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 สําหรับภาษีศุลกากรของแรท่ีไดปรับอัตราลงไดแก  
(1) เพชรที่ผานการตัดและขัดเงา รวามถึงแรรัตนชาติ ลดลงจากรอยละ 15 เหลือรอยละ 5 
(2) ทองคํา ลงลดจาก 250 รูปตอ 10 กรัม เปน 100 รูปตอ 10 กรัม 
(3) นิกเกิ้ล รวมกันท่ีรอยละ 10 จากรอยละ 5 และรอยละ 15 โดยไมคํานึงถึงระดับของการนําเขา 
(4) ตะกั่ว ลดลงจากรอยละ 25 เปนรอยละ 20 
(5) ยกเวนภาษีศุลกากรสําหรับแรรัตนชาติท่ีมีสีไมเรียบและเพชรที่ผานกระบวนการเจียระไนไม

สมบูรณหรือแตกหัก 
(6) รัฐบาลกลางกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิต (excise duty) คงตัวสําหรับถานหินท่ี 10 รูปตอตัน 

(w.e.f.26.06.2003) 
 แมวารัฐบาลอินเดียไดปรับลดระดับอัตราภาษีศุลกากรลงมาระดับหนึ่ง แตยังมีการกําหนดใหมีการ
จัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มพิเศษ (Surcharge on Import) อีกรอยละ 10 ของอัตราภาษีศุลกากรพื้นฐาน (Basic 
Duty) สําหรับสินคานําเขาทุกชนิด ยกเวนสินคาประเภทผลิตภัณฑปโตรเลียม ทองคําและสินคาเงิน (Gold & 
Silver) รวมทั้งยังกําหนดเก็บภาษีตอบโต (CVD) และยังคงอัตราภาษีศุลกากรในระดับสูงกับสินคา Consumer 
Goods และสินคาสําเร็จรูปอื่น ๆ (Finished Products) โดยรัฐบาลอินเดียไดประกาศใชพระราชบัญญัติงบประมาณ
ประจําป 2542-2543 ต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 2542 ในพระราชบัญญัติดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและ
การจัดเก็บภาษีนําเขาสินคา (Custom Duty) โดยในงบประมาณป 2542-2543 อินเดียไดยกเลิกการจัดเก็บภาษี
ศุลกากรพิเศษ (Special Custom Duty) ท่ีไดกําหนดไวรอยละ 2-5 ในปกอนหนา (ยกเลิกการจัดเก็บตั้งแต 28 
ก.พ. 2542 เปนตนไป) ยกเวนสินคาบางรายเทาน้ันท่ียังคงการจัดเก็บภาษีศุลกากรพิเศษ แตรัฐบาลอินเดียได
กําหนดจัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มพิเศษ (Surcharge) สําหรับสินคานําเขาทุกชนิดรอยละ 10 ของอัตราภาษีศุลกากร
พื้นฐาน (Basic Custom Duty) ยกเวนนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เคยจัดเก็บ Surcharge รอยละ 40 
รวมทั้งสินคาตามขอตกลง  GATT สินคาเงิน และทองคํา  
 
5. บทสรุปสําหรับนักลงทุนดานเหมืองแร 
 
5.1 โอกาสในการลงทุนอุตสาหกรรมเหมืองแรในอินเดีย 
 สําหรับโอกาสในการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในอินเดียไดนําเสนอเปนการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน ปญหาอุปสรรค และโอกาสในดานตางๆ ดังตารางที่ 10  
 
5.2 แรท่ีมีศักยภาพนาลงทุนในอินเดีย 
 
5.2.1 หลักเกณฑการพิจารณาแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุน 

หลักเกณฑท่ีใชในการพิจารณากําหนดชนิดของแรท่ีมีศักยภาพเหมาะสมที่จะลงทุนในตางประเทศ มี
ดังน้ี 
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ตารางที่ 10 
การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ในดานตาง ๆ ของอินเดีย 

 จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 
1. การเมือง -  - นโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม

วาระการดํ ารงตํ าแหน ง  หรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในระหวางสมัยของรัฐบาลนั้น 
ทําใหเกิดความไมนาเชื่อถือตอนักลงทุน 

- - รูปแบบการปกครองที่แบงออกเปนรัฐตางๆ ซึ่งมี
กฎระเบียบเปนเอกเทศแตกตางกัน 

2. เศรษฐกิจ การคา - เปนประเทศที่ใหญ มีประชากรมากกวาพันลานคน 
จึงเปนตลาดที่ ใหญมี อัตราการซื้อ-ขายสูงและ
เหมาะสมในการเปนประตูส งออกไปสู ทวีป
ตะวันออกกลางและยุโรป 
- เปนหนึ่งในประเทศที่มีเติบโตทางเศรษฐกิจที่ใหญ
ที่สุดในโลก และเปนอันดับ 4 ของโลกในดานกําลัง
การซื้อ (purchasing power) อินเดียมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงมากในระยะ 2-3 ปที่ผาน
มา เพิ่มขึ้นถึงรอยละ 9 และในระยะตอไปคาดวา
จะเพิ่มอยางนอยรอยละ 8 ตอป ซึ่งจะเปนประเทศ
มหาอํานาจอันดับ 3 รองจากสหรัฐอเมริกาและจีน
ได 
- มีการพัฒนาดานการธนาคารและเครือขายที่ดี มี
มากกวา 63,000 สาขาทั่วประเทศ 
- มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในเอเซียใต และมี
ความพยายามสรางกรอบความรวมมือใหมระหวาง
ประเทศในเขตมหาสมุทรอินเดียทําใหตลาดมีความ
กวางใหญขึ้น 

- เรื่องการเจรจา FTA ระหวางไทยกับอินเดีย 
ยังไมมีความคืบหนาเทาที่ควร เพราะการลด
ภาษีศุลกากรมีเพียง 82 รายการสินคาที่กําลัง
พิจารณาอยูและอินเดียยังตองการใชกฎวา
ดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of origin) 
- เรื่องตลาดภายในอินเดียแมจะมีประชากร
มากกวาพันลานคน ยังมีคนจนอยูมากและ
อาจไมมีอํานาจในการซื้อเหมือนประเทศที่ที่
เปนมหาอํานาจอื่นๆ 

- การทําสนธิสัญญาการเปดเสรีระหวางกัน เชน 
เขตการคาเสรีไทย-อินเดีย หรือการจัดตั้งกลุม 
BIMSTEC จะทําใหมีโอกาสในการขยายตลาด
ไปยังประเทศในแถบเอเชียใต เชน บังคลาเทศ 
ศรีลังกา เนปาล และปากีสถาน นอกจากนี้
ภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
และอุตสาหกรรมเหล็กของไทยยั ง ได รับ
ประโยชนจากการเปดเสรีทางการคากับอินเดีย 

- ขั้นตอนการขออนุญาตการนําเขาตองใชเวลาติดตอ
หลายเดือนซึ่งอาจสงผลเสียตอกระบวนการนําเขา
เครื่องจักรหรือสินคาทั่วไป อีกทั้งจํากัดปริมาณการ
นําเขา 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

3. ดานการลงทุน - รัฐบาลอินเดียไดจัดทําโครงการมากมายในการ
ปรับปรุงพื้นที่ในชนบท ปฏิรูปโครงการพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภคและเอื้ออํานวยชาวตางประเทศใน
การลงทุนพัฒนาถนนหนทาง เสนทางรถไฟ ทาเรือ 
และสนามบิน 
- รัฐบาลของอินเดียมีนโยบายสนับสนุนการลงทุน
จากตางประเทศเปนอยางมาก 

- อินเดียเพิ่งใหลิขสิทธิ์แกบริษัทเชลลของ
ประเทศเนเธอรแลนด เพื่อทําการสํารวจขุด
เจาะและกลั่นผลิตภัณฑเคมีภัณฑภายในป 
2459 ซึ่งอาจจะเปนคูแขงของชาวตางประเทศ
ที่จะไปลงทุนในอินเดีย 
- พอคาอินเดียไดชื่อวาเปนพอคาเรื่องเพชร
พลอยที่รวยและมีความชํานาญมากที่สุดใน
โลกและเปนเศรษฐีเพชรพลอยอันดับหนึ่ง
ของโลก ถานักลงทุนไทยจะเลือกประเภท
อุตสาหกรรมเพชรพลอยควรตองพิจารณาให
รอบครอบ 

- ปจจุบันมีการลงทุนของไทยในอินเดียที่ไดรับ
อนุมัติการสงเสริมการลงทุนตั้งแตป 2534 – 
2547 มีมูลคาเพียง 69.55 ลานเหรียญสหรัฐ ใน
หลายสาขา เชน ชิ้นสวนรถยนต ผลิตภัณฑเคมี 
และการกอสรางซึ่งตองการใชวัตถุดิบหลายชนิด
จากแรมาใชการผลิต 
- รัฐบาลอินเดียไดลดภาษี กระตุนเม็ดเงินลงทุน
จากผูประกอบการจากตางประเทศ โดยคาดวา
ประเทศกลุมอาเซียนจะลงทุนเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
ภายในป 2550 
- ในป 2548 ที่ผานมารัฐบาลอินเดียไดเนน
นโยบายในการสนับสนุนและอํานวยความ
สะดวกตางๆเพิ่มขึ้นแกนักลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศ 
- ในป 2549  BOI ของไทยจะเนนการลงทุนใน
อินเดียในสาขาอุตสาหกรรมตางๆ เชน ชิ้นสวน
รถยนต ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อัญมณี และ
เครื่องประดับ ซึ่งตองใชแรเปนวัตถุดิบ 
- อิ น เ ดี ย มี ชื่ อ เ สี ย ง ใ น เ รื่ อ ง  Software ซึ่ ง
กลายเปน Silicon village ของทวีปเอเชียและ
กําลังพัฒนาธุรกิจชิ้นสวนรถยนตเพื่อใหทันกับ
ความตองการของตลาดรถยนต ซึ่งการใช
รถยนตไดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะประชาชนมีเงิน
ซื้อรถยนตเพิ่มขึ้น 3 เทาตัว 
- สมาพันธอุตสาหกรรมอินเดียไดอนุมัติใหบริษัท 

-  ธนาคารกลางของอนิเดียหรือ RBI จะไมอนุมัติ
โครงการลงทุนโดยอัตโนมัติ ในประเภท
อุตสาหกรรมขนาดยอยที่สงวนไวสําหรับนักลงทนุใน
ประเทศ 
- อุตสาหกรรม Hardware Electronic 
Technology Park Schemes (HETPs) และ 
Software Technology Park Schemes (STPs) 
ยังคงจํากัดการลงทนุจากตางประเทศ 
- อินเดียยังคงไมเปดเสรีทางดานการลงทนุ โดย
เฉพาะที่จะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมขนาดยอย
และอุตสาหกรรม Consumer Goods และยังคงใช
นโยบายปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมทั้ง
การจํากัดการถือหุนของตางประเทศทีเ่ขาไปลงทุนใน
อินเดียมากประเภทอุตสาหกรรม และการจํากัดการ
ถือหุนตางประเทศ เนื่องจากเกรงวาผูประกอบการ
ภายในประเทศจะแขงขันกับตางประเทศไมได 
- อินเดียเปนประเทศหนึ่งที่ผลักดันใหมปีฏิญญา 
ขอตกลงการเปดเสรีสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT) อยางไรก็ตาม อินเดียยังคงจํากัดการลงทุนของ
ตางประเทศในโครงการที่เกี่ยวกับ Software 
เนื่องจากสินคาประเภท Software เปนสินคาสงออก
ที่สําคัญของอินเดีย 
- นักลงทุนไทยควรใหความสนใจในการลงทุนในสาขา
การผลิตวัตถุดิบใหแกอุตสาหกรรมภายใน และใน
สาขาการผลิตเพื่อการสงออก เชน ในอุตสาหกรรม  
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
 จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

3. ดานการลงทุน 
   (ตอ) 

  ผลิตรถยนตของประเทศเยอรมันนีมาเปด
โรงงานผลิตรถยนตและชิ้นสวนรถยนต ซึ่ง
จําเปนตองใชแรเหล็กและเหล็กกลาเพิ่มขึ้น 
-บริษัท Price water-house ไดทําการสํารวจ
ความคดิเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในอินเดยีจาก 
CEO 1,400 คนทั่วโลกปรากฏวาอินเดยีจะ
กลายเปนประเทศทีน่าลงทนุมากถึงรอยละ 30 
รองจากจีนรอยละ 55 

Agro-Industry อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
อัญมณี รวมทั้งสินคาสงออกที่อินเดียไดรับสิทธิพิเศษ
ทางการคากับประเทศที่พัฒนาแลว 
- บริษัทที่ผลิตและจําหนายเหล็กและเหลกกลาที่ใหญ
ที่สุดในโลกชื่อ Mittal Steel ไดซื้อกิจการเหล็กและ
เหล็กกลาหลายประเทศในโลก และกําลังเจรจาที่จะ
ซื้อบริษัทที่ผลิตเหล็กกลาขนาดรองมาคือ อารเซ
เลอร ซึ่งเปนของประเทศฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา 
อาจเกิดการผูกขาดในเรื่องอุตสาหกรรมเหล็กและ
เหล็กกลาและเปนคูแขงที่สําคัญ เพราะฉะนั้นนัก
ลงทุนที่จะไปลงทุนในสินแรที่เกี่ยวกับการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลาจะตองระมัดระวังเปนพิเศษในเรื่อง
การผลิตและดานการตลาด 

4. แรงงาน - คาจางแรงงานถูก 
- คนอินเดียมีความรูที่ดีในภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งมี
บุคลากรที่มีคุณภาพจํานวนมาก 

- ถึงแมวาคาแรงงานอุตสาหกรรมในอินเดียจะ
ต่ํา แตอาจมีคุณภาพไมไดมาตรฐานและการ
สื่อสารระหวางคนไทยกับแรงงานอินเดีย
อาจจะมีปญหาเรื่องภาษาดวยเพราะอินเดียมี
ภาษาที่แตกตางถึง 14 ภาษา 

-  -  

 5. อื่น ๆ - อินเดียมีโครงสรางอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบ
กฎหมายที่มีรากฐานดั้งเดิมมาจากประเทศอังกฤษ 
- มีวัตถุดิบธรรมชาติมาก เชน ขาว ฝาย เสนใย  
ตาง ๆ สินแร 
- มีความ เจริญอย า งมากทางด าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology : IT) 
- ภาคอุตสาหกรรมของอินเดียมีขนาดใหญ 

- ความซ้ําซอนของกฎหมายระหวางสวนกลาง
และสวนภูมิภาค เชน การเก็บภาษีการขนสง
ขามเมืองและขามรัฐ (Octroi Tax) กรณี
ขนสงสินคาทางบก 
- เนื่องจากเปนประเทศที่มีพื้นที่กวางขวาง 
โครงสรางพื้นฐานในเรื่องสาธารณูปโภคและ
การคมนาคมภายในประเทศยังไมไดรับการ 

-  -การเก็บภาษีมีความซ้ําซอนระหวางรัฐบาลกลางและ
รัฐบาลทองถิ่น รวมทั้งอัตราภาษีที่คอนขางสูง 



ASD/JSS/ENV49047/P0749/Tab 10.doc  

ตารางที่ 10 (ตอ) 
 จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค 

5. อื่น ๆ (ตอ) -  พัฒนาเหมือนประเทศมหาอํานาจอื่นๆ ทําให
อาจมีปญหาในการขนถายสินคาระหวางเมือง 
- ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชติดตอธุรกิจเพราะ
อินเดียเคยเปนเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ  
ขนบธรรมเนียมบางอย าง ยังมีอ ยู ซึ่ งไม
เหมือนกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย และ
อินเดียยังคงรักษากฎหมายการปกครองแบบ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งบางครั้งก็มีความเขมงวด
เกินไป 
- ความขัดแยงระหวางศาสนาโดยเฉพาะ
ศาสนาอิสลามและฮินดู และขอพิพาทกับ
ประเทศเพื่อนบานเชน ปากีสถาน อาจจะเปน
ปจจัยสําคัญในการลงทุนของชาวตางประเทศ 

-  -  
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(1) สนับสนุนกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
(2) แผนการดําเนินงานในอนาคตของผูประกอบกิจการเหมืองแรขนาดใหญในประเทศไทย 
(3) ปริมาณสํารองของแรในปจจุบันของประเทศไทย 
(4) ศักยภาพในการผลิตแรของประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
(5) ชนิดและปริมาณแรท่ีนําเขา-สงออกระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 
(6) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Gross Domestic Product หรือ GDP) ของประเทศ 
(7) การเจรจาเขตการคาเสรี (Free Trade Area หรือ FTA)  
(8) การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตาง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(9)  ประวัติการลงทุนกิจการเหมืองแรของคนไทยที่ไปลงทุนในประเทศศึกษา 
(10) การสงเสริมการลงทุนของ BOI ในประเทศศึกษาที่ใหบริษัทตางชาติมาลงทุนเพิ่ม 
(11) ความตองการใชสินแรของประเทศสาธารณรัฐอินเดียและบริษัทขนาดใหญของโลก 

 
5.2.1.1 กลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ไดสนองนโยบายของรัฐบาลที่มุงผลักดันให
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาขีดความสามารถเพื่อแขงขันทางการคาในเวทีตลาดโลก โดยจัดทําแผนการจัดหาแร
และโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ จํานวน 8 กลุม ซึ่งถือเปนกลุมอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และใชทรัพยากรแรเปนวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต อันไดแก 

(1) กลุมอุตสาหกรรมซีเมนต  
(2) กลุมอุตสาหกรรมกอสราง  
(3) กลุมอุตสาหกรรมเซรามิก 
(4) กลุมอุตสาหกรรมแกวและกระจก 
(5) กลุมอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
(6) กลุมอุตสาหกรรมพลังงาน 
(7) กลุมอุตสาหกรรมโลหการ 
(8) กลุมอุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ 
ดังน้ันการหาแหลงแรสํารองที่ เปนวัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพดีเพ่ือสนับสนุน 

กลุมอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนจึงเปนสิ่งที่สําคัญมาก 
 
5.2.1.2 แรท่ีใชเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม 

ชนิดของแรท่ีใชเปนวัตถุดิบของกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญทั้ง 8 กลุม แสดงในตารางที่ 11   
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ตารางที่ 11 
ชนิดของแรที่ใชในกลุมอุตสาหกรรมที่สําคัญ 8 กลุม 

อุตสาหกรรม ประเภทสินคา ทรัพยากรแรที่เปนวัตถุดิบสําคญั 
1) กลุมอตุสาหกรรมซีเมนต 

 
ปูนซีเมนต  หินปูน (Limestone) หินดินดาน 

เหลก็ ยิปซั่ม ถานหิน 
2) กลุมอตุสาหกรรมกอสราง หินกอสราง  หินปูน หินแกรนติ หินบะซอลต          

หินทราย 
3) กลุมอตุสาหกรรมเซรามกิ เครื่องประดับตกแตง เครื่องสุขภัณฑ 

กระเบื้องที่ใชในการแตงบานและกอสราง 
ของชํารวย 

ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball 
Clay) Silica Sand ดินเหนียว 
(Plastic Clay) เฟลดสปาร 

4) กลุมอตุสาหกรรมแกวและ
กระจก 

ผลิตภัณฑกระจก บรรจุภัณฑ  ใยแกว  ทรายแกว (Glass Sand) แบไรต 
ควอรตซ 

5) กลุมอตุสาหกรรมอัญมณีและ 
    เครื่องประดับ 

อัญมณีและเครื่องประดับตางๆ เพชร พลอย รัตนชาติ (Gemstone) 
ทองคํา เงิน ทองคําขาว และอื่นๆ 

6) กลุมอตุสาหกรรมพลังงาน พลังงานไฟฟา ถานหิน (Coal) 
7) กลุมอตุสาหกรรมโลหการ แบตเตอรี่รถยนต สวนประกอบ

คอมพิวเตอร และแผงวงจรไฟฟา 
กระปอง 

เหลก็ สังกะสี ดบีุก แทนทาลั่ม ตะกั่ว 
ทองคํา เงิน ทองแดง 

8) กลุมอตุสาหกรรมปุยและ
เคมีภัณฑ 

ปุยทางการเกษตร  แรโปแตช เกลือหิน 

ท่ีมา : รวบรวมขอมูลจาก “เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,    
        2547 
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สําหรับชนิดของแรท่ีตองใชเปนวัตถุดิบในกลุมอุตสาหกรรมหลกั 8 ประเภท สรุปไดดังน้ี 
(1) แรหิน เชน หินปูน หินดินดาน 
(2) ยิปซั่ม 
(3) ถานหิน 
(4) แรดิน ดินขาว (White Clay) ดินดํา (Ball Clay) ดินเหนียว (Plastic Clay) 
(5) ทรายแกว (Silica Sand) 
(6) เฟลดสปาร (Feldspar) 
(7) เหล็ก 
(8) แบไรต 
(9) ควอรตซ 
(10) กลุมแรอัญมณี 
(11) ทองคํา ทองคําขาว 
(12) ทองแดง 
(13) เงิน 
(14) ตะกัว่ (เลกิใชในอุตสาหกรรมอิเลกทรอนิกส ต้ังแตป 2549 ตามขอกําหนดของสหภาพยโุรป  ROHS) 
(15) ดีบุก 
(16) สังกะส ี
(17) โปแตช 
(18) เกลือหิน 

 
 จากแผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศของ กพร. ไดรวบรวมขอมูลปริมาณ
การใชแรชนิดตางๆ ในกลุมอุตสาหกรรมหลัก ปริมาณการผลิตแร และปริมาณสํารองแร พรอมทั้งเสนอบท
วิเคราะหและแนวทางในการจัดหาแรใหเพียงพอตอความตองการที่คาดการณในอนาคต ดังตารางที่ 12 ไดสรุป
รายละเอียดในสวนที่จะนําไปพิจารณาประกอบการคัดเลือกแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุนในตางประเทศ 
  จากขอมูลในตารางขางตน พอจะสรุปไดวา กพร. เสนอแนะใหจดัหาแรชนิดตาง ๆ ไดแก โพแทสเซียม-
เฟลดสปาร แรทรายแกว แรรตันชาติ ถานหิน ดีบุก สังกะสี ตะกั่ว และเหล็ก จากตางประเทศ รวมถึงแรโปแตชที่
นําเขาจากตางประเทศอยูแลวเพื่อตอบสนองความตองการของภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น แตกําลังการผลิตแร
ภายในประเทศไมสามารถรองรับได อีกท้ังแรบางชนิดมีคุณภาพไมถึงเกณฑท่ีจะนํามาใชกับอุตสาหกรรมได จําเปนตอง
จัดหาแรท่ีมีคุณภาพดีจากแหลงอื่นภายนอกประเทศมาใชควบคูกัน  

 
 



คูมือการลงทุนดานอุตสาหกรรมเหมืองแรในตางประเทศ ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย 

 

ASD/JSS/ENV49047/P0749/manual_india.doc  - 59 -                   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

ตารางที่ 12 
ปริมาณการใช ปริมาณการผลิต และปรมิาณสํารองแร สําหรับกลุมอุตสาหกรรมหลัก ในป 2546 

กลุมอุตสาหกรรม/ 
แรวัตถุดิบ 

ปริมาณการใชแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณการผลิตแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

อุตสาหกรรมซีเมนต 
- หินปูน 45,614,078 46,362,061 7,519.99 - ขอกันพ้ืนที่แหลงหินปูนออกจากพื้นที่ลุมนํ้าช้ัน 1 

และกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจแรเพ่ือลดข้ันตอนใน
การขออนุญาตและขอตออายุประทานบัตร 

- หินดินดาน 3,147,675 3,487,900 487.13 - ขอกันพ้ืนที่แหลงหินดินดานออกจากพื้นที่ลุมนํ้าช้ัน 
1 และกําหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจแร เพ่ือลดข้ันตอน
ในการขออนุญาตและขอตออายุประทานบัตร 

- แรเหล็ก 10,715 9,675 30.8 - จัดหาแหลงดินแดง ดินลูกรัง ศิลาแลง เปนแหลง
สํารองเพ่ิมเติม เพ่ือใชเปนวัตถุดิบทดแทนใน
กระบวนการผลิตในระยะยาว 

- ยิปซั่ม 1,213,712 7,291,167 264 - ควบคุมปริมาณการสงออกเพ่ือสงวนไวใชในประเทศ 
- จัดหาแหลงสํารองเพ่ิมเติมในประเทศ เพ่ือรองรับ
ความตองการ 
- ศึกษาและจัดเตรียมแนวทางการใชยิปซั่มสังเคราะห
ในการผลิตซีเมนตแทนยิปซั่มธรรมชาติ 

อุตสาหกรรมกอสราง (ป 2547) 
- แรหิน 137.35 137.35 9,674.95 - ผลักดันใหประชาชนและภาครัฐใชหินประดับ ไดแก 

หินออนและหินแกรนิต จากแหลงแรในประเทศ 
- ปรับปรุงระบบการอนุญาตใหมีการผลิตหินทรายอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย โดยการออกใบอนุญาตขุดแรรายยอย 

อุตสาหกรรมเซรามิก (ในเขตประทานบัตร)  
- ดินขาว (Kaolin) 428,890 558,373 90.97 - แยกแยะและจัดกลุมแหลงดินขาวใหเหมาะสมตอการ

ใชงาน 
- เพ่ิมประสิทธิภาพในการแตงแร โดยเพ่ิมมูลคาแหลง
แรคุณภาพต่ํา หรือแตงแรใหมีคุณภาพสูงข้ึน ทดแทน
การนําเขา 
- สนับสนุนการรวมกลุมผูผลิตและผูประกอบการราย
ยอย เพ่ือรวมมือกันทางดานผลผลิตและการใชวัตถุดิบ
อยางมีประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

กลุมอุตสาหกรรม/ 
แรวัตถุดิบ 

ปริมาณการใชแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณการผลิตแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

- โพแตสเซียม-
เฟลดสปาร 

3,586 6,368 0.50 - จัดหาแหลงแรสํารองเพ่ิมเติมในประเทศ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได 

    - จัดหาแรจากตางประเทศ โดยนําเขาแรคุณภาพสูงจาก
ตางประเทศมาผสมกับแรคุณภาพต่ําในประเทศ 
- สงเสริมใหผูประกอบการใชแรเฟลดสปารชนิดอ่ืนทดแทน 

- โซเดียม- 
   เฟลดสปาร 

365,901 818,622 19.48 - จัดหาแหลงแรสํารองในประเทศเพิ่มเติม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได 
- ควบคุมการสงออก เพ่ือใหมีปริมาณสํารองแรโซเดียม
เฟลดสปารเพียงพอในระยะยาว 
- สงเสริมความรวมมือระหวางผูผลิต เพ่ือวางแผนการ
ผลิตรวมและผสมแรเพ่ือใหมีการใชวัตถุดิบอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- ดินดํา (Ball 
Clay) 

285,430 579,404 13.88 - จัดหาแหลงแรสํารองในประเทศเพิ่มเติม 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการแตงแรเปอรเซนตต่ําใหสามารถ
ใชงานแทนแรเปอรเซนตสูงได 

* ปริมาณสํารองแรจากแหลงแรที่มีประทานบัตรพบวาไมสามารถรองรับความตองการแรโพแทสเซียมเฟลดสปารได จึงตองนําเขาจากตางประเทศมาเสริม
คุณภาพแรที่ผลิตไดในประเทศ 

อุตสาหกรรมแกวและกระจก 

- ทรายแกว 
(Silica Sand) 

1.229 ลาน 1.294 ลาน 116.53 - เรงรัดวิธีการขอประทานบัตร โดยไมตองทํา EIA 
แตทํา IEE ตามนโยบายของ สผ. 
- จัดหาแหลงแรสํารองเพ่ิมเติม 
- จัดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ โดยการซื้อ
หรือสงเสริมใหภาคเอกชนไปลงทุนทําเหมือง 

* กพร. เสนอใหจัดหาแรทรายแกวจากตางประเทศ 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

กลุมอุตสาหกรรม/ 
แรวัตถุดิบ 

ปริมาณการใชแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณการผลิตแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
- รัตนชาติ 
    (Gemstone) 

มาก นอยมาก N/A - ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือพิจารณา
แหลงศักยภาพแรรัตนชาติ เพ่ือสงเสริมการสํารวจ
เพ่ิมเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร 
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 
- ประสานงานกับภาคเอกชนในการสนับสนุนให
ประเทศไทยจัดตั้งศูนยกลางการแลกเปลี่ยนซื้อขาย
อัญมณีและเครื่องประดับ 

- ทองคําและเงิน  4 และ 12 37 (ตัน) - ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือพิจารณา
แหลงศักยภาพแรทองคําและเงิน เพ่ือสงเสริมการ
สํารวจเพิ่มเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร 
- สงเสริมการ recycle ทองคําและเงินจากช้ินสวน   
อิเลกทรอนิกส เพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

* จากการวิเคราะหศักยภาพในการผลิตแรวัตถุดิบในไทยของ กพร. พบวาปริมาณสํารองแรในประเทศมีไมเพียงพอตอความตองการของ
อุตสาหกรรม แนวทางหนึ่งคือจัดหาแรรัตนชาติจากตางประเทศ 
อุตสาหกรรมพลังงาน 
- ถานหิน 27.3 ลาน 20 ลาน 1,142.88  กฟผ. 

- จัดเตรียมแหลงศักยภาพถานหินสํารองใหแก กฟผ. 
เพ่ือผลิตไฟฟาในระยะยาว 
- สนับสนุน กฟผ. ใหสํารวจแหลงถานหินเพ่ิมเติมใน
บริเวณแองแมเมาะ เพ่ือเพ่ิมปริมาณสํารองถานหิน ที่
ใชผลิตไฟฟา 
- สนับสนุนให กฟผ. นําถานหินคุณภาพต่ํามาผสม
กับถานหินคุณภาพสูง จากแหลงในและตางประเทศ 

    ภาคเอกชน 
- สงเสริมใหมีการทําเหมืองถานหินในประเทศเพิ่มข้ึน 
สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาถานหินในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

กลุมอุตสาหกรรม/ 
แรวัตถุดิบ 

ปริมาณการใชแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณการผลิตแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

อุตสาหกรรมโลหะการ 
- ดีบุก ประมาณ  

6,500 
15,089 170,000 ตัน  - สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพ่ือ

สงเสริมใหผูใชดีบุกจัดหาโลหะดีบุกจากตลาดโลกได
อยางเหมาะสมที่สุด 

- สังกะสี 127,287 
ตันโลหะ 

113,686 0.57 - สนับสนุนการทําเหมืองแรในประเทศ โดยพิจารณา
แหลงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพ่ือกําหนดเปนเขต
เศรษฐกิจแร 
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 
- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
สงเสริมใหผูใชสังกะสีจัดหาโลหะสังกะสีจากตลาดโลกได
อยางเหมาะสมทีสุ่ด 

- ตะกั่ว 85,132 เหมืองตะกั่วหยุด
ดําเนินการตั้งแตป 

2545 

7.68 

อยูในพ้ืนที่ซึ่ง
เตรียมประกาศ
เปนเขตอุทยาน

แหงชาติ 

- สนับสนุนการทําเหมืองแรในประเทศ โดยพิจารณา
แหลงที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย เพ่ือกําหนดเปนเขต
เศรษฐกิจแร 
- ฟนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ถูกปนเปอนบริเวณใกลเคียง
เหมืองแรตะกั่ว 
- พิจารณาความเหมาะสมในการทําเหมืองแรตะกั่วใน
พ้ืนที่ใหม 

    - ประสานงานกับกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือพิจารณา
แหลงศักยภาพแรตะกั่ว เพ่ือสงเสริมการสํารวจ
เพ่ิมเติม และลงทุนพัฒนาเปนเหมืองแร 
- สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 
- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพ่ือ
สงเสริมใหผูใชตะกั่วจัดหาโลหะตะกั่วจากตลาดโลกได
อยางเหมาะสมที่สุด 
- สงเสริมการ recycle ตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา เพ่ือ
ทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 

กลุมอุตสาหกรรม/ 
แรวัตถุดิบ 

ปริมาณการใชแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณการผลิตแร 
(ตันโลหะ) 

ปริมาณสํารองแร 
(ลานตันโลหะ) 

แผนการจัดหาแรของ กพร.  
 

- เหล็ก (ป 2547) 
ไทยไมมีโรงถลุงแร
เหล็กดิบ ดงันั้นจึง
เปนการนําเขาจาก
ตางประเทศ 

10.08  
ลานตันโลหะ 

21 ลานตันโลหะ 30.8 - สงเสริมใหตั้งโรงงานผลิตเหล็กข้ันตนในประเทศ 
เพ่ือผลิตเหล็กคุณภาพสูงปอนใหแกภาคอุตสาหกรรม
เหล็ก 
- สนับสนุนการทําเหมืองในประเทศ เพ่ือจัดหาแร
เหล็กปอนแกโรงงานผลิตเหล็กข้ันตน 

    -  สงเสริมใหภาคเอกชนไปจัดหาแรในตางประเทศ 
ดวยการลงทุนทําเหมือง หรือจัดซ้ือจากตางประเทศ 
- สงเสริมการจัดตั้งตลาดกลางอิเลกทรอนิกส เพ่ือ
สงเสริมใหผูใชเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กจัดหาโลหะ
เหล็กจากตลาดโลกไดอยางเหมาะสมที่สุด 
- สงเสริมการ recycle เศษเหล็กจากการใชงานตาง ๆ 
เพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ 

- ทองแดง    - ไมมี 
อุตสาหกรรมปุยและเคมีภัณฑ 
- แรโปแตช 470,000 

(นําเขาจาก
ตางประเทศ
ทั้งหมด) 

ไมมีการผลิตแร
โปแตชในประเทศ 
แตมีโครงการที่
รองรับการผลิตใน

อนาคต 

136 - เรงรัดการพัฒนาแหลงแรโปแตชในประเทศ 

- เกลือหิน 1.8 ลานตัน 0.8 ลานตัน 18 ลานลานตัน - สงเสริมและปรับปรุงเทคนิคการผลิตเกลือสินเธาวที่
มีประสิทธิภาพ และไมสงผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ท่ีมา : รวบรวมขอมูลจาก “เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนการจัดหาแรและโลหะสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร,  

 2547 
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5.2.1.3 แนวโนมความตองการแรในอนาคต 
 (1) อุตสาหกรรมเซรามิก มีการขยายตัวอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะเซรามิกท่ีใชในการกอสราง แม
ประเทศไทยมีวัตถุดิบที่พรอมแตการทําเหมืองแรเพื่อนํามาผลิตเซรามิกของไทยยังถูกกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
คัดคานวาเปนอุตสาหกรรมที่สงผลกระทบสิ่งแวดลอม  

(2) แรเหล็ก  วัตถุดิบที่ใชในการผลิตเหล็กน้ันสวนใหญเปนเหล็กนําเขาและเศษเหล็ก (Scrap) 
ไมไดผลิตจากสินแรเหล็กธรรมชาติในประเทศ 

(3) ถานหิน การใชถานหินในประเทศสวนใหญจะใชในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต การผลิตไฟฟา 
และอุตสาหกรรมอื่น ๆ และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ คาดวาความตองการใชปูนซีเมนตใน
ประเทศจะตองขยายตัวตามไปดวยจึงคาดการณวาอัตราการใชถานหินในประเทศไทยนาจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 10 – 15  
 (4)   อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมกระจกมีการรวมตัวเปนกลุม ใชเทคโนโลยีสมัยใหม และใช
วัตถุดิบที่ผลิตไดในประเทศเปนหลัก เชน ทรายแกว เฟลดสปาร โดโลไมต และหินปูน ซึ่งมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มขึ้น และจากการที่โรงงานขนาดใหญชื่อ “ฮันดุ” ในเกาหลีใตปดตัวลง ทําใหเกาหลีใตหันมานําเขากระจกจาก
ประเทศไทยมากขึ้น 
 (5)  อัญมณีและเครือ่งประดับ ประเทศไทยมีแนวโนมที่จะนาํเขาสินคาอัญมณแีละเครื่องประดับ
เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะสินคาประเภทเพชรที่เจียระไนแลว รวมถึงเพชรกอน รองมาคือทองคําท่ียังมิไดแปรรูป   
 (6)  อุตสาหกรรมทองแดง ในประเทศไทยขาดแคลนแหลงสินแรในปริมาณที่พอเพียงที่จะนํามา
ถลุงเปนทองแดงบริสุทธิ์ ปริมาณความตองการใชทองแดงในอุตสาหกรรมตอเน่ืองตาง ๆ ยังคงมีมากขึ้นอยาง
ตอเน่ือง 
 
5.2.2 แรท่ีเสนอแนะใหลงทุน 
 จากขอมูลการผลิตแร หัวขอท่ี 2.1 แหลงแรท่ีสําคัญของอินเดีย หัวขอท่ี 2.2 ในดานปริมาณสํารองแร
มากติดอันดับโลก และหลักเกณฑการพิจารณาแรท่ีมีศักยภาพตอการลงทุน หัวขอท่ี 5.2.1 น้ัน แรท่ีเสนอแนะให
นักลงทุนไปลงทุนในอินเดีย ไดแก 

(1) เหล็ก 
(2) ถานหินลิกไนตและ Coal Bed Methane 
(3) ตะกั่ว 
(4) สังกะสี 
(5) อัญมณี 
(6) ทองแดง  
(7) ทองคํา 
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 สินแรเหลาน้ีมีโอกาสท่ีจะสํารวจพบแหลงแรขนาดใหญและมีตลาดใหญรองรับทั้งในและตางประเทศ  
เน่ืองจากการผลิตแรหลายชนิดไมเพียงพอตอความตองการของตลาดภายในประเทศ และสินแรท่ีเสนอแนะเปนแร
ท่ีตองการนํามาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย 
 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 (1) ตนทุนการผลิตแรของอินเดียคอนขางต่ํา เน่ืองจากอัตราคาแรงงานถูกกวาของไทย ดังน้ันจึง
เหมาะที่จะใหอินเดียเปนฐานการแปรรูปทรัพยากรแรใหเปนแรสําเร็จรูป 
 (2) นักลงทุนตองทําการศึกษาเกี่ยวกับสภาพความเปนอยู วัฒนธรรม กฎระเบียบทั้งสวนกลางและ
ของรัฐตางๆ ของอินเดีย และควรเดินทางไปดวยตนเองกอนการตัดสินใจลงทุน โดยสภาอุตสาหกรรมมีแผน 
Selling Mission เพื่อเดินทางไปยังเมืองหลักของอินเดีย ไดแก นิวเดลี บอมเบย กัลกัตตา และบังกะลอร เพื่อให
นักลงทุนไดทราบถึงปญหา อุปสรรค รวมทั้งชองทางในการติดตอคาขายกับอินเดีย เพื่อนําไปแกไขและวางกลยุทธ
เพื่อเจาะตลาดอินเดียตอไป 

• ดานเหมืองแร 
 หลักการพิจารณาและขอมูลในการตัดสินใจลงทุนตางๆ ท่ีปรึกษาขอนําเสนอโดยสังเขป ดังน้ี 

(1) สํารวจแรเบ้ืองตนขั้นรายละเอียดแลวขอสัมปทานเหมืองแรเพื่อทําเหมืองแรตามลําพังหรือรวม
ทุนกับผูอื่น 

(2) หากดําเนินการทําเหมืองตอไปตองทําการศึกษาความเหมาะสมดานธนกิจเงิน (Bankable 
Feasibility) กําหนดหรือเลือกแผนดําเนินการดังน้ี 
  (ก)  ทําเหมืองอยางเดียว 
  (ข)  ทําเหมืองและโรงแตงแร 
  (ค)  ทําเหมือง-โรงแตงแร-โรงถลุงแรใหบริสุทธิ์ 
  (ง) ทําเหมือง-โรงแตงแร-โรงถลุงแรใหบริสุทธิ์-อางเก็บนํ้า-โรงไฟฟา (Incentive Infrastructure 
กรณีขอ FIPB) 
  (จ)  ทําเหมือง-โรงแตงแร-โรงถลุงแรใหบริสุทธิ์-อางเก็บนํ้า-โรงไฟฟา (อางเก็บนํ้าหรือเขื่อน)-
ทางรถไฟเพื่อขนสงแรไปยังตลาดหรือทาเรือ 
  (ฉ)  ทําเหมือง-โรงแตงแร-โรงถลุงแรใหบริสุทธิ์-อางเก็บนํ้า-โรงไฟฟา-ทางรถไฟ-ทอเรือสงออก
แร (Incentive Infrastructure กรณีขอ FIPB) 

(3) เลือกเทคโนโลยีการทําเหมือง-แตงแร-ถลุงแร กรณีแรเด่ียว (Single Mineral / Ore) ท่ี
เหมาะสม 

(4) เลือกเทคโนโลยีการทําเหมือง-แตงแร-ถลุงแร กรณีสหแร (Polymineral Assemblage) ท่ี
เหมาะสม 

(5) ซื้อขายแรดิบโดยไมผานกระบวนการแตงแร-ถลุงแร 
(6) ซื้อขายแรดิบโดยผานกระบวนการแตงแร-ถลุงแร 
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(7) กรณีขอ FIPB ควรระบุรายละเอียดเพื่องายตอการพิจารณาวา 
- ผลิตแรเพื่อจําหนายภายในประเทศ หรือ 
- ผลิตแรเพื่อจําหนายท้ังภายในและสงออก 

(8) นโยบายรัฐควบคุมการสงออกแรบางชนิด บางเกรด โดยเฉพาะอยางยิ่งแรเกรดสูง เชน สินแร
เหล็ก 

(9) พิจารณาราคาสินคาท่ีผลิตไดท่ีจะซื้อหรือจะขายดังน้ี 
- ราคาตนทุนผลิตแร (กรณีแรเด่ียว) 
- ราคาตนทุนผลิตแร (กรณีแรท่ีเกิดรวมกัน) 
- ราคาตนทุนผลิตแร (ชนิดสําเร็จหรือกึ่งสําเร็จ) และคาขนสงไปยังตลาดในประเทศ 
- ราคาตนทุนผลิตแร และคาขนสงไปยังทาเรือเพื่อสงออก 
- ราคาตนทุนผลิตแร คาขนสงภายในประเทศ คาขนสงไปยังตางประเทศ (เปรียบเทียบ

ระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น) คาประกันภัย และคาภาษีสงออกแร (ถามี) 
(10) กรณีสงมาจําหนายยังประเทศไทย ตองพิจารณา 

- ตลาดความตองการแร ชนิดแรและเกรดแรท่ีผลิตไดจากเหมืองผูประกอบการอื่นใน
ประเทศไทย 

- ความตองการแร ชนิดแรและเกรดแรท่ีผลิตไดจากเหมืองตามความสามารถหรือเหมาะสม
กับเทคโนโลยีจากโรงงานของเครือขายของผูลงทุนทําเหมือง (เชน บริษัทในเครือหรือโรงงานในเครือธุรกิจ) หรือ
ผูประกอบการรายอื่นท่ีไมอยูในเครือขายของผูลงทุนทําเหมือง 

- ปริมาณแร ชนิดแร และเกรดแรท่ีจะซื้อ / จําหนาย โดยพิจารณาจากใบสั่งซื้อ สัญญาซื้อ
ขายระยะสั้นหรือระยะยาว การชําระเงินคาสินคา กําไรจากราคาตนทุนสินคา เปนตน 

- ราคาที่จะขาย 
- สถานที่ พื้นท่ีเก็บสินคา กรณีแรรวมกอง  
- ปญหาสิ่งแวดลอม ณ บริเวณจัดเก็บแรรวมกองหรือสินคาแร เชน ถานหินติดไฟไดเอง  

(11) กรณีสงไปจําหนายตางประเทศซึ่งมิใชประเทศไทย ตองพิจารณา 
- ขอตกลงการคาระหวางประเทศคูคา เชน FTA, WTO ท่ีเอื้อประโยชนตอผูสงออก 
- ขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศที่ประเทศผูผลิตแรมีพันธะผูกพันอยู เชน 

BIMSTEC, SAARC ท่ีเอื้อประโยชนตอผูสงออก 
- เสนทางขนสง ระยะทางขนสง วิธีการขนสง และคาขนสงถึงประเทศปลายทาง 
- คาประกันภัยระหวางการขนสง 
- เงื่อนไขการกําหนดชนิดหรือประเภทยานพาหนะในการขนสง เชน ตองขนสงโดยเรือ

สัญชาติอเมริกัน ญ่ีปุน จีน เทาน้ัน เปนตน 
- ภาษีศุลกากรของประเทศผูนําเขาตามชนิดแร 
- เงื่อนไขการซื้อขายสินคา เชน การเปด Letter of Credit (L/C) ผานธนาคาร ระยะเวลา

การขนสงสินคา เอกสารกํากับสินคา ใบรับรองคุณภาพสินคา ในรับรองแหลงกําเนิดสินคา เปนตน 
- สกุลเงินในการชําระคาสินคา 
- ราคาขาย (รวมกําไร) 

(12) กฎหมายของอินเดียวาดวยการสงผลกําไรหรือเงินกลับประเทศผูลงทุน 
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6. รายชื่อหนวยงานที่สําคัญ และสถานที่ติดตอ 
 
6.1 หนวยราชการไทยที่สําคัญในอนิเดีย 

(1) สถานเอกอัครราชทูตไทยประจาํ ณ กรุงนิวเดลี 
  ท่ีอยู  :  Royal Thai Embassy 
     56 – N, Nyaya Marg, Chanakyapuri 
     New Delhi – 110021ม INDIA 
  โทร.  : (91 – 11)  605679, 611 8103, 611 8104 
  โทรสาร : (91 – 11)  687 2029 

(2) สถานกงสุลไทย  ณ  นครกัลกตัตา 
  ท่ีอยู  : Royal  Thai  Consulate -  General 
     18 – B, Mandeville  Gardens, 
     Ballygunge, Calcutta – 700 019 INDIA 
  โทร.  : (91 33)  440 7836, 440 3230 – 1 
  โทรสาร : (91 33)  440 6251  

(3)   สถานกงสลุไทย  ณ  นครมุมไบ 
  ท่ีอยู  : Royal  Thai  Consulate -  General 
     Malabar  View, 4th  Floor, 
     33 Dr.Purandare Marg, Chowpatty  Sea  Face, 
     Mumbai  400 007, INDIA 
  โทร.   : (91 22) 2363 1404, 2364 0888, 2367 8050 
  โทรสาร  : (91 22) 2363 2417 
  e-mail   :   thaimum@bom3.vsnl.net.in, thaimub@mfa.go.th 

(4) สํานกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ  ณ  กรุงนิวเดล ี
  ท่ีอยู  : Thai Trade Center 
     56-N, Nyaya Marg, Chanakyapuri 
     New  Delhi  110 021,  INDIA 
  โทร.  : 001 – 91 – 11 – 410 5608, 410 5610 
  โทรสาร : 001 – 91 – 11 4105609 
  E-mail : thaicom@del2.vsnl.net.in 
     thaitcnewdelhi@depthai.go.th 
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(5) สํานกังานสงเสริมการคาในตางประเทศ  ณ  เมืองมุมไบ 
  ท่ีอยู   : Thai Trade Center 
     113 Marker Chambers VI, 11th  Floor 
     Nariman Point, Mumbai 40021, India 
  โทร.   : (001-9122) 2282-2106, 2284-6031, 2283-3895 
  โทรสาร   : (001-9122) 2287-0321 
  มือถือ  : (001-91) 9821210008 
  E-mail    : thaitradecentre@hathway.com 

 
6.2 หนวยงานที่เกี่ยวของดานอุตสาหกรรมเหมืองแร 

(1) Geological Survey of India 
   Uttar Pradesh Circle, Northern Region 
   B-112 Nirala Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh, India 
(2) Geological Survey of India 

− Geological Survey of India (Central Region) 
  Director (Geology)  
  GSI Complex, Seminar Hills, Nagpur 440 001, India  
  Tel.  :  (001-91-712) 251-0193 
  Fax  :  (001-91-712) 251-1671 
− Geological Survey of India (Rajasthan) 

    10/87 Meera Mary, Jaipur 302 006, Rajasthan, India 
− Geological Survey of India (Madhya Pradesh) 

  52 Narmada Road, Jabalpur, Madhya Pradesh, India 
  (Ref : Mining Journal, London, Sepr 15, 1995. P.10) 
− Geological Survey of India (Southern Region) 

  Deputy Director General  
  Hyderabad 500 660, India 
  Tel : +91 (0842) 530 857 
  Fax : +91 (0842) 530 358 
− Geological Survey of India (Kolkata) 

  27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata 100016, India 
  Tel : +91 (33) 249 6976, 228 61641 
  Fax : +91 (33) 249 6956, 228 61799 
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(3) Ministry of Mines 
− Secretary   

   Government of India 
   Shastri Bhawan,  
   New Delhi 110001, India 
   Tel : +91 (11) 338 2614/5173 
   Fax : +91 (11) 338 6402 

− Technical Planning & Policy Committee 
   Ministry of Mines 5th Floor, Block No.11 

   CGO Complex Lodhi Road, New Delhi 110003 India 
   Tel : +91 (11) 436 3199/3204 
   Fax : +91 (11) 436 3199 

(4)  Federation of Indian Mineral Industries 
  301, Bakshi House 

  40-41 Nehru Place, New Delhi 110019, India 
  Tel :  +91 (11) 641 0078 
  Fax : +91 (11) 641 0786 
 (5)  Indian Bureau of Mines 

− Controller General  
  2nd Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, NAGPUR-440 001 , India 
  Phone  : +91 (712) 2560041 
  Fax   : +91 (712) 2565073 

   E-mail : cgibm@ibm.mah.nic.in, ibmngp@nagpur.dot.net.in 
− Ajmer Office : Makhupura Industrial Area, Ajmer-305 002, India 
− Bangalore Office : 29, Industrial Suburbs, II stage Tumkur Road, 
  Bangalore-560 022, India 
− Calcutta Office : 5th Floor, Nizam Palace 234/4, Acharya J.C. Bose Road, 
  Calcutta-700 020  
− Dehra Dum Office : 108, Nehru Nagar, Scheme-II Dehra Dum-248 001, India 
− Margao (GOA) Office: New National Highway, Near Aretam Breweries Ltd. 
  P.O. Fatorda, Margao (Goa) –403 602 , India 
− Hyderabad Office : Kendriya Sadan, Koti, Hyderabad 
− Jabalpur Offic : Scheme-II IBM Colony, Kamala Nehru Nagur, Jabalpur   

482 002, India 
− Madras Office : 29, Tyagaraja Nagar, Madras-600 017 
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− Nagpur Office : Indian Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440 001 
− Nellore Office : 19/543, Janda Street, Nellore-524 001 
− Ranchi Office : Kashyap Complex, Ashok Nagar, Ranchi-834 002 
− Udaipur Office : P. No.142 © , Section, Hiran Magri, Udaipur-313 001 

  
6.3 หนวยงานที่เกี่ยวของดานการลงทุน 

(1) Foreign Investment Promotion Board (FIPB) 
Ministry of Industry 
North Block, New Delhi – 110 001, India 
Tel : +91 (11) 2309 3135 
Fax : +91 (11) 2309 4084 

(2) Investment Guidance Services 
Federal House, Tansen Marg, New Delhi – 110 001, India 
Tel : +91 (11) 2373 8760-7 
Fax : +91 (11) 2332 0714 

(3) Chief Commissioner 
India Investment Center (IIC) 
Jeevan Vihar, Sansad Marg, New Delhi – 110 001, India 
Tel : +91 (11) 2373 3673, 2373 3679 
Fax : +91 (11) 2373 3712, 2373 2245 

(4) ธนาคารกรุงไทย สาขามุมไบ 
คุณสุนทร 

  Tel : +91 (22) 2287 3741 
  e-mail  :  ktbmbin@vsnl.com 

 
7. รายชื่อกิจการของไทยที่ไปลงทุน 

 รายชื่อธุรกิจไทยที่เขาไปลงทุนในอินเดีย ต้ังแตป 1992 
(1) ธุรกิจดานการเกษตร เลี้ยงสัตว : บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ดําเนินการเพาะเลี้ยงและ 

แปรรูปสินคาสัตวนํ้า สินคาเกษตร และการผลิตอาหารสัตว 
(2) ธุรกิจการสื่อสาร บริการโทรศัพท โทรศัพทมือถือ Pager : บริษัท ชินวัตร เทเลคอมเอเซีย  

จัสมินอินเตอรเนชั่นแนล เขาไปประมูลโครงการการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีในพื้นท่ีหลักของอินเดียหลายพื้นท่ี 
เชน รัฐปญจาบ คารนาทากา ราชสฐาน และอันตระประเทศ 
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(3) ดานสาธารณูปโภคทาเรือ : กลุมอมตะกรุปเขาดําเนินการ และกลุม 2F (Thailand) ไดรวมทุน
กับบริษัทประมงทองถิ่นอินเดีย ในการเขาไปใหความรูและสงเสริมการประมงทองถิ่น 

(4) บริการโรงแรมและการทองเที่ยว : กลุมฮอลิเดยอินน 
(5) ธุรกิจการเงิน การธนาคาร : ธนาคารไทยพาณิชยและธนาคารกรุงไทย เปดดําเนินการกิจการที่

เมืองมุมไบ (Mumbai) ธุรกิจดานการผลิต การจําหนายสินคาหัตถกรรม และออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 
บริษัท JV Control LTD. ลงทุนในธุรกิจการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี 

(6) เสื้อผาสําเร็จรูป สิ่งทอ : บริษัท Emerald Hill & Co. ดําเนินธุรกิจเสื้อผาสําเร็จรูปและรับ
ออกแบบเครื่องประดับศีรษะ 




