชเครื่องมืออุปกรณอื่นนอกจากที่
กําหนดแลว จะถือวาเปนการทําเหมืองแบบใชเครื่องจักร
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การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพเสริม คือ การทําเหมืองแรเปนครั้งคราว หรือผูประกอบการราย
ยอยที่การทําเหมืองแรไมใชอาชีพหลัก
การทําเหมืองแรรายยอยเปนอาชีพเสริม สามารถจะขอใบอนุญาตจากหนวยงานทองถิ่นของ
กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแตงแรจะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.2.7 สิทธิและหนาที่ของผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแร
ผูถือใบอนุญาตมีสิทธิดังนี้
1) ไดรับการปกปองโดยกฎหมาย
2) เอกสิทธในการดําเนินกิจกรรมการทําเหมืองแร ภายใตวิธีการที่ไดรับอนุมัติและภายในพื้นที่ที่
ไดรับการอนุญาต
3) ไดรับสิทธิพิเศษในการทําเหมืองแรตอ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการอนุมัติจากรัฐบาล
4) มีสิทธิครอบครองทรัพยสินรายไดที่ไดมาจากการทําเหมืองแรตามทีท่รี ะบุไวในสัญญา
5) ไดรับคําแนะนําดานเทคนิคและเทคโนโลยี ในการทําเหมืองแรจากรัฐบาล
6) สามารถขอขยายเวลาใบอนุญาตได
7) กอสรางสิ่งปลูกสราง โรงงาน ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณเพื่อการทําเหมืองแร ภายใตเงื่อนไขและ
ขอกําหนดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองมีหนาที่ดังตอไปนี้
1) ทําเหมืองแรตามขอเงื่อนไขและขอกําหนด 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
ผูถือใบอนุญาตทําเหมืองแรตองจัดตั้งและรักษากองทุนใหเพียงพอกับการพัฒนาโครงการดังนี้
การจัดหาที่อยูใหกับประชาชนที่ยายจากพื้นที่ทําเหมืองแรและการรับประกันชีวิตความเปนอยู การ
ชดเชยสําหรับพื้นที่ที่เสียหาย สิ่งกอสราง พืชผลตาง ๆที่ถูกทําลาย คาเชาพื้นที่ การปองกันสิ่งแวดลอม
และการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ทําเหมืองแร คาใชจายเหลานี้จะตองรวมอยูในตนทุนสําหรับโครงการนี้ตั้งแต
เริ่มแรก

4.2.9 บทลงโทษ
บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งละเมิดกฎหมายแรนี้จะถูกปรับเปนเงินดังนี้
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) จะตองอยูภายใตระบบการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมดังนี้

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 เหรียญสหรัฐ
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4.3.3 คาภาคหลวงแร (Royalty)
คาภาคหลวงแรจะถูกคํานวณและจัดเก็บโดยตั้งอยูบนพื้นฐานของมูลคารวมของการขายแร อัตรา
ของคาภาคหลวงแรอยูในชวงระหวาง 2-5 % ดังปรากฏในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 อัตราคาภาคหลวงแร
Kinds of Minerals
Iron
Copper
Lead
Zinc
Tin
Gold
Silver
Platinum
Sapphire
Ruby
Emerald
Potash
Gypsum

Royalty Rate (%)
2
3
3
3
2
5
4
5
5
5
5
2
2

ที่มา : Department of Geology and Mines

สําหรับการลงทุนจากตางประเทศเกี่ยวกับการสํารวจแหลงทรัพยากรธรรมชาติและดานพลังงาน
ภาษี และคาภาคหลวงแรเฉพาะ จะถูกกําหนดใน MEPA
4.4 หนวยงานภาครัฐดานแร
ประกอบดวยกระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (Ministry of Industry and Handicraft, MIH)
ซึ่งเปนหนวยงานระดับกระทรวง และกรมธรณีวิทยาและเหมืองแร (The Department of Geology and
Mines, DGM) ซึ่งเปนหนวยงานระดับกรม จัดตั้งขึ้นในป 1975 โดยมีอํานาจหนาที่หลักในการสํารวจและ
ทําเหมืองแรของประเทศ ดังนี้
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4.4.1 กระทรวงอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (The Ministry of Industry and
Handicraft, MIH) มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
o สนั บ สนุ น รั ฐ บาลในการวางแผนยุ ท ธศาสตร สํ า หรั บ การพั ฒ นาแร และ การกํ า หนด
กฎเกณฑและขอบังคับตางๆ เพื่อบริหารและจัดการ การทําเหมือง
o ดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร และ ทางเทคนิคเกี่ยวกับธรณีวิทยาและการทําเหมือง
รวบรวมทางสถิติของประเทศ และการจัดตั้ง Information Center สําหรับธรณีวิทยาและ
การทําเหมือง
o ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานสวนทองถิ่น
o วิจัย และนําเสนอเทคนิคเกี่ยวกับการทําเหมืองแร
o ออกใบอนุญาตในการสํารวจขั้นตน การเจาะสํารวจแร การทําเหมืองและการแตงแร
o การฝกอบรมและพัฒนาทักษะในดานธรณีวิทยาและการทําเหมืองแรใหกับพนักงานและ
คนงานที่เปนคนลาว
o อนุญาตการส งออกและนํา เขาแร ชนิดตางๆ โดยสอดคลองกั บกฎและขอกําหนดของ
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
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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนักลงทุนไทย
(Opportunity for Thai Investment)
5.1 ภาพรวม
ลาวมีทรัพยากรแรมากมายหลายชนิด ที่พบไดแก แบไรท ถานหิน ทองแดง โดโลไมท ทองคํา
กราไฟท ยิปซัม หินปูน เกลือหิน ซัฟไฟร เงิน ดีบุก และสังกะสี แรอื่น ๆ ที่คาดวาจะมีคือ พลวง แรใย
หิน บิสมัท โคบอลท รัตนชาติ เหล็ก ตะกั่ว ลิกไนท ดินขาว แมงกานีส โมลิบดีนัม โปแตช ทรายแกว
และวุลแฟรม สภาพแวดลอมทางธรณีวิทยาของแหลงที่พบแร ถานหิน ทองแดง ทองคํา แรเหล็ก โปแตช
เกลือหิน และดีบุก พบวามีศักยภาพสูง (Asian Journal of Mining , 2000)
การทําเหมืองแรเปนเพียงสัดสวนเล็ก ๆ ของเศรษฐกิจประเทศลาว ซึ่งสวนใหญจะเปนการทํา
เหมืองทองคํา ยิปซัม หินปูน และดีบุก สัดสวนการทําเหมืองแรจะมีผลตอ GDP ของประเทศเพียง 0.6
% เทานั้น ในป 2003 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แทจริงของลาวประมาณ 5.2 % เมื่อเทียบกับ 5.9
% ในป 2002 (International Monetary Fund 2004)
รายงานจาก Department of Geology & Mines (DGM) ผลผลิตแรจากการทําเหมืองแร
ไดแก แบไรท หินคารบอเนต (หินปูนและกรวดทรายเพื่อการกอสราง) ถานหิน (แอนทราไซทและลิก
ไนท) ทองคํา ยิปซัม เกลือหิน ซัฟไฟร เงิน ดีบุก และสังกะสี กิจกรรมเกี่ยวกับการทําเหมืองแรในลาว
สวนใหญเปนกิจการขนาดเล็ก และเกือบทั้งหมดดําเนินการและเปนเจาของโดยรัฐหรือเปนการรวมลงทุน
ของรัฐกับบริษัทตางชาติ
เพื่ อ เป น การกระตุ น และสนั บ สนุ น ให มี ก ารลงทุ น การทํ า เหมื อ งแร จ ากต า งชาติ รั ฐ บาลมี ก าร
ประกาศใชกฎหมายแรฉบับใหม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 1997 และมีการใหสิทธิประโยชนดานภาษี (การ
ยกเวนการเก็บภาษีชวงระยะเวลาหนึ่ง) สําหรับการสํารวจแร ในเดือนตุลาคม 1998 มีการออกใบอนุญาต
สํารวจแรทั้งหมด 21 รายใหกับบริษัทตางชาติสําหรับการสํารวจแรวัสดุกอสราง (ดินเหนียว แกรนิต
ยิปซัม หินปูน และ หินทราย) 8 ราย แรทองคํา 5 ราย ถานหิน 3 ราย และดีบุก 2 ราย และการสํารวจ
น้ํามันและกาซธรรมชาติ ซัฟไฟรและสังกะสีอีกอยางละ 1 ราย (Asian Journal of Mining, 1999)
บริษัท Oxiana บริษัท Padaeng Industry และ บริษัท Pan Australian Resources N.L. (PARNL) คือ
บริษัทตางชาติหลัก ที่เขาไปลงทุนสํารวจ และพัฒนาแหลงทองแดง ทองคํา เงิน และสังกะสีในลาว ในป
2003
5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร
สําหรับการลงทุนดานเหมืองแร เนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 5 (ป
2001-2005) รั ฐ บาลลาวมี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น จากต า งประเทศ โดยเฉพาะการลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแรและการแปรรูปผลิตภัณฑแร รัฐบาลลาวตั้งเปาการผลิตแรใหมีการขยายตัวอยูใน
อัตราเฉลี่ย 14.7% ตอป นอกจากนี้ รัฐบาลลาวมีโครงการที่จะสํารวจและจัดทําแผนที่ธรณีวิทยาและแร
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ธาตุในเขตภาคเหนือของลาว ตลอดจนมีโครงการสํารวจและขุดคนบอแรประมาณ 50 โครงการ ดังนั้น
นาจะเปนโอกาสดีสําหรับนักลงทุนไทยในการเขาไปลงทุนดานแร
การลงทุนของตางชาติในลาว ซึ่งรวมทั้งของประเทศไทย แสดงรายละเอียดไดตามตารางขางลางนี้
ตารางที่ 2 รายชื่อบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนในกิจการเหมืองแร
No

1

2
3
4

5

6

7
8
9

10

Company

Local/Foreign

Foreign
companies
Hongsa Lignite Co., Joint venture
Ltd.
(LaoThailand)
Viengphoukha coal Foreign
Mine Co., Ltd
(Thailand)
Luithing Co., Ltd
Local
Lane xang Mineral Foreign
Co., Ltd
(Australia)
(Oxiana Mineral
Resources)
Phubia Mining (Pan Foreign
Mekong Exploratory (Australia)
PTY., Ltd)
Lao-China Gold
Joint venture
(Lao-China)
Mining Industry
Corpotaion Ltd

Huajing Mining Co.,
Ltd
Hanoi Construction
Co. Ltd
Dao Lao

Lao Chien xinhoa

FForeign
(China)
Foreign
(Vietnam)
Joint venture
(LaoRussian)

Foreign

Province

Sayabouly

District

Hongsa

Area
(Ha)

6000

Kind of
Mineral

Coal

Activity

No
activities

Luangnamtha Viengphouk 800
Coal
Production
ha
Phongsaly
Gnot Uo
3000
Coal
Prospecting
Savannakhet Vilabouly
191843 Au,Ag,Cu Feasibility
Study
Sacannakhet Vilabouly
2851
Au,Ag,Cu Production
Special zone

286500 Au,Ag,Cu Exploration

Bolikhamxay

Khamkeut

79720

Alluvial
Au

Exploration

Bolikhamxay

Khamkeut

1875

Alluvial
Au
Au

Production

Luangphaban Pak Ou
g
Special zone Thathom

250

Vientiane

Sanakham

504

Vientiane
Vientiane
Vientiane
Municipality

Sanakham
Sanakham
Sanakham
Sangthong

1121
581
1211

33

10800

Prospecting

Alluvial
Au
Au

Exploration
Prospecting

Au
Au
Au
Au

Prospecting
Prospecting
Prospecting
Prospecting
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11

Akonote Oversea

12

Prospect
Exploration &
Mineral
Xanmu Udomxay

13

14

Lao-Korean tin
Mines

15

Lao-Russian Join
Venture
16 Lao-China Tin
Development
17 Padaeng Industry
Public Co.,Ltd
18 Lao-China Oriental
Minerals
Development Co., Ltd

19
20
21

22
23

Yuxi Xuanglong
Co., Ltd
Buhae Industrial
Corporation
Economy
Cooperation,
Vietnam
Hating Co., Ltd

(China)
Foreign
(Australia)
Lao-Australia
Joint venture
Foreign
(China)
Joint venture
(Lao-Korea)
FForeign
(Russian)
Joint venture
(Lao-China)
Foreign
(Thailand)
Join venture
(Lao-China)

Foreign
(China)
Foreign
(Korea)
Foreign
(Vietnam)

Foreign
(Vietnam)
Lao Cement Co., Ltd Joint venture
(Lao-China)

Municipality

Sangthong

30020

Au

Prospecting

Kreum

Sekong

77700

Au

Prospecting

Oudomxay

Zay

6000

Cu

Prospecting

Luangnamtha Sing
Khammouane Hinbourne

1800
1856.5

Angtimon Prospecting
Tin
Exploration

Khammouane Hinbourne
Khammouane Hinbourne

40
5800

Tin
Tin

Production
Prospecting

Bolikhamxay

Pakading

4800

Tin

Prospecting

Vientiane

Vangvieng

200

Pb, Zn

Production

Luangnamtha Long

7900

Cu

Production

Luangnamtha Long
Xaysombun Om
zone
Phongsaly
Yoth u

800
1200

Cu

Prospecting
Prospecting

2000

Cu

Exploration

Bokeo

27.59

Sapphire

Production

Khammouane Tha Kect

600

Gypsum

Exploration

Khammouane Xebangfay

700

Gypsum

Exploration

Vientiane

Vangvieng

4.5

Production

Vientiane
Vientiane

Vangvieng
Vangvieng

3
5.25

Vientiane

Vangvieng

9

Limeston
e
Red Clay
White
Clay
Mastone

Houaxay

34

Production
Production
Production

คูมือการลงทุนเหมืองแรลาว

24

25

26

27
28
29

Chongya Yuxi
Cement Lao. Ltd

Sikhod Coporation
Lao

Foreign
(China)

Foreign
(China)

Yunnan Exploration Foreign
Engineering Co.,
(China)
Ltd
V.S.K Co. Ltd
Foreign
(Thailand)
Phanangnon Co.
Foreign
Ltd
(Thailand)
Lao-China
Joint venture
(Lao-China)
Development &
Investment Co., Ltd

Salavan

Salavan

Khammouane Tha kect
Municipality

Limeston Exploration
e
100
Clay
Exploration
1000
Coal
Exploration
1850
Limeston Prospecting
e
400
Clay
Prospecting
197000 Potash
Exploration

Khammouane Tha kect

15

Khammouane Tha kect

10

Salavan
Salavan
Salavan
Salavan
Khammouane Tha kect

Xekong

Ducchung

500

Limeston
e
Limeston
e
Aluminiu
m

Production
Production
Prospecting

การลงทุนของไทยในอุตสาหกรรมเหมืองแรของลาวมีการลงทุนทําเหมืองแรในแรหลายชนิด เชน
ถานหิน หินปูน สังกะสี เปนตน
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง แหล ง แร ที่ มี ก ารค น พบและมี ก ารทํ า เหมื อ งของประเทศลาว แหล ง แร โ ลหะ
โดยเฉพาะแรทองคํา ทองแดง หากเปนแหลงปฐมภูมิ บริษัทตางชาติที่มีประสบการณและความชํานาญ
เฉพาะดาน โดยเฉพาะประเทศออสเตรเลีย จะมีโอกาสและศักยภาพมากกวา หากเปนแหลงลานแร
โดยเฉพาะแรทองคํา โอกาสของนักลงทุนไทยจะมีคอนขางมาก
ปจจุบันมีบริษัท ผาแดง จํากัด เขาไปลงทุนทําเหมืองแรสังกะสีเพื่อผลิตปอนเขามายังโรงถลุงแรผา
แดง จังหวัดตาก สําหรับแรนี้ คาดวานักลงทุนชาติอ่ืนคงไมสามารถเขามาลงทุนทําเหมืองได เนื่องจาก
คาใชจายในการขนสงแรดิบ ซึ่งตางกับนักลงทุนชาวไทยที่มีโรงถลุงอยูพรอมในประเทศ ดังนั้นจึงควรที่
จะมีการสนับสนุนการสํารวจแรอยางจริงจังจากนักลงทุนฝายไทย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพดานวัตถุดิบของ
ประเทศ
สําหรับแรดีบุก ซึ่งนักลงทุนชาวไทยมีความชํานาญและประสบการณพรอม และมีโรงถลุงแรดีบุก
อยูแลว จึงเปนแรหนึ่งที่ควรอยูในเปาหมายของนักลงทุน ประกอบกับประเทศลาวมีศักยภาพแหลงแร
ดีบุกกระจัดกระจายอยูทั่วไป ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญในการลงทุนในแรดีบุกใหมาก
สําหรับแรอุตสาหกรรม เชน ยิปซัม หินปูน ถานหินเปนตน ก็เปนแหลงที่นักลงทุนควรใหความ
สนใจ ซึ่งทั้ง 3 แรนี้ในปจจุบันก็มีนักลงทุนชาวไทยและตางประเทศเขาไปลงทุนทําเหมือง
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5.3 ขอไดเปรียบเสียเปรียบในการลงทุนดานแรในประเทศลาว
สามารถสรุปไดดังนี้
ขอไดเปรียบ
o แหลงทรัพยากรแรมีความอุดมสมบูรณ
o ภูมิประเทศเหมาะสมกับแหลงพลังงานน้ํา ซึ่งสามารถผลิตไฟฟาไดในราคาถูกปอนการ
ถลุงแรได โดยเฉพาะหากตองการพัฒนาแหลงแรบางชนิดที่ตองมีการถลุงในพื้นที่ เชน
แรบอกไซท เปนตน
o มีพรมแดนติดกับประเทศไทย การขนสงขามพรมแดนสะดวก โดยเฉพาะทั้งสองประเทศ
มีการสรางสะพานเชื่อมติดตอกัน และเปดจุดพรมแดนเพิ่มมากขึ้น
o มีนโยบายเปดประเทศสําหรับการลงทุนจากตางประเทศ
o คาแรงงานถูก
ขอเสียเปรียบ
o ขอมูลดานแหลงแรมีนอย ตองการการสํารวจเพิ่มเติม ซึ่งหมายถึงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นใน
ดานการสํารวจแร
o พื้นที่อยูหางไกล ขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายถึงคาใชจายในการลงทุน
พัฒนาแหลงแรที่เพิ่มขึ้น
o นโยบายของรัฐบาลทองถิ่นกับรัฐบาลกลางอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้นจําเปนตองมี
การประสานงานรวมกับรัฐบาลทองถิ่นกอนการดําเนินงาน
o ทัศนคติที่ไมดีตอกับนักลงทุนไทย เนื่องจากที่ผานมาชาวลาวเห็นวานักลงทุนไทยไมมี
ความจริงใจในการเขาไปทําธุรกิจในลาว นอกจากนี้ ยังชอบดูถูกและเอาเปรียบคนลาวอีก
ดวย
o ความไมแนนอนของกฎระเบียบของทางราชการ ซึ่งบางครั้งไมสามารถใชไดจริงในทาง
ปฏิบัติ
o ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะและความชํานาญ
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