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บทที่ 1 

ความทั่วไปเกี่ยวกบักฎหมายเวียดนาม 

1. ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

1.1 สภาพทางภูมิศาสตร 

  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือประเทศเวียดนามมีลักษณะแคบยาวคลายตัว “S” ตั้งอยู

บนคาบสมุทรอินโดจีน ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ทิศตะวันตกติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศ

ตะวันออกติดกับทะเลจีนใต1 

รูปที่ 1 แผนที่ประเทศเวียดนาม2 

 

 

                                           
1 ชื่อเรียกของทะเลทางฝงตะวันออกของเวียดนามยังคงที่ถกเถียงอยู แผนที่อยางเปนทางการของรัฐบาลเวยีดนาม

เรียกทะเลดังกลาววา “ทะเลตะวนัออก” “Eastern Sea” (‘Bien Dong’) ในขณะที่ประเทศอ่ืนๆเรยีก “ทะเลจีน

ใต” “South China Sea”. 
2 Vietnam Travel Guide, Vietnam Map <http://www.vietnam-travel-guide.net/vietnam-

map.html>., last accessed 21 July 2012. 
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ประเทศเวียดนามมีพ้ืนท่ี 331,698 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ใหญเปนอันดับ 65 ของ

โลก3 โดยจุดเหนือสุดและใตสุดของประเทศมีระยะหาง 1,650 กิโลเมตร ในขณะที่สวนที่แคบที่สุดมี

ระยะหางจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเพียงแค 50 กิโลเมตร4 พื้นที่ 3 ใน 4 ของประเทศเวียดนาม

ประกอบดวยภูเขาและเนินเขาทีเ่ปนแถบพาดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต5 

1.2 ประวัติศาสตร 

  ประเทศเวียดนามมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 4,000 ป ที่เริ่มตนมาจากรัฐ Van Lang6 และ

ราชวงศ Hong Bang ในชวง 2879-258 ปกอนคริสตศักราช7 อยางไรก็ตาม ประเทศเวียดนามตอง

เผชิญกับสงครามและการรุกรานจากตางชาติเปนระยะเวลายาวนาน โดยตกอยูภายใตการปกครองของ

จีนกวาหนึ่งพันป ตั้งแต 111 ปกอนคริสตศักราชถึง ค.ศ. 9398 หลังจากนั้นก็อยูภายใตการปกครองของ

ฝรั่งเศสอีกกวารอยป ระหวาง ค.ศ. 1858 ถึง ค.ศ. 19549 เวียดนามยังมีประวัติศาสตรอันยาวนานของ

การอยูภายใตระบอบศักดินาสวามิภักดิ์จนถึง ค.ศ. 1945 

  โฮจิมินห (Ho Chi Minh) ผูซึ่งกลายมาเปนประธานาธิบดีคนแรกทําการประกาศอิสรภาพและ

จัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (The Democratic Republic of Vietnam) เมื่อวันที่ 2 

กันยายน ค.ศ. 1945 อยางไรก็ตาม ประเทศเวียดนามตองทําสงครามกับฝรั่งเศสจนถึง ค.ศ. 1954 และ

ทําสงครามกับสหรัฐอเมริกาและฝายพันธมิตรที่ตองการตอตานการรุกคืบของคอมมิวนิสตในภูมิภาคนับ

แต ค.ศ. 1954 จนถึง ค.ศ. 1975 ในทางปฏิบัติเราอาจกลาววาเวียดนามไดรับเอกราชอยางแทจริงใน 

ค.ศ. 1975 หลังจากมีการรวมเวียดนามเหนือและเวียดนามใตเขาดวยกันและมีการสถาปนาสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามขึ้น (The Socialist Republic of Vietnam) 

                                           
3 Grant Thornton, Doing Business in Vietnam - 2011: Practical Advice for Investors (2011)., last 

accessed 21 July 2012, p. 4. 
4 Chinh Phu Viet Nam [Vietnam's Government], Mot So Thong Tin Ve Dia Ly Viet Nam [Overview 

on Vietnam's Geography] 

<http://chinhphu.vn/cttdtcp/vi/nuocchxhcnvn/thongtintonghop/thongtintonghop_dialy.html>., 

last accessed 21 July 2012. 
5 Bo Ngoai Giao Viet Nam [Vietnam's Ministry of Foreign Affairs], Geography 

<http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/geo/#k8qk26cscWck>., last accessed 21 July 2012. 
6 ‘Van Lang’ เปนช่ือเรียกประเทศเวยีดนามในตอนนั้น 
7 Van Ta Tai and Nguyen Ngoc Huy, The Le Code: Law in Traditional Vietnam, Ohio Univ. Press 

No  (1987)., p. 4. 
8 U.S. Department of State, Background Note: Vietnam (2010)., last accessed 20 August 2012. 
9 ibid.. 
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ดวยเหตุที่เวียดนามตองเผชิญกับสงครามและอยูภายใตการปกครองของตางชาติเปนระยะเวลา

ยาวนานทําใหระบบเศรษฐกิจของเวียดนามออนแอ เนนที่ภาคการเกษตรและการแลกเปลี่ยนในระดับ

เล็กเปนหลัก  

1.3 สภาพสังคมและวัฒนธรรม 

1.3.1 ประชากรและกลุมชาติพันธุ 

ประเทศเวียดนามมีประชากร 86 ลานคน (การสํารวจสํามะโนประชากรโดยสํานักงานสถิติ

แหงชาติเมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 2009)10 โดยเปนประเทศท่ีมีประชากรมากเปนอันดับที่สามในกลุม

ประเทศสมาชิกอาเซียน รองจากประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟลิปปนส และมีจํานวนประชากรมาก

เปนอันดับที่ 13 ของโลก11 ประเทศเวียดนามมีอัตราการเพ่ิมของประชากรคอนขางคงที่ ประมาณ 

รอยละ 1.2 ตอปนับตั้งแต ค.ศ. 199912 และมีประชากรในวัยทํางานจํานวนมากเปนอันดับสองในทวีป

เอเชีย13 โดยประชากรกวารอยละ 57 อายุต่ํากวา 30 ป14 

 ประเทศเวียดนามเปนประเทศที่มีประชากรหนาแนนมากท่ีสุดประเทศหนึ่งของโลก โดยความ

หนาแนนของประชากรคือ ประชากร 260 คนตอตารางกิโลเมตร15 ทั้งนี้ การกระจายตัวของประชากร

ไปตามสวนตางๆของประเทศเปนไปอยางไมเทาเทียม จํานวนประชากรบริเวณราบลุมปากแมน้ําแดง 

(Red River Delta) ทางภาคเหนือ คือ 932 คนตอตารางกิโลเมตร, แถบภูเขาในภาคเหนือ 116 คนตอ

ตารางกิโลเมตร, บริเวณภาคกลางตอนเหนือและภาคกลางแถบชายฝง 197 คนตอตารางกิโลเมตร, 

บริเวณที่ราบสูง 94 คนตอตารางกิโลเมตร, บริเวณตะวันออกเฉียงใต 597 คนตอตารางกิโลเมตร และ

บริเวณที่ราบลุมปากแมน้ําโขง (Mekong River Delta) ความหนาแนนของประชากร 425 คนตอตาราง

กิโลเมตร16 ประชากรรอยละ 70 อาศัยอยูในชนบท แตอัตราดังกลาวมีแนวโนมลดลงตามการแปรสภาพ

                                           
10 Tong Cuc Thong Ke Viet Nam [Vietnam's General Statistics Office], Dan So Trung Binh Phan 

Theo Dia Phuong [Avarage Population Distributed in Every Province] 

<http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=387&idmid=3&ItemID=9863>., last accessed 20 

August 2012. 
11 L.Anh and H.Giang, 'Viet Nam Dang O Thoi Ky "Dan So Vang" [Vietnam is Having a "Gold 

Population"]', Bao Tuoi Tre [Tuoi Tre Newspaper]  <http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-

hoi/331631/Viet-Nam-dang-o-thoi-ky-%E2%80%9Cdan-so-vang%E2%80%9D.html>., last 

accessed 20 August 2012. 
12 Thornton, above n 3, p. 4. 
13 Taylor Nelson Sofres, TNS Pink Pages Marketing Book (2008)., last accessed 20 August 2012, p. 22. 
14 Thornton, above n 3, p. 5. 
15 Tong Cuc Thong Ke Viet Nam [Vietnam's General Statistics Office], above n 10. 
16 ibid. 
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ชนบทใหกลายเปนเมือง กรุงฮานอย (Hanoi) ซึ่งเปนเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและนครโฮจิมินห 

(Ho Chi Minh City) ซึ่งเปนศูนยกลางของธุรกิจเปนสองเมืองหลักที่มีประชากรมากที่สุดของเวียดนาม 

โดยมีประชากรกวา 7 ลานคนในแตละเมือง ความหนาแนนของประชากรอยูที่ 1,935 คนตอตาราง

กิโลเมตรในกรุงฮานอย และ 3,419 คนตอตารางกิโลเมตรในนครโฮจิมินห 

ประชากรของเวียดนามประกอบดวยคนเชื้อสายคิ่น (Kinh) ซึ่งเปนประชากรสวนใหญประมาณ

รอยละ 8617 ประชากรสวนที่เหลือประกอบดวย 53 ชาติพันธุ โดยกลุมชาติพันธุที่สําคัญไดแก เชื้อ

สายมง ไท ตาย นุง ฮั้ว และเขมร (Muong, Thai, Tay, Nung, Hoa and Khmer)18 

 ดวยเหตุที่เวียดนามมีประชากรในวัยหนุมสาวเปนจํานวนมากและมีอัตราการเพิ่มข้ึนของ

ประชากรอยางคงที่และไมมากจนเกินไป ประเทศเวียดนามจึงเปนแหลงลงทุนที่นาสนใจทั้งสําหรับ 

นักลงทุนชาวตางชาติและนักลงทุนในประเทศ อยางไรก็ตามการกระจายตัวอยางไมสมดุลของประชากร

และการท่ีประชากรของเวียดนามมีเชื้อสายของหลายกลุมชาติพันธุที่ มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม

แตกตางกันเปนความทาทายสําหรับการประกอบธุรกิจภายในประเทศ 

1.3.2 ภาษา ศาสนา และ วัฒนธรรม 

 ประเทศเวียดนามมีความหลากหลายในดานภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนอยางมาก ในดาน

ภาษา ภาษาเวียดนามเปนภาษาราชการ และกลุมชาติพันธุ 24 กลุมจาก 53 กลุมก็มีภาษาเขียนเปนของ

ตนเอง ภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญมากข้ึนตามลําดับในฐานะภาษาที่สอง สวนภาษาตางประเทศอ่ืนๆ 

เชน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน และภาษาเยอรมัน ก็มีความสําคัญในระดับ

ตางๆกัน 

 ศาสนาท่ีมีความสําคัญในประเทศเวียดนาม ไดแก ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก 

ศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต ศาสนาอิสลาม ลัทธิเตา และศาสนาพุทธนิกาย Hoa Hao19 ประชากร

รอยละ 25 ของเวียดนามนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ประชากรประมาณ 10 ลานคนนับถือศาสนา

พุทธ20, 5.5 ลานคนนับถือศาสนาคริสตนิกายคาทอลิก, 2.4 ลานคนนับถือลัทธิเตา, 1.3 ลานคนนับถือ

                                           
17 Bo Ngoai Giao Viet Nam [Vietnam's Ministry of Foreign Affairs], Ethnic Groups 

<http://www.mofa.gov.vn/en/tt_vietnam/nr040810154926/#FT5pRBxAfJVp>., last accessed 22 

August 2012. 
18 ibid.. 
19    Consulate General of Vietnam in Houston - the US, Religion and Belief 

<http://vietnamconsulateinhouston.org/en/general-information/religion-and-belief>., last 

accessed 22 August 2012. 
20 Bo Ngoai Giao Viet Nam [Vietnam's Ministry of Foreign Affairs], Ve Van De Ton Giao O Viet Nam 

[Religion in Vietnam] 
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ศาสนาพุทธนิกาย Hoa Hao, 1 ลานคนนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนต, และประมาณ 6 แสน

คนเปนชาวมุสลิม21 ทุกศาสนามีความเทาเทียมกันและไดรับความคุมครองภายใตกฎหมาย รัฐธรรมนูญ 

ค.ศ. 1992 ของเวียดนามใหความคุมครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา 

“พลเมืองมีเสรีภาพในการนับถือลัทธิและศาสนา สามารถเลือกที่จะนับถือหรือไมนับ

ถือศาสนาใดๆ ทุกศาสนามีความเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย สถานที่สาธารณะที่ใช

ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไดรับความคุมครองภายใตกฎหมาย ไมวาผูใดก็มิ

อาจลวงละเมิดเสรีภาพในการนับถือลัทธิและศาสนาหรือใชเสรีภาพในการนับถือลัทธิ

และศาสนาเปนขออางในการละเมิดกฎหมายและนโยบายของรัฐ”22 

 การที่ประเทศเวียดนามตองตกอยูภายใตการปกครองของตางชาติเปนเวลานานมีอิทธิพลเปน

อยางมากตอวัฒนธรรมทางกฎหมายของเวียดนาม ภายใตระบบศักดินาสวามิภักดิ์ กฎหมาย คือ

“บทลงโทษ” ในฐานะเครื่องมือปกครองประชาชนของจักรพรรด2ิ3 กฎหมายกําหนดบทลงโทษที่เขมงวด

สําหรับทุกคดี ไมเพียงแตคดีอาญาเทานั้น แตรวมถึงคดีทางปกครองและคดีทางแพงดวย24 สําหรับ

ชาวนาซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ กฎหมายมีไวเพียงเพ่ือปกปองคนรวยและขาราชการชาว

จีนแมนดาริน25 นอกจากนี้คนเวียดนามยังมองวากฎหมายเปนกฎเกณฑท่ีศัตรูผูรุกรานจากตางชาติเปนผู

กําหนดข้ึนและใชบังคับ จึงไมนาแปลกใจที่คนเวียดนามจํานวนมากมีความรูสึกตอตานกฎหมาย26 

 การเปนประเทศเกษตรกรรมทําใหประเทศเวียดนามมีวัฒนธรรมหมูบาน ซึ่งความรับผิดชอบตอ

สวนรวมเปนสิ่งสําคัญ27 คนเวียดนามมีความเอาใจใสตอครอบครัว หมูบาน และประเทศเปนอยางมาก 

                                           

<http://www.mofa.gov.vn/vi/nr040807104143/nr040807105039/ns050803093042#Z6eymVb4RQ1

h>., last accessed 22 August 2012. 
21 ibid.. 
22 มาตรา 70 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 (แกไข ค.ศ. 2001). 
23 Bui Ngoc Son, 'Mot Goc Nhin Ve Su Phan Chieu Truyen Thong Trong Phap Luat Viet Nam [A 

View of The Reflection of Tradition on Vietnamese Laws]' (2004)(2) Tap Chi Khoa Hoc Phap Ly 

[Journal of Legal Science].. 
24 Nguyen Thi Minh, Legal and Professional Challenges Confronting Practising Lawyers in 

Contemporary Vietnam University of New South Wales, 2008); ibid., p. 17. 
25 Nguyen Viet Huong, 'Correlation Between "Huong uoc" Village Codes and Laws in Regulating Social 

Relations in Vietnamese Traditional Villages' (2003) 9(102) Vietnam Law & Legal Forum 27. 
26 Minh, above n 24, p. 17; Nguyen Minh Tuan, 'Nhan Dien Xa Hoi Lang Xa - Xua Va Nay 

[Identifying Village Society - Past and Present]' (2004) 11-12 Tap Chi Khoa Hoc Va To quoc 

[Journal of Science and Homeland]. 
27 Tran Quoc Vuong, Van Hoa Viet Nam: Tim Toi Va Suy Ngam [Vietnam Culture: Researches & 

Reflections] (2003)., p. 71. 
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ดังคํากลาวในภาษาเวียดนามที่วา “ถามีน้ําทวม ทั้งชุมชนจะจมอยูใตน้ํา”(‘Nuoc Lut Thi Lut Ca 

Lang’) ความสํานึกในความเปนปจเจกในประเทศเวียดนามมีอยูเพียงจํากัดซึ่งตางจากประเทศ

ตะวันตก28 นอกจากนี้ วัฒนธรรมจีนยังมีอิทธิพลอยางลึกซึ้งตอวัฒนธรรมเวียดนาม โดยเฉพาะลัทธิขงจ้ือ 

(Confucianism)29ที่ไดเขามาสูเวียดนามภายใตการปกครองของจีน (111 ปกอนคริสตศักราช จนถึง 

ค.ศ. 939) และมีอิทธิพลอยางมากในชวงราชวงศ Le (ค.ศ. 1428-1788) และราชวงศ Nguyen (ค.ศ. 

1802-1845)30 ปรัชญาขงจื้อใหความสําคัญกับการจัดระเบียบสังคมโดยคณุธรรมมากกวากฎหมาย และ

มีแนวคิดวาคนจะตองมีคุณธรรม 5 ประการเพ่ือที่จะมีสังคมที่เปนระเบียบเรียบรอย ไดแก ความเมตตา

กรุณา ความซื่อตรง ความสุภาพ ความรอบรู ความจริงใจหรือความตั้งใจ31 ทั้งวัฒนธรรมหมูบานและ

อิทธิพลของลัทธิขงจ้ือตางก็มีสวนใหสังคมเวียดนามใหความสําคัญกับความรูสึก การประสานสอดคลอง

และสวนรวม32 แมในปจจุบัน33คนเวียดนามยังคงใหความสําคัญกับความสัมพันธ (Tinh) และหลีกเลี่ยง

การปะทะ แทนท่ีจะใชกฎหมายในการแกไขความขัดแยง34 ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเหลานี้มี

อิทธิพลตอทัศนคติของคนเวียดนามและนักธุรกิจชาวเวียดนามตอกฎหมายและการเลือกกลไกในการ

ระงับขอพิพาท35 

                                           
28 Bui Ngoc Son, 'Mot Vai Dac Diem Tam Ly Dan Toc voi Viec Thuc Hien To Tung Tranh Tung o Viet 

Nam [Some Traditional Psychological Features of Vietnamese Related to the Implementation of 

Adversarial Litigation in Vietnam]' (2003)(Special Bulletin on Judicial Reform) Tap Chi Nghe Luat 

[Legal Profession Review] 17. 
29 Phan Ngoc, Ban Sac Van Hoa Viet Nam [Vietnamese Cultural Character] (Nha Xuat Ban Van 

Hoc [The Publishing House of Literature], 2006)., p. 90; Tai and Huy, above n 7. 
30 Nguyen Duc Su, 'Vi Tri Va Vai Tro Cua Nho Giao Trong Xa Hoi Viet Nam [The Place and Role of 

Confucianism in Vietnam's Society]' (2011)  <http://vanhoanghean.com.vn/goc-nhin-van-

hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/1806-vi-tri-va-vai-tro-cua-nho-giao-trong-xa-hoi-viet-nam.html>., 

last accessed 20 May 2012; John Gillespie, 'Private Commercial Rights in Vietnam: A 

Comparative Analysis' (1994) 30 Stanford Journal of International Law 325 ; Carol V. Rose, 'The 

"New" Law and Development Movement in the Post-Cold War Era: A Vietnam Case Study' 

(1998) 32(1) Law & Society Review 93 . 
31 John M. Koller, Oriental Philosophies (Scribner, 1985).; Zhiqiong June Wang, The Impact of 

China's Regulatory Regime on Foreign Franchisor's Entry and Expansion Strategies The 

University of New South Wales, 2010)., p. 4, p. 22. 
32 Vuong, above n 27, p. 71; Son, above n 28. 
33 Son, above n 28. 
34 Minh, above n 24, p. 19. 
35    โปรดดู บทที่ 2 
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 สังคมเวียดนามดั้งเดิมเปนสังคมชนบทท่ีประกอบไปดวยหมูบานเล็กๆ36ที่เนนการเกษตรกรรม

(Trong Nong) มากกวาการคาขาย (Trong Thuong) ทําใหประเทศเวียดนามมีนักธุรกิจที่มีกิจการ

สวนตัวนอย37 และมักเปนกิจการเล็กๆ38 ในภาพรวม ประเทศเวียดนามเปนระบบเศรษฐกิจแบบเปดใน

ระยะเริ่มแรกซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางและยังขาดความสามารถในการจัดการ 

1.4 ระบอบการปกครอง 

ประเทศเวียดนามเปนหนึ่งในหาประเทศของโลกที่ยังมีการปกครองโดยพรรคสังคมนิยมเพียง

พรรคเดียว รัฐธรรมนูญแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. 1992 ยืนยันบทบาทสําคัญและความ

เปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 

“พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามเปนแนวหนาของชนชั้นกรรมาชีพของเวียดนามและเปน

ผูแทนอันซื่อสัตยเพื่อปกปองผลประโยชนของชนชั้นกรรมาชีพ ผูใชแรงงานและชาติ 

โดยยึดมั่นในอุดมการณของมารกซ-เลนินและแนวคิดของโฮจิมินห เปนพลังนําของรัฐ

และสังคม”39 

พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามจัดประชุมสมัชชาพรรค (National Congress) ทุกๆ 5 ป ที่ประชุม

สมัชชาพรรคจะทําการเลือกคณะกรรมการกลาง (Central Committee) ซึ่งปจจุบันประกอบดวย

สมาชิกถาวร 175 คนและสมาชิกหมุนเวียน 25 คน ที่ทําหนาที่เปนตัวแทนของพรรค ในชวงระหวางท่ี

ไมมีการประชุมสมัชชาพรรค40 องคกรระดับสูงของคณะกรรมการกลางประกอบไปดวยเลขาธิการใหญ

แหงพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม (General Secretary of the CPV) ที่เปนผูนําสูงสุดของพรรค กรมการ

เมือง (Politburo) ปจจุบันมีสมาชิก 14 คน และสํานักงานเลขาธิการของคณะกรรมการสวนกลางพรรค

คอมมิวนิสตเวียดนาม (Secretariat of the CPV Central Committee) ปจจุบันมีสมาชิก 10 คน 

โครงสรางขององคกรของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามสอดคลองกับโครงสรางขององคกรของรัฐ 

ที่แบงไดเปน 4 ระดับดวยกัน กลาวคือ สวนกลาง สวนจังหวัด สวนอําเภอ และสวนยอยของแตละ

อําเภอที่เรียกวา ward41  

                                           
36 Ngoc, above n 29, pp. 56-57. 
37 ibid. 
38 Vuong, above n 27, p.71. 
39 มาตรา 4 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
40 มาตรา 9 ธรรมนูญพรรคคอมมิวนสิตเวียดนาม ค.ศ. 2011  
41 มาตรา 10 ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ค.ศ. 2011 
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 การปกครองของเวียดนามเปนไปตามหลักการท่ีวา “พรรคเปนผูนํา รัฐเปนผูจัดการ และ

ประชาชนเปนเจาของ”42 กลาวคือ พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามเปนผูนําโดยกําหนดนโยบายของ

ประเทศ43 รัฐเปนผูปกครองประเทศโดยนํานโยบายของพรรคไปใชบังคับเปนกฎหมาย44 พรรค

คอมมิวนิสตของเวียดนามเปนผูแตงตั้งสมาชิกของพรรคเพื่อดํารงตําแหนงสําคัญๆในองคกรตางๆของ

รัฐ45พรรคเปนผูควบคุมอํานาจอธิปไตย ทั้งอํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ46 โดยประธานาธิบดี 

ประธานสภาแหงชาติและนายกรัฐมนตรีลวนเปนสมาชิกของกรมการเมือง สวนคณะรัฐบาล ผูพิพากษา

ศาลฎีกาประชาชนและอัยการสูงสุดเปนสมาชิกของคณะกรรมการสวนกลางพรรค สมาชิกพรรค

คอมมิวนิสตเวียดนามเปนผูดํารงตําแหนงสําคัญๆในคณะรัฐบาล47 นอกจากนี้ นับตั้งแตสภาแหงชาติชุด

ที่ 1 ถึงชุดที่ 11 สมาชิกสภาแหงชาติรอยละ 73 ถึงรอยละ 93 เปนสมาชิกของพรรคคอมมิวนิสต

เวียดนาม48 สําหรับสภาแหงชาติชุดท่ี 12 (ค.ศ. 2007-2011) สมาชิกสภาแหงชาติ 450 คนจาก 493 คน 

                                           
42 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], Van Kien Dang Toan Tap 

[Complete Documents of the Communist Party of Vietnam], Bao Cao Chinh Tri Cua Ban Chap 

Hanh Trung Uong Dang Cong San Viet Nam Tai Dai Hoi Dai Bieu Toan Quoc Lan Thu VI Cua 

Dang [The Political Report of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam at 

the Sixth Party Congress] (15 December 1986).,  p. 791; Tran Duc Luong, Member of the CPV 

Politburo and Vietnam's President of State, 'Doi Moi - Su Lua Chon Dung Dan Vi Muc Tieu Phat 

Trien Hien Dai Cua Viet Nam [Doi Moi - A Right Choice for the Modern Development of 

Vietnam]' (2005)  

<http://www.mofahcm.gov.vn/mofa/cs_doingoai/cs/ns04081808401042#1e6mwAgrqNed>., last 

accessed 20 July 2012. 
43 มาตรา 41 ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ค.ศ. 2011 
44 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], Van Kien Dang Toan Tap 

[Complete Documents of the Communist Party of Vietnam],  (15 December 1986).42, p. 803. 
45 Dieu Le Dang Cong San Viet Nam Nam 2011 [The 2011 CPV’s Statutes], article 41. 
46 Penelope Nicholson and Nguyen Hung Quang, 'The Vietnamese Judiciary: The Politics of 

Appointment and Promotion' (2005) 14(1) Pacific Rim Law and Policy Journal 30.. 
47 Minh, above n 24, p. 30. 
48 Van phong Quoc hoi [The Office of the National Assembly], 60 Nam Quoc Hoi Viet Nam [60 

Years of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam] (2005)., pp. 104-114. 
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หรือ คิดเปนรอยละ 91.28 เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม49 ในทํานองเดียวกัน ผูพิพากษาสวน

ใหญในระบบศาลของเวียดนามก็เปนสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต50 

 กอนการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย (Doi moi reforms) บทบาทของพรรคคอมมิวนิสต

เวียดนามและบทบาทของรัฐทับซอนกันโดยพรรคเปนผูดําเนินการแทนรัฐ51 ในปจจุบันแมวายังมีขอ

ถกเถียงเก่ียวกับบทบาทของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามในการควบคุมองคกรของรัฐ52 พรรค

คอมมิวนิสตเขามาดําเนินการแทนรัฐโดยตรงนอยลง53 ในขณะท่ีรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1980 กําหนดให

องคกรตางๆ ของพรรคดําเนินการภายใตรัฐธรรมนูญ54 แตรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 เรียกรองใหองคกร

ตางๆ ของพรรคดําเนินการ “ภายในกรอบของรัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแหงกฎหมาย”55 อยางไรก็ดี 

เปนที่ยอมรับกันวาภายใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม ประเทศเวียดนามมีเสถียรภาพทาง

การเมืองสูงอยางสม่ําเสมอนับแตการรวมประเทศใน ค.ศ. 1975 

1.5 บริบททางเศรษฐกิจ 

1.5.1 จากระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากสวนกลางสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแนวสังคมนิยม 

หลังสงครามตอตานประเทศสหรัฐอเมริกาสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1975 มีการรวมเวียดนามเหนือและ

เวียดนามใตเขาดวยกันภายใตสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (ซึ่งกลายมาเปนสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวี ยดนามในป จ จุ บัน )  หลั ง การรวมประ เทศ ประ เทศ เ วี ยดนามนํ า ระบบ เศรษฐกิ จที่ มี 

                                           
49 Tieu Ban Tuyen Truyen, Hoi Dong Bau Cu Quoc Hoi Khoa XII [The Propaganda Subcommittee, 

The Election Council of the 12th National Assembly], 'Ket Qua Cuoc Bau Cu Dai Bieu Quoc Hoi 

Khoa XII [The Result of the Election of the Members of the 12th National Assembly]' (2007)  

<http://www.baucukhoa12.quochoi.vn/default.asp?xt=xt&page=newsdetail&newsid=1560>., last 

accessed 12 August 2012. 
50 Nguyen Van Tuan, 'Mot So Y Kien Ve Cai Cach Tu Phap O Viet Nam Trong Giai Doan Hien Nay 

[Some Opinions on the Judicial Reform in Contemporary Vietnam]' (2004)(6) Tap Chi Dan Chu 

Va Phap Luat [Journal of Democracy and Law] 17.. 
51 See generally Do Muoi (the then General Secretary of the CPV), Cai Cach Mot Buoc Bo May Nha 

Nuoc Va Doi Moi Su Lanh Dao Cua Dang Doi Voi Nha nuoc [Partly Reforming the State 

Apparatus and Renovating the Party Leadership over the State], 2nd Meeting of the 7th 

Central Committee of the CPV.. 
52 John Gillespie, Transplanting Commercial Law Reform: Developing a "Rule of Law" in Vietnam 

(2006)., pp 109-130. 
53 ibid, p. 130. 
54 มาตรา 4 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980 
55 มาตรา 4 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
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การวางแผนจากสวนกลางของเวียดนามเหนือซึ่งเปนที่แพรหลายในประเทศที่ปกครองระบอบ

คอมมิวนิสตมาใช56 ภายใตระบบเศรษฐกิจที่มีการวางแผนจากสวนกลาง รัฐเปนผูจัดการและควบคุมทุก

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตองดําเนินการตามแผนการที่องคกรของรัฐกําหนดไวโดยละเอียด57วาใคร ตอง

ทําอะไร เพื่อใคร ในจํานวนเทาใด ราคาเทาใด58 แผนการของรัฐครอบคลุมตั้งแตขาวจนถึงสบูกอน59 

การที่องคกรของรัฐเขามาควบคุมกํากับหนวยการผลิตและจัดจําหนายโดยตรงสงผลใหหนวยการผลิต

และจัดจําหนายไมมีทั้งความเปนเอกเทศและความรับผิดชอบตอผลการดําเนินธุรกิจ60 การทําสัญญา

ทางธุรกิจเปนไปตามคําสั่งขององคกรของรัฐ รัฐรับรองและสงเสริมการพัฒนาภาคเศรษฐกิจเพียงสอง

ภาค คือ ภาคเศรษฐกิจที่เปนกิจการของรัฐและภาคเศรษฐกิจที่เปนกิจการของสวนรวม61ซึ่งสงผลใหไมมี

ภาคเศรษฐกิจท่ีเปนกิจการของเอกชนอยางแทจริง62 ระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนยอํานาจและวางแผน

โดยสวนกลางนําประเทศเวียดนามไปสูวิกฤติเศรษฐกิจ63และภาวะเงินเฟออยางรุนแรง64 โดยระหวาง

ค.ศ. 1985- ค.ศ. 1986 ดัชนีราคาขายปลีกเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 587.265 

จุดเปลี่ยนเกิดข้ึนหลังจากพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามตระหนักถึงความผิดพลาดในการจัดการ

ระบบเศรษฐกิจและมีการรับรองแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย (Doi Moi reforms) ในการประชุม

สมัชชาของพรรคครั้งที่ 6 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1986 แผนปฏิรูปดังกลาวเปลี่ยนเวียดนามจากระบบ

                                           
56 Dang Phong, Tu Duy Kinh Te Viet Nam: Chang Duong Gian Nan Va Ngoan Muc 1975 - 1989 

[Vietnam's Economic Thought: A Miserable and Impressive March] (Nha Xuat Ban Tri Thuc [The 

Publishing House of Knowledge], 2008)., p. 85. 
57 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42, p. 744. 
58 Phong, above n 56, p. 84. 
59 Pham Duy Nghia, 'Tu Nha Nuoc Toan Tri Den Thoi Dai Dan Doanh: Gia Tai Cua 60 Nam Nganh 

Luat Kinh Te Viet Nam [From a Completely Ruled State to the Era of Private Ownership: 60 

Years of the Economic Law Branch in Vietnam]' [4] (2005)(8) Tap Chi Nha Nuoc Va Phap Luat 

[Journal of State and Law] 4. 
60 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42. 
61 มาตรา 18 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980. 
62 Chu Van Lam and Nguyen Van Huan, 'So Huu Tap The Trong Nen Kinh Te Thi Truong Dinh 

Huong Xa Hoi Chu Nghia [Collevive Ownership in a Socialist Oriented Market Economy]' 

(2005)(12) Tap Chi Nghien Cuu Kinh Te [Journal of Economic Studies] 9.; Phong, above n 56, p. 

276; Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42, p. 704. 
63 Phong, above n 56, pp. 116-139. 
64 ibid, p. 254. 
65 ibid. 
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เศรษฐกิจที่วางแผนโดยสวนกลางไปสูการใชระบบเศรษฐกิจแบบกลไกตลาดมากขึ้น พรอมทั้งยอมรับ

และสงเสริมภาคเศรษฐกิจที่เปนกิจการของเอกชนดวย แผนปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมยกําหนดใหมีการ

พัฒนาเศรษฐกิจที่ประกอบไปดวย 5 ภาคสวน66 คือ เศรษฐกิจภาครัฐ เศรษฐกิจรวมกลุม(กิจการชุมชน) 

เศรษฐกิจภาคเอกชนระดับเล็ก เศรษฐกิจทุนนิยมภาคเอกชนและเศรษฐกิจทุนนิยมภาครัฐ67 นอกจากนี้

ยังมีการเปลี่ยนจากระบบที่มีการรวมศูนยอํานาจและการวางแผนจากสวนกลางมาเปนระบบธุรกิจแบบ

สังคมนิยมท่ีใหนักธุรกิจสามารถดําเนินธุรกิจตามแบบของตนได68 หลักการปฏิรูปเศรษฐกิจให

“สอดคลองกับกลไกของตลาด”ไดรับการรับรองโดยขอมติของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตครั้ง

ที่ 7 ค.ศ. 199169 และไดรับการยืนยันโดยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 199270 จนกระทั่ง ค.ศ. 2001 มีการรับรอง

หลักการสราง“ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดแนวสังคมนิยม” (Socialist Oriented Market Economy) 

ในการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตครั้งที่ 971 ซึ่งตอมาไมนานหลักการดังกลาวก็ไดรับการบรรจุไวใน

รัฐธรรมนูญหลังการแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 200172 

1.5.2 การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 

   หลังจากการรวมประเทศใน ค.ศ. 1975 เวียดนามยังคงเปนประเทศปดสําหรับประเทศตะวันตก

จนถึง ค.ศ. 1986 เวียดนามดําเนินความสัมพันธทางเศรษฐกิจในระดับระหวางประเทศแคเพียงกับ

สหภาพโซเวียตและประเทศคอมมิวนิสตอ่ืนๆ (กลุมประเทศ COMECON73)74 โดยมีปริมาณการคา

ระหวางประเทศต่ํา สินคาสงออกสวนใหญเปนสินคาขั้นปฐมที่มีกระบวนการผลิตไมซับซอน โดยอัตรา

การเติบโตของการสงออกอยูที่รอยละ 3.5 ระหวาง ค.ศ. 1977- 1988 ซึ่งคิดเปนเพียงรอยละ 10 ของ

ปริมาณการผลิตในประเทศ75 

                                           
66 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42. 
67 ibid, pp. 737-738. 
68 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42, p. 746. 
69 Phong, above n 56, p. 279. 
70 มาตรา 15 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
71 Phong, above n 56, p. 279. 
72 มาตรา 15 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 (แกไข ค.ศ. 2001) 
73 COMECON ยอมาจาก Council for Mutual Economic Assistance ซึ่งเปนองคกรระหวางประเทศทาง

เศรษฐกิจภายใตการควบคุมของสหภาพโซเวยีตที่ประกอบไปดวยประเทศยโุรปตะวันออกและประเทศท่ีปกครอง

ในระบอบคอมมิวนิสตจํานวนหนึ่ง  
74 Rhys Jenkins, 'Globalization, FDI and Employment in Vietnam' (2006) 15(1) Transnational 

Corporations 115. 
75 ibid. 
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จุดเปลี่ยนหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย คือ เวียดนามเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพา

ตนเองมาเปนเศรษฐกิจแบบเปด76 รายงานนําเสนอตอที่ประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามครั้งที่ 

6 เนนย้ําวา 

  “พัฒนาการทางเทคโนโลยีและการปฏิวัติวิทยาศาสตรและแนวโนมการขยายตัวของ

ความรวมมือระหวางประเทศตางๆ รวมทั้งประเทศที่มีระบบสังคมและเศรษฐกิจที่

แตกตางกัน เปนเงื่อนไขที่สําคัญ เรา(ประเทศเวียดนาม)ตองใชประโยชนจากความ

เปนไปไดของการขยายความสัมพันธทางการคา และความรวมมือทางเทคโนโลยีทาง

วิทยาศาสตรกับประเทศอ่ืนๆ...”77 

รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ยืนยันเชนกันวาเวียดนาม “ขยายการแลกเปลี่ยนและความรวมมือกับ

ทุกประเทศในโลกโดยไมคํานึงถึงระบอบทางสังคมหรือการเมืองการปกครองของประเทศเหลานั้น”78  

เพียงไมนานหลังมีการรับรองแผนปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย เวียดนามไดตรากฎหมายเก่ียวกับ

การลงทุนของตางชาติขึ้นเปนครั้งแรกใน ค.ศ. 1987 และเวียดนามสามารถปรับตัวเขากับระบบ

เศรษฐกิจโลกไดอยางรวดเร็ว ความสําเร็จแรกคือ การทําขอตกลงเก่ียวกับการคาสิ่งทอและผลิตภัณฑ

เครื่องแตงกายกับสหภาพยุโรปในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1992 หลังการฟนฟูความสัมพันธกับธนาคารโลก

และกองทุนการเงินระหวางประเทศใน ค.ศ. 1993 เวียดนามก็รื้อฟนความสัมพันธทางการคากับ

สหรัฐอเมริกาข้ึนใหมใน ค.ศ. 1994 ตอมาใน ค.ศ. 1995 เวียดนามเขาเปนสมาชิกอาเซียนและยื่นใบ

สมัครเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก เวียดนามเขาเปนสมาชิกของกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (APEC) ใน ค.ศ. 1998 การทําขอตกลงทวิภาคีทางการคาที่ตั้งอยูบนหลักการของ

องคการการคาโลกกับสหรัฐอเมริกาใน ค.ศ. 2000 ชวยสงเสริมการคาระหวางเวียดนามและ

สหรัฐอเมริกาเปนอยางมาก โดยระหวาง ค.ศ. 2001-2003 ปริมาณการสงออกจากเวียดนามไป

สหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นมากกวา 4 เทา จาก 1.05 พันลานเหรียญเปน 4.55 พันลานเหรียญดอลลาร

สหรัฐ79 ใน ค.ศ. 2003 สหรัฐอเมริกากลายมาเปนตลาดสงออกที่สําคัญท่ีสุดของเวียดนาม80 ประเทศ

เวียดนามดําเนินการลดกําแพงภาษีเพ่ือปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ไมวาจะเปนความตก

                                           
76 Bo Ke Hoach va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], Cac Thoi Ky Phat Trien 

[Development Stages] 

<http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/gtcbkhdt/16831/39604>., last accessed 20 

July 2012.  
77 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42, p. 712. 
78 มาตรา 14 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
79 Vo Tri Thanh, 'Vietnam's Trade Liberalization and International Economic Integration: Evolution, 

Problems, and Challenges' (2005) 22(1) ASEAN Economic Bulletin 75. 
80 ibid. 
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ลงวาดวยการใชอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เทากัน (CEPT) ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ค.ศ.

2001, ขอตกลงทางการคาระหวางอาเซียนและจีน ค.ศ.2002, ขอตกลงทางการคากับเกาหลีใต ค.ศ.

2003 และกับญี่ปุน ค.ศ.2003 ใน ค.ศ. 2008 เวียดนามเขารวมในความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจอาเซียน-

ญี่ปุน ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP) และ ความตกลงเพ่ือจัดตั้ง

เขตการคาเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade 

Agreement) ปจจุบันเวียดนามไดทําขอตกลงทวิภาคีทางการคากวา 90 ฉบับ81 

 นอกจากนี้ เวียดนามยังมีบทบาทสําคัญในการจัดประชุมนานาชาติทางดานสังคมและการเมือง 

เวียดนามเปนเจาภาพจัดประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ในค.ศ. 2001 และทําหนาที่เปน

ผูนําอาเซียนเปนระยะเวลาหนึ่งปนับตั้งแตเดือนมกราคม ค.ศ. 2010 เปนตนไป เวียดนามยังเปนเจาภาพ

การประชุม APEC Summit ใน ค.ศ. 2006 และตอมาเวียดนามก็ไดที่นั่งหนึ่งที่นั่งในฐานะสมาชิก

ชั่วคราวของคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ สวนการบูรณาการที่สําคัญที่สุด คือ การเขาเปน

สมาชิกองคการการคาโลกเมื่อวันที่ 11 มกราคม ค.ศ. 2007 หลังดําเนินการเจรจาและการปฏิรูปเปน

เวลากวา 12 ป 

 หลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมยและโดยเฉพาะอยางยิ่งการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก 

ปริมาณการคาระหวางประเทศของเวียดนามเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในแงการนําเขาและการสงออก 

ดังที่แสดงใหเห็นดานลางนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
81 Doanh Chinh, 'Hoi Nhap Kinh Te La Nhan To De Viet Nam Thuc Day Thuong Mai Va Thu Hut Dau 

tu [International Integration is a Way for Vietnam to Motivate and Attract Investment]' (2009)  

<http://nciec.gov.vn/index.nciec?2069>., last accessed 22 January 2011. 
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รูปที่ 2 ปริมาณการนําเขาและสงออกของเวียดนาม82 

 

1.5.3 สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจในปจจุบัน 

1.5.3.1 การรับรองบทบาทของหนวยเศรษฐกิจภาคเอกชน และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

  หลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย หนวยเศรษฐกิจภาคเอกชนเขามามีบทบาทสําคัญตอ

เศรษฐกิจของเวียดนามและไดรับการสนับสนุนเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องทั้งจากพรรคคอมมิวนิสตของ

เวียดนามและจากรัฐบาล รายงานของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสตแหงชาติไดระบุวา 

นอกเหนือจากการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐและเศรษฐกิจรวมกลุม(กิจการชุมชน)แลว รัฐตองมี

นโยบายพัฒนาหนวยเศรษฐกิจอ่ืนๆ รวมถึงหนวยเศรษฐกิจภาคเอกชน และใหหนวยเศรษฐกิจทุกหนวย

มีฐานะเทาเทียมกันภายใตกฎหมาย83 ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวไดถูกกําหนดไวในรัฐธรรมนูญฉบับป ค.ศ. 

1992 ดังนี้  

“นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐมีเปาหมายเพ่ือสรางประเทศที่มีความแข็งแกรงพรอม 

  กับชีวิตความเปนอยูที่ดีของประชาชน และเพ่ือสนองความตองการทั้งทางวัตถุและ 

  ทางจิตใจของประชาชนโดยใหเสรีภาพแกบรรดาหนวยเศรษฐกิจทั้งหลายซึ่งรวมถึง    

                                           
82 Tong Cuc Thong Ke Viet Nam [Vietnam's General Statistics Office], Tong Muc Luu Chuyen Hang 

Hoa Xuat Nhap Khau [The Total Amount of Import and Export] 

<http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=393&idmid=3&ItemID=11626>., last accessed 5 June 

2012. 
83 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42, p. 737. 
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  รัฐ ชุมชน ปจเจกชน ผูลงทุนภาคเอกชน และผูลงทุนภาครัฐไดแสดงศักยภาพในการ 

  ดําเนินเศรษฐกิจของประเทศอยางมีประสิทธิภาพ...”84 

  การแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1992 ใน ค.ศ. 2001 เนนย้ําความสําคัญของหนวยเศรษฐกิจ

เอกชนเชนเดียวกับหนวยเศรษฐกิจอ่ืนๆในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม85 หลังจากการเริ่มตนการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย เวียดนามไดออกกฎหมายสองฉบับอันไดแก กฎหมายวิสาหกิจเอกชน และ

กฎหมายบริษัทใน ค.ศ. 1990 ซึ่งมีผลบังคับใชใน ค.ศ. 1991 กฎหมายดังกลาวเปดทางใหนักลงทุน

ภาคเอกชนไดลงทุนและประกอบธุรกิจในรูปแบบตางๆ เปนครั้งแรกในเวียดนาม นับแตนั้นมาการพัฒนา

โครงสรางกฎหมายเพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจภาคเอกชนไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง

การปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยเพ่ือเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก86 

  ในปลาย ค.ศ. 1993 ในเมืองขนาดใหญตางๆของเวียดนามมีบริษัทเอกชนเพียง 4,212 บริษัท87

แตใน ค.ศ. 1999 มีบริษัทที่จดทะเบียนในเวียดนามมากกวา 40,000 บริษัท88 การเพ่ิมข้ึนของจํานวน

หนวยเศรษฐกิจเอกชนในเวียดนามเปนผลมาจากการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือสนับสนุนหนวยเศรษฐกิจ

เอกชนในระหวางปลาย ค.ศ. 1990 และตน ค.ศ. 2000 ระหวาง ค.ศ. 2000-2004 มีการจัดตั้ง

บริษัทเอกชนมากกวา 73,000 บริษัท ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.75 เทาเม่ือเทียบกับจํานวนบริษัทที่จดทะเบียน

ในชวง ค.ศ. 1991- 199989 และในค.ศ. 2004 มีบริษัทเอกชนจํานวนทั้งสิ้น 150,000 บริษัท90 ในชวง

สามปแรกหลังจากการเขารวมองคการการคาโลก ตั้งแตค.ศ. 2007 - 2009 มีการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทข้ึนใหมทั้งหมด 200,000 บริษัท ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใหมใน ค.ศ. 2007 จํานวน 

58,000 บริษัท จัดตั้งในค.ศ. 2008 จํานวน 65,000 บริษัท และจัดตั้งใน ค.ศ. 2009 จํานวน 76,000 

บริษัท91 ภายใน ค.ศ. 2009 เวียดนามมีบริษัทเอกชนจํานวนทั้งสิ้น 454,000 บริษัทและจํานวนมากกวา

                                           
84 มาตรา 16 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 (แกไข ค.ศ. 2001) 
85 ibid. 
86 รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดู บทที ่2. 
87 Vu Tuan Anh et al, Vietnam's Economic Reform: Results and Problems (Social Science 

Publishing House, 1994)., pp. 41-42. 
88 Henrik Schaumburg-Muller, 'Private-Sector Development in a Transition Economy: The Case of 

Vietnam' (2005) 15(3/4) Development in Practice 349. 
89 Bo Ngoai Giao Viet Nam [Vietnam's Ministry of Foreign Affairs], 'Mot So Net Kinh Te Viet Nam 

[Some Characteristics of Vietnam Economy]' (2009)  

<http://admm.org.vn/sites/vie/Pages/motsonetkinhteviet-nd-14410.html?cid=12>. last accessed 

6 March 2012. 
90 ibid.. 
91 Bo Ke Hoach Va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], Bao Cao Tac Dong Cua Hoi Nhap 

Kinh Te Quoc Te Doi Voi Nen Kinh Te Viet Nam Sau Ba Nam Viet Nam Gia Nhap WTO [A Report 
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ครึ่งหนึ่งเปนบริษัทที่จัดตั้งระหวาง ค.ศ. 1999 และ ค.ศ. 200692 สัดสวนการลงทุนในภาคเอกชนตอการ

ลงทุนในระบบเศรษฐกิจทั้งหมดเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว จากรอยละ 22.6 ใน ค.ศ. 2001 เพ่ิมข้ึนเปนรอย

ละ 38.5 ในค.ศ. 2007 แมวาเวียดนามจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก แตสัดสวนการลงทุน

ในภาคเอกชนกลับลดลงเพียงเล็กนอยในปตอๆมา กลาวคือ สัดสวนการลงทุนในภาคเอกชนคิดเปนรอย

ละ 35.2 ใน ค.ศ. 2008 และรอยละ 33.9 ใน ค.ศ. 2009 ของการลงทุนในระบบเศรษฐกิจทั้งหมด93 

ทั้งนี้ หนวยเศรษฐกิจภาคเอกชนมีบทบาทสําคัญเพิ่มขึ้นเปนลําดับ โดยคิดเปนรอยละ 45.6 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ในค.ศ. 2006 และคิดเปนรอยละ 48 ใน ค.ศ. 201094 นอกจากนี้

อัตราการจางงานของหนวยเศรษฐกิจเอกชนคิดเปนรอยละ 50.2 ของอัตราการจางงานในตลาดท้ังหมด

ในประเทศ และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 10 ตอป ในชวงค.ศ. 2006-201095 

  กอน ค.ศ. 1986 การใหความสําคัญกับหนวยเศรษฐกิจภาครัฐสงผลใหมีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

ขึ้นจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเปนไปโดยไมไดคํานึงถึงประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ

นั้นๆ มีการรายงานวารัฐวิสาหกิจของเวียดนามดําเนินการผลิตไดเพียงรอยละ 30-50 ของความสามารถ

ในการผลิตทั้งหมด96 นับตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย เวียดนามไดปฏิรูปหนวยเศรษฐกิจภาครัฐ 

โดยใหอํานาจรัฐวิสาหกิจในการบริหารจัดการวิสาหกิจดวยตัวเอง97 และดําเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เพ่ือปรับปรุงระบบรัฐวิสาหกิจใหทันสมัยยิ่งขึ้น กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเริ่มใน ค.ศ. 199098 โดย

ระหวาง ค.ศ. 1992-1998 มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจํานวน 30 แหงดวยกัน หลังจากชวงนํารอง รัฐบาล

ไดตัดสินใจแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยางเปนทางการโดยการออกรัฐกฤษฎีกาวาดวยการเปลี่ยนแปลง

รัฐวิสาหกิจเปนบริษัทที่มีการรวมหุนในบริษัท (Decree 44/1998/ND-CP on Shifting the SOEs to 

                                           

of the Impact of the International Integration on Vietnam's Economy after Three Years Since 

Vietnam Accessed WTO] (2010)., last accessed 6 June 2012, p. 55. 
92 ibid., p. 56. 
93 ibid., p. 55. 
94 A.N, 'Doanh Nghiep Tu Nhan Dong Gop 48% Vao GDP Nam 2010 [Private Businesses Made up 

48% of Vietnam's GDP in 2010]', Bao Dien Tu Dang Cong San Viet Nam [The Electronic 

Newspaper of The Communist Party of Vietnam]  

<http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=440055>., last 

accessed 8 April 2012. 
95 ibid.. 
96 Adam McCarty, Economy of Vietnam (2001)., last accessed 11 May 2012. 
97 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42, p. 739. 
98 Do Mai Thanh, 'Nhin Lai Qua Trinh Co Phan Hoa Doanh Nghiep Nha Nuoc o Nuoc Ta [Looking 

Back on the Equitisation Process of the State Owned Enterprises in Our Country]' (2006)(102) 

Tap Chi Cong San [The Communist Journal].. 
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Joint-stock Companies) ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1998 ซึ่งการออกรัฐกฤษฎีกาดังกลาวเปนแรง

กระตุนที่สําคัญใหเกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ภายในชวงระยะเวลาเพียงหนึ่งปครึ่ง รัฐวิสาหกิจอีก

จํานวน 340 แหงไดถูกแปรรูปเปนบริษัทท่ีมีการรวมหุนในบริษัท99 กระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไดมี

การพัฒนาอยางจริงจังนับตั้งแต ค.ศ. 2001 โดยที่พรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนามไดออกนโยบาย

สนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ100  ในชวงระหวาง ค.ศ. 2001 - 2003 ไดมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

จํานวน 970 แหงดวยกัน ซึ่งทําใหจํานวนรัฐวิสาหกิจลดลงอยางเห็นไดชัดในชวงระยะเวลา 20 ปท่ีผาน

มา จากที่มีรัฐวิสาหกิจจํานวน 12,084 แหงในค.ศ. 1990 ลดลงเหลือเพียง 1,471 แหง ในค.ศ. 2009 101

และในค.ศ. 2010 มีรัฐวิสาหกิจในเวียดนามจํานวนทั้งหมดเพียง 1,206 แหงเทานั้น102 ความสําคัญของ

หนวยเศรษฐกิจภาครัฐตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของเวียดนามลดลงเปนลําดับ เชน จํานวน

ผลผลิตรวมของหนวยเศรษฐกิจภาครัฐในการคํานวณผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ลดลงจากรอย

ละ 39.10 ในค.ศ. 2004 เหลือเพียงรอยละ 33.17 ในค.ศ. 2009103 

  อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตไดวาหนวยธุรกิจของเวียดนามสวนใหญ (ประมาณรอยละ 95) 

เปนเพียงธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางซึ่งตางมีประสบการณทางธุรกิจนอยและยังขาดเงินทุนและขาด

ความสามารถในการจัดการอยูพอสมควร104 

                                           
99 Thanh, above n 98. 
100 Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa IX [The Ninth Central Committee of the Communist 

Party of Vietnam], Nghi Quyet Hoi Nghi Lan Thu Ba Ban Chap Hanh Trung Uong Dang Khoa IX 

Ve Tiep Tuc Sap Xep, Doi Moi, Phat Trien va Nang Cao Hieu Qua Doanh Nghiep Nha Nuoc [The 

Resolution of the Third Conference of The Ninth Central Committee of the Communist Party of 

Vietnam on Continuing to Dispose, Reform, Develop, and Enhance the Efficiency of the State 

Owned Enterprises] (August 2001)., last accessed 20 May 2012. 
101 Anh Thi, 'Nhin Lai Kinh Te Viet Nam Qua 20 Nam Doi Moi [Looking Back on Vietnam's Economy 

After 20 Years Since Doi Moi Reforms]', VNMedia  <http://vietbao.vn/Kinh-te/Nhin-lai-nen-kinh-

te-Viet-Nam-qua-20-nam-doi-moi/65052003/87/>.; Federation of American Scientist, U.S.-

Vietnam Economic and Trade Relations: Issues for the 112th Congress (5 April 2011)., last 

accessed 3 March 2012, p. 10. 
102 Huy Thang, 'Chuyen Doi Doanh Nghiep Nha Nuoc: Khong Lam Kieu "Binh Moi Ruou Cu" [The 

Conversion of the State Owned Enterprises: Have Not Liked Pouring "Old Wine in New Bottle"]' 

(6 July 2010)  <http://baodientu.chinhphu.vn/Home/Chuyen-doi-DN-Nha-nuoc-Khong-lam-kieu-

binh-moi-ruou-cu/20107/33278.vgp>., last accessed 8 July 2012. 
103 ibid. 
104 กลาวโดยรองรัฐมนตรีวาการกระทรวงการลงทุนและการวางแผน, cited in Ngoc Chau, '80% Doanh Nghiep 

Nho Va Vua Dang Kho Khan [80 Percent of Vietnam's Small and Medium Businesses are Meeting 
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1.5.3.2 การลงทุนจากตางประเทศ 

กอน ค.ศ. 1986 รัฐบาลเวียดนามผูกขาดการนําเขา-สงออกตามหลักการของระบบเศรษฐกิจ

แบบรวมศูนยอํานาจ105 ขอตกลงที่เวียดนามทํากับตางประเทศจะเปนกรอบของความสัมพันธทางการคา

กับตางประเทศ โดยในแตละปตัวแทนของรัฐบาลจะเดินทางไปเจรจาและทําขอตกลงกับประเทศตางๆ

ตามแผนการที่รัฐบาลกําหนดไว การนําเขา-สงออกสินคาใดๆของแตละจังหวัดและแตละกระทรวง

จะตองไดรับการอนุมัติจากรัฐบาล106 บุคคลและบริษัทตางๆไมมีเสรีภาพในการนําเขาและสงออก

สินคา107 กอน ค.ศ. 1986 โอกาสท่ีนักลงทุนตางชาติจะเขามาลงทุนในเวียดนามนั้นมีนอยมาก  

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลังการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย ซึ่งเปนการเปดประเทศและ

ขับเคลื่อนเวียดนามจากระบบเศรษฐกิจแบบวางแผนโดยสวนกลางไปสูระบบเศรษฐกิจแบบตลาด 

หลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมยเพียงหนึ่งป เวียดนามออกกฎหมายการลงทุนของตางชาติเปน

ครั้งแรก ซึ่งตอมาไดมีการแกไขหาครั้งดวยกันในค.ศ. 1990, 1992, 1996, 2000 และ 2005 เพ่ือให

เวียดนามเปนตลาดเศรษฐกิจเปนที่ดึงดูดของนักลงทุนตางชาติยิ่งข้ึน108 ในค.ศ. 2001 ที่ประชุมสมัชชา

พรรคคอมมิวนิสตแหงเวียดนามและรัฐธรรมนูญค.ศ. 1992 ฉบับแกไข109 ไดรับรองการลงทุนโดยตรง

จากตางชาติใหเปนหนึ่งหนวยเศรษฐกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

นับตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย กระแสการลงทุนโดยตรงของตางชาติในเวียดนามก็

เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว110ทั้งในแงเงินลงทุนและจํานวนโครงการที่เขามาลงทุน ในค.ศ. 2008 เวียดนามมี

โครงการใหมที่เปนการลงทุนโดยตรงจากตางชาติจํานวนทั้งหมด 1,171 โครงการ โดยมีทุนจดทะเบียน

ทั้งหมดมากกวา 60.2 พันลานดอลลารสหรัฐซึ่งคิดเปนจํานวนสามเทาของค.ศ. 2007111 แผนภูมิที่

ปรากฏขางลางนี้แสดงใหเห็นถึงการเพิ่มข้ึนของการลงทุนโดยจากตางชาติในประเทศเวียดนามในชวง

สองทศวรรษที่ผานมา 

                                           

with Serious Problems]' (2008)  <http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-

nghiem/2008/10/3BA07504/>.. 
105 Phong, above n 56, p. 107. 
106 ibid. 
107 ibid, p. 107; Jenkins, above n 74. 
108 โปรดดูรายละเอียดเพิม่เตมิในบทที่ 2 
109 มาตรา 16 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 (แกไข ค.ศ. 2001). 
110 Kwang W.Jun et al, FOREIGN CAPITAL FLOWS IN VIETNAM: TREND, IMPACT, AND POLICY 

IMPLICATIONS (1997)., last accessed 9 March 2012. 
111 Nielsen Vietnam, 'Doom or Boom in Vietnam in 2009: What will the Global Economic Tsunami 

Wash upon Vietnam's Shores?' (24 March 2009)  

<http://www.acnielsen.com.vn/news/BoomorDoom.shtml>., last accessed 16 May 2012. 
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รูปที่ 3 การเพ่ิมขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ112 

 

ตั้งแตเวียดนามเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก จํานวนทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจ 

(implemented capital) จากการลงทุนของตางชาติไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว โดยมีอัตราการเติบโตรอย

ละ 75.3 ใน ค.ศ. 2007 และรอยละ 42.6 ใน ค.ศ. 2008113 ใน ค.ศ. 2009 แมวาเวียดนามจะไดรับ

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลก แตจํานวนทุนเพ่ือการประกอบธุรกิจลดลงเพียงรอยละ 13 เทานั้น

เมื่อเทียบกับปกอนหนา114 นอกจากนี้ การวิจัยลาสุดของสํานักขาวบลูมเบิรก (Bloomberg) ไดจัด

อันดับใหเวียดนามไวในลําดับที่ 12 ของรายชื่อ 25 ประเทศที่ดึงดูดใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ

มากที่สุดในโลก115 

                                           
112 Tong Cuc Thong Ke Viet Nam [Vietnam's General Statistics Office], Dau Tu Truc Tiep Nuoc Ngoai 

Duoc Cap Giay Phep Thoi Ky 1988 - 2010 [Foreign Investment During the Period 1988-2010] 

<http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=392&idmid=3&ItemID=11373>., last accessed 10 

June 2012. 
113 Bo Ke Hoach Va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], above n 91, p. 55. 
114 ibid. 
115 Trung Tam Thong Tin Cong Nghiep Va Thuong Mai, Bo Cong Thuong [Vietnam's Industry and 

Trade Information Center, Vietnam's Ministry of Indutry and Trade], '25 Dia Chi Dau Tu Hap Dan 

Nhat The Gioi [25 Most Attractive Investment Places in the World]' (2010)  

<http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-viet-
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1.5.3.3 ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

ในชวงสองทศวรรษครึ่งนับจากการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย ความสําเร็จในเชิงเศรษฐกิจของ

เวียดนามเปนที่นาประทับใจ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศกําลังพัฒนาอ่ืนๆ116 จนเวียดนาม

ไดรับการขนานนามวาเปน “ดาวแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (the Star of Southeast Asia)”117 การ

ปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมยทําใหเวียดนามกลายเปนหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วมากที่สุดใน

โลก118และเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนาอยางรวดเร็วเปนอันดับที่สองในทวีปเอเชีย ในชวง 20 ปที่ผานมา 

(ค.ศ. 1990-2009) เวียดนามมีอัตราเฉลี่ยของการเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศที่รอยละ 

7.1119 แมวาเวียดนามจะไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ัวโลก เวียดนามยังคงมีอัตราเติบโตเฉลี่ยที่

รอยละ 6.8 ในค.ศ. 2010120  

นอกจากนี้เวียดนามยังมีนโยบายลดจํานวนความยากจนท่ีประสบความสําเร็จ121 ซึ่งอัตราความ

ยากจนในประเทศลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 57 ในค.ศ. 1993122 เหลือเพียงรอยละ 11.3 ในค.ศ. 

2009123 มาตรฐานความเปนอยูของชาวเวียดนามมีการพัฒนาข้ึนอยางเห็นไดชัดเชนกัน รายไดเฉลี่ย

เพ่ิมขึน้ประมาณรอยละ 700 ในชวงค.ศ. 1992-2007 และในค.ศ. 2010 เวียดนามถูกจัดประเภทใหเปน

ประเทศท่ีมีรายไดปานกลางคอนไปทางขางต่ําดวยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวประมาณ 1,160 

ดอลลารสหรัฐ124 แผนภูมิที่ปรากฏขางลางนี้แสดงใหเห็นถึงการเติบโตของเศรษฐกิจของเวียดนาม125 

                                           

nam.gplist.287.gpopen.177738.gpside.1.gpnewtitle.25-dia-chi-dau-tu-hap-dan-nhat-the-

gioi.asmx>., last accessed 28 June 2010. 
116 Schaumburg-Muller, above n 88. 
117 Ayumi Konish, Country Director Asian Development Bank cited in Special Correspondent, 

'Vietnam Commits to a Market-based Plan', Asia Today International, 70. 
118 Taylor Nelson Sofres, above n 13, p. 22. 
119 Asian Development Bank, Vietnam (2011)., last accessed 9 March 2012. 
120 Thornton, above n 3, p. 12. 
121 Schaumburg-Muller, above n 88.  
122 The World Bank, 'Vietnam Development Report 2006' (2005) <http://www-wds.worldbank.org/ 

external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/12/02/000160016_20051202141324/Rendere

d/PDF/344740VN.pdf>., last accessed 20 March 2012. 
123 Bo Ke Hoach Va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], above n 91, p. 79. 
124 Kim Phuong, 'Viet Nam Tro Thanh Nuoc Co Thu Nhap Trung Binh [Vietnam Becomes a Middle-

Income Country]', Vietnam Business Forum  

<http://vccinews.vn/?page=detail&folder=165&Id=2830>., last accessed 10 February 2012. 
125 International Monetary Fund, World Economic Outlook Database (September 2011)., last 

accessed 18 June 2012. 
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รูปที่ 4 ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศและผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัวของเวียดนาม 

 

1.5.3.4 ความทาทายในเชิงธุรกิจสําหรับการประกอบธุรกิจในเวียดนาม 

ถึงแมวาการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมยไดเปดโอกาสในการลงทุนในเวียดนามแกชาวตางชาติ  

แตการประกอบธุรกิจในเวียดนามก็ยังคงมีขอจํากัดอยูหลายประการดวยกัน ผลการสํารวจของ

ธนาคารโลก ในค.ศ. 2009126 ชี้ใหเห็นวาขอจํากัดของการประกอบธุรกิจในเวียดนามหลักๆ ไดแก 

การเขาถึงการบริการทางการเงิน แนวปฏิบัติของหนวยเศรษฐกิจนอกระบบ การขนสง และการขาด

ทักษะและความรูของแรงงาน  

จํานวนบริษัทที่ไดรับสินเชื่อหรือเงินกูจากสถาบันทางการเงินมีเพียงรอยละ 49.33 ของบริษัทท่ี

ไดรับการสํารวจทั้งหมด โดยรอยละ 87.46 ของบริษัทท่ีไดรับการสํารวจทั้งหมดรายงานวาตองแขงขัน

กับธุรกิจที่ไมไดจดทะเบียนหรือธุรกิจนอกระบบ127  

                                           
126 The World Bank, Business Environment Snapshot for Vietnam (2011)., last accessed 9 July 2012, 

p. 1. 
127 ibid.. 
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ผลการจัดลําดับความสามารถในการแขงขันของการประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic 

Forum) ในค.ศ. 2008-2009 ชี้ใหเห็นวาการขนสงและการไฟฟาเปนจุดออนที่สําคญัที่สุดของโครงสราง

พ้ืนฐานของเวียดนามเนื่องจากเกิดเหตุไฟฟาดับและการจราจรติดขัดบอยครั้ง128  

นอกจากนี้เวียดนามยังขาดแรงงานท่ีมีความรูความสามารถ โดยใน ค.ศ. 2007 จํานวนแรงงาน

ที่ไดรับการฝกมีเพียงรอยละ 25 ของแรงงานในเวียดนามทั้งหมด129 รายงานลาสุดของกระทรวงการ

ลงทุนและการวางแผนก็ไดยืนยันวาจํานวนแรงงานที่ขาดความเชี่ยวชาญคิดเปนสวนมากของจํานวน

แรงงานทั้งหมดและยังมีการขาดแคลนแรงงานที่มีความสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของ

ภาคอุตสาหกรรม130 ในค.ศ. 2009 จํานวนแรงงานท่ีจบการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยมีเพียง

รอยละ 6.8 ของแรงงานในเวียดนามทั้งหมด131 

นอกจากนี้แมวาเวียดนามจะกําลังพัฒนาเรื่องทรัพยสินทางปญญา แตการตื่นตัวของผูบริโภค

และหนวยธุรกิจในเรื่องทรัพยสินทางปญญาและการคุมครองทรัพยสินทางปญญายังคงมีอยูนอย132 และ

ยังคงมีการละเมิดทรัพยสินทางปญญาอยูบอยครั้ง133 

2. ระบบกฎหมาย 

2.1. ลักษณะสําคัญของระบบกฎหมายในประเทศเวียดนามกอนการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย ค.ศ. 

1986 

2.1.1 อทิธิพลของจีนตอระบบกฎหมายเวียดนาม 

ประวัติศาสตรกฎหมายของประเทศเวียดนามมีความซับซอนซึ่งสะทอนอิทธิพลของการอยู

ภายใตระบบศักดินาและการตกเปนเมืองข้ึนของตางชาติ ระบบศักดินามีอิทธิพลในเวียดนามเปนระยะ

                                           
128  Nguyen Xuan Thanh and David Dapice, Vietnam's Infrastructure Constraints (2011)., last 

accessed 6 July 2012. 
129 Bo Ke Hoach Va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], above n 91, p. 72. 
130 ibid. 
131 ibid. 
132 Tran Thanh Lam, 'Bao Ho Quyen So Huu Tri Tue Trong Boi Canh Hoi Nhap Va Xay Dung Nen 

Kinh Te Tri Thuc [The Protection of Intellectual Property Rights in the Context of the Integration 

and Building a Knowledge Economy]' (2011)  <http://thanhtra.most.gov.vn/vi/cac-bai-nghien-

cuu-shtt/bao-ho-quyen-so-huu-tri-tue-trong-boi-canh-hoi-nhap-va-xay-dung-nen-kinh-te-tri-

thuc>., last accessed 6 August 2012. 
133 United Nations University and World Intellectual Property Organisation, Intellectual Property in 

Asian Countries: Studies on Infrastructure and Economic Impact (2010).. 
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เวลานานนับตั้งแตการสถาปนารัฐครั้งแรกในเวียดนามซึ่งไดแกรัฐ Van Lang State134 (2879-258 ป

กอนคริสตศักราช)135 จนถึงการจัดตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามในค.ศ. 1945 (ซึ่งกลายมาเปน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปจจุบัน) ถึงแมวาในระบบศักดินานั้นจักรพรรดิมีอํานาจอยางไมจํากัด 

แตระบบกฎหมายของเวียดนามถูกพัฒนาข้ึนและไดรวบรวมหลักเกณฑและกฎหมายที่มีความกาวหนา

และเปนเอกลักษณเฉพาะ เชน Le Code (หรือที่รูจักในนาม Hong Duc Code) ในชวงราชวงศ Le 

Thanh Tong (ในปค.ศ. 1460-1497) ที่ไดรับการยอมรับวาเปน“อัจฉริยภาพของแบบแผนกฎหมาย

เวียดนาม”136 ซึ่งสะทอนจารีตประเพณีและวิธีปฏิบัติของสังคมเวียดนามและมีอิทธิพลตอการพัฒนา

ดานกฎหมายของเวียดนามในเวลาตอมา137 Le Code ไดรวบรวมหลักเกณฑที่มีความกาวหนาอัน

เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนซึ่งหลักเกณฑเชนนี้มิไดปรากฏในกฎหมายของโลก

ตะวันตกจนกระทั่งหลายศตวรรษถัดมา138 

เนื่องจากเวียดนามตกอยูภายใตการปกครองของจีนเปนระยะเวลาประมาณหนึ่งพันป กฎหมาย

เวียดนามจึงไดรับอิทธิพลจากกฎหมายจารีตของลัทธิขงจื๊อ139ซึ่งคงใชบังคบัตอมาเปนระยะเวลายาวนาน

ตลอดที่เวียดนามถูกปกครองโดยจีน จักรพรรดิใหความสําคัญกับหลักศีลธรรมโดยใชกฎหมายในการ

สงเสริมความประพฤติที่ดีในสังคม โดยทั้งหลักศีลธรรมและกฎหมายตางมีบทบาทสงเสริมอํานาจของรัฐ 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวากฎหมายของจักรพรรดิจะกลาวถึงสิทธิสวนบุคคล แตกฎหมายดังกลาวมี

วัตถุประสงคเพียงเพื่อจัดการความสัมพันธระหวางรัฐและเอกชน โดยไมไดมีเนื้อหาเก่ียวกับ

ความสัมพันธระหวางเอกชนแตอยางใด140 

2.1.2 อทิธิพลของฝร่ังเศสตอระบบกฎหมายเวียดนาม 

  ตอมาเมื่อเวียดนามตกอยูภายใตการเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส (ค.ศ. 1858-1945) เวียดนามมี

ระบบกฎหมายสองระบบคูขนานกัน กลาวคือระบบที่ใชในเวียดนามเหนือและเวียดนามกลาง และอีก

ระบบหนึ่งท่ีใชในเวียดนามใต ในรัฐอารักขาเวียดนามเหนือและเวียดนามกลางมีการบังคับใชกฎหมาย

ภายใตราชวงศ Nguyen  (ค.ศ. 1802-1945) ซึ่งบังคับใชกับชาวเวียดนามและชาวจีนเทานั้น แตไม

บังคับใชกับชาวฝรั่งเศสที่อยูใตบังคับของกฎหมายฝรั่งเศส สวนในเวียดนามตอนใต ชาวเวียดนามมีสิทธิ

                                           
134 ‘Van Lang’ was the name of Vietnam at that time. 
135 Tai and Huy, above n 7, p. 4.  
136 Nguyen Quoc Lan, 'Traditional Vietnamese Law - The Lê Code - and Modern United States Law: 

A Comparative Analysis' (1989) 13 Hastings International & Comparative Law Review 141.. 
137 Vu Van Mau, Dan Luat Khai Luan [General Notions of Civil Law] (1961).. 
138 Lan, above n 136. 
139 Tai and Huy, above n 7. 
140 Gillespie, above n 30. 
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เลือกวาตองการอยู ใตบังคับกฎหมายฝรั่งเศสหรือไม อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแทบจะไมม ี

ชาวเวียดนามคนใดยื่นฟองขอพิพาททางการคาตอศาลโดยใชกฎหมายฝรั่งเศส141 

เวียดนามประกาศเอกราช ใน ค.ศ. 1945 แตตองตกอยูในภาวะสงครามเปนระยะเวลา 30 ป

ตอมา (สงครามกับฝรั่งเศสระหวาง ค.ศ. 1945–1954 และสงครามกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตร 

ระหวาง ค.ศ. 1954-1975) ในชวง ค.ศ. 1945-1975 การแบงแยกประเทศออกเปนเวียดนามเหนือและ

เวียดนามใตสงผลใหประเทศเวียดนามมีระบบกฎหมายสองระบบคูขนานกัน สาธารณรัฐประชาธิปไตย

เวียดนามในเวียดนามเหนือ (ปจจุบันกลายมาเปนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ไดตรารัฐธรรมนูญ

ฉบับแรกขึ้นใน ค.ศ. 1946 ในทันทีท่ีไดประกาศเอกราชและสถาปนารัฐประชาธิปไตย142 อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากรัฐบาลในชวงนั้นใหความสําคัญกับสงครามตอตานฝรั่งเศสเปนหลัก รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946  

จึงมีลักษณะเปนขอความที่สรางแรงบันดาลใจมากกวาที่จะเปนบทบัญญัติที่เปนการวางโครงสรางและ

การดําเนินงานของรัฐ143 นับจาก ค.ศ. 1946-1959 สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามยังคงนํา

บทบัญญัติกฎหมายแพงของฝรั่งเศสมาใชบังคับ เนื่องจากรัฐบาลเองไมไดออกกฎหมายและกฎระเบียบ

ใหมแตอยางใด144 

2.1.3 อทิธิพลของแนวคิดสังคมนิยมตอระบบกฎหมายเวียดนาม 

ใน ค.ศ. 1959 รัฐธรรมนูญฉบับใหมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามไดวางโครงสรางทาง

การเมืองและระบบกฎหมายสังคมนิยมในเวียดนาม145 โดยจัดตั้งระบบกฎหมายแบบรวมศูนยอํานาจที่

สอดคลองกับการควบคุมระบบเศรษฐกิจแบบบังคับบัญชาของโซเวียต146 ท่ีดิน การเกษตรกรรมและการ

อุตสาหกรรมตางอยูภายใตระบบการควบคุมของรัฐหรือระบบการเปนเจาของรวมกัน147 สวนเวียดนาม

ตอนใตในชวง ค.ศ. 1945 – 1975 นั้นถูกควบคุมโดยรัฐบาลชุดอ่ืนๆ ซึ่งไดแกรัฐบาลฝรั่งเศส (ค.ศ. 1945 

– 1948) รัฐบาลแหงชาติเวียดนาม (Quoc Gia Viet Nam) ซึ่งไดรับการสนับสนุนโดยรัฐบาลฝรั่งเศส 

                                           
141 ibid. 
142 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1946 ไดรับการรับรองโดยรัฐสภาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม (ซึ่งกลายมาเปน

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 1946 
143 Ngo Duc Manh, 'Building up a Legal Framework aimed at Promoting and Developing a Socialist-

Oriented Market-Driven Economy in Vietnam' in John Gillespie (ed), Commercial Legal 

Development in Vietnam: Vietnamese and Foreign Commentaries (Butterworths, 1997)., p. 281. 
144 Order 90/SL of the President of Vietnam’s temporary Government dated 10 October 1945, and 

Order 97/SL of the President of Vietnam’s temporary Government, dated 22 May 1950, which 

revised some provisions in Civil Codes under the previous regime. 
145 Gillespie, above n 52, p. 60. 
146 Rose, above n 30. 
147 Gillespie, above n 30. 
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(ค.ศ. 1948 – 1954) และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐเวียดนาม (Viet Nam Cong Hoa) ซึ่งไดรับการ

สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา (ค.ศ. 1955 – 1975)  อยางไรก็ตาม ระบบกฎหมายที่ไดถูกพัฒนาขึ้นภายใต

การปกครองของฝรั่งเศสยังคงมีผลบังคับใชอยางตอเนื่องในเวียดนามใตตลอดชวง ค.ศ. 1945-1975148 

  หลังการรวมประเทศใน ค.ศ. 1975 ระบบเศรษฐกิจแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและระบบ

กฎหมายแบบโซเวียตที่ไดบังคับใชในเวียดนามเหนือไดแผขยายไปทั่วประเทศ อยางไรก็ตาม ภายใต

ระบบเศรษฐกิจแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง ระบบกฎหมายมีบทบาทนอยและไมแนนอน ซึ่ง Mr. 

Hoang The Lien เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมของเวียดนามไดใหความเห็นวา  

“ทุกอยางถูกวางแผนไวลวงหนาโดยรัฐ ผลประโยชนสวนบุคคลตองมาทีหลัง

ผลประโยชนของรัฐและสวนรวม ประชาชนมีเพียงทางเลือกเดียวคือตองปฏิบัติตาม

คําสั่งของรัฐจากสวนบนและทุกระดับ ในบริบทดังกลาวกฎหมายไมมีความสําคัญและ

มีไวเปนพิธีเทานั้น”149 

  กอนการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย ระบบสังคมและเศรษฐกิจของเวียดนามไดถูก

ควบคุมและบริหารแบบรวมศูนยอํานาจโดยพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม คําสั่งของพรรคและ

แผนการตางๆมีความสําคัญมากกวาตัวบทกฎหมาย150กฎเกณฑตางๆที่ใชบังคับเปนกฎเกณฑของ

ฝายบริหาร เปนสวนใหญ (ในรูปแบบของรัฐกฤษฎีกาและกฎหมายลําดับรองอ่ืนๆ) มากกวาที่จะ

เปนกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภา151 

2.2 ระบบกฎหมายรวมสมัย (การปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย ค.ศ. 1986) 

2.2.1 การเปลี่ยนแปลงบทบาทของกฎหมาย: การสรางรัฐที่มีกฎหมายเปนพื้นฐาน 

  การปฏิรูปดอยเหมย ค.ศ. 1986 ซึ่งเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของเวียดนามจากระบบที่มีการ

วางแผนโดยสวนกลางไปเปนระบบเศรษฐกิจแบบตลาดนําไปสูการปฏิรูประบบกฎหมายและการ

                                           
148 Gillespie, above n52, p. 5. 
149 Hoang The Lien, 'On  the Legal System of Vietnam' (September 1994) Vietnam Law & Legal 

Forum 34.. 
150 Nguyen Nhu Phat, 'The Role of Law during the Formation of a Market-Driven Mechanism in 

Vietnam' in John Gillespie (ed), Commercial Legal Development in Vietnam: Vietnamese and 

Foreign Commentaries (1997)., p. 398. 
151 ในบรรดาเอกสารทางกฎหมายจํานวนท้ังสิ้น 1,747 ฉบับนับตั้งแตป 1945 ถึง 1954 มีเพียงกฎหมายหนึ่งฉบับ

เทานั้นที่เปนกฎหมายที่แทจริง (1953 Agrarian Law) นับแตป 1955 ถึง 1986 มีการออกเอกสารทางกฎหมาย

ทั้งหมด 7,167 ฉบับซึ่งในจํานวนดังกลาวมีกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเพียง 61 ฉบับ (โปรดดู Lien, above n 

149). 
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เปลี่ยนแปลงบทบาทของกฎหมายในเวียดนามดวยเชนกัน ภายใตระบบเศรษฐกิจแบบรวมศูนยอํานาจ 

กฎหมายเปนขอเรียกรองที่เปนอัตวิสัยมากกวาเปนคาํสั่งที่เปนภาวะวิสัย152 พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม

ตระหนักดีวาระบบรวมศูนยอํานาจไมสามารถนํามาใชควบคุมเศรษฐกิจแบบกึ่งตลาดที่กําลังเกิดข้ึนใน

เวียดนามไดอีกตอไป153และกฎหมายก็เขามามีบทบาทสําคัญในการควบคุมสังคมและเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

  ในที่ประชุมสภาครั้งท่ี 6 ซึ่งมีการลงมติใหมีการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย ไดมีการรับรอง

บทบาทของกฎหมายอยางชัดแจงเชนกัน  

“การบริหารจัดการประเทศควรตองทําภายใตกฎหมายมากกวาหลักการทางศีลธรรม 

กฎหมายตองสะทอนแนวทางและนโยบายของพรรคและเปนการแสดงออกซึ่ง

เจตนารมณรวมกันของประชาชนและตองถูกใชบังคบัในทุกหนทุกแหงในประเทศ การ

ปฏิบัติตามกฎหมายคือการปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของพรรค ในการบริหาร

ประเทศโดยกฎหมายนี้รัฐตองใหความสําคัญกับการออกกฎหมาย โดยตองแกไข

ปรับปรุงระบบกฎหมายใหสมบูรณแบบอยางเปนข้ันตอนเพ่ือใหองคกรรัฐสามารถ

ดําเนินงานไดอยางเปนระเบียบเรียบรอยและสอดคลองกับกฎหมาย”154 

  นับแตการประชุมสภาครั้งที่ 7 ของพรรคคอมมิวนิสตในค.ศ. 1991 เวียดนามไดเนนย้ํา

ความสําคัญของการปฏิรูปกฎหมายและบทบาทของกฎหมายเรื่อยมา ในการประชุมสภาครั้งดังกลาว 

พรรคคอมมิวนิสตเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1980 รวมทั้งใหมีการพัฒนาทักษะของผู

ออกกฎหมาย และใหมีการออกกฎหมายเก่ียวกับการประกาศใชและการบังคับใชกฎหมาย155 

  “การสรางรัฐที่มีกฎหมายเปนพื้นฐาน” Nha Nuoc Phap Quyen156 ไดถูกกลาวถึงเปนครั้ง

แรกในการกลาวสุนทรพจนของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตในการประชุมครั้งที่สองของคณะกรรมการ

กลางชุดที่ 7 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 1991 ในการกลาวสุนทรพจนครั้งนี้ การสรางรัฐที่มีกฎหมาย

                                           
152 Manh, above n 143, p. 288. 
153 Gillespie, above n 52, p. 87. 
154 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], above n 42. 
155 Dang Cong San Viet Nam [The Communist Party of Vietnam], Van Kien Dang Toan Tap 

[Complete Documents of the Communist Party of Vietnam], Bao Cao Chinh Tri Cua Ban Chap 

Hanh Trung Uong (Khoa VI) Tai Dai Hoi Dai Bieu Toan Quoc Lan Thu VII Cua Dang [The Political 

Report of the Central Committee of the Communist Party of Vietnam (Sixth Tenure) at the 

Seventh Party Congress] (1991).. 
156 นักวิชาการบางสวนแปลคําวา Nha Nuoc Phap Quyen วานิติรัฐ “rule of law State” (see Minh, above n 

24, p. 34) หรือ รัฐท่ีอยูภายใตหลักนิติธรรม “the State governed by the rule of law” (see Manh, 

above n 143, p. 287). 
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เปนพื้นฐานเปนหลักการข้ันพื้นฐานในการปฏิรูปรัฐหลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย  รัฐที่มี

กฎหมายเปนพื้นฐานหมายถึงรัฐที่สนับสนุนหลักนิติธรรม157ซึ่งกฎหมายมีบทบาทสําคัญและเปน

เครื่องมือหลักในการบริหารจัดการรัฐ158 ถึงแมวาคําวา“รัฐที่มีกฎหมายเปนพ้ืนฐาน”จะไมไดถูกบัญญัติ

ไวอยางชัดแจงในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1992 แตบทบาทของกฎหมายไดรับการรับรองในรัฐธรรมนูญ

ฉบับดังกลาว โดยรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1992 กําหนดใหรัฐปกครองสังคมโดยใชกฎหมาย (มาตรา 

12)159และพรรคคอมมิวนิสตตองบริหารประเทศภายใตขอบเขตอํานาจที่กําหนดในรัฐธรรมนูญ160และ

ยังตองบริหารประเทศภายใตกฎหมายอีกดวย (มาตรา 4) อุดมการณในการสรางรัฐท่ีมีกฎหมายเปน

พ้ืนฐานซึ่งสนับสนุนหลักนิติธรรมนั้นไดถูกกลาวถึงอยางตอเนื่องในเอกสารของพรรคคอมมิวนิสตอีก

หลายทศวรรษตอมา หลักการสรางรัฐท่ีมีกฎหมายเปนพ้ืนฐานนั้นไดถูกรองรับอยางเปนทางการโดยการ

แกไขรัฐธรรมนูญฉบับค.ศ. 1992 ในค.ศ. 2001 พรรคคอมมิวนิสตยังคงสงเสริมการสราง “รัฐที่มี

กฎหมายเปนพ้ืนฐาน” และเพ่ิมบทบาทของกฎหมายมากขึ้นโดยการออกนโยบายซึ่งใหความสําคัญกับ

การปฏิรูประบบศาลและระบบกฎหมาย161 

  การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในเศรษฐกิจแบบตลาดเสรีและการตื่นตัวในการตระหนักถึง

บทบาทของกฎหมายโดยพรรคคอมมิวนิสตนําไปสูการรณรงคสงเสริมการรางกฎหมายในประเทศ

เวียดนามอยางจริงจังในชวงปลาย ค.ศ. 1980 และชวงค.ศ. 1990 นับตั้งแตการปฏิรูปเศรษฐกิจดอย

เหมย เวียดนามไดออกกฎหมายใหมซึ่งครอบคลุมเรื่องตางๆของสังคมเกือบครบทุกดาน การตรา

กฎหมายการลงทุนของตางชาติใน ค.ศ. 1987 นับเปนจุดเริ่มตนของการปฏิรูปกฎหมาย162 ตั้งแต ค.ศ. 

                                           
157 John Gillespie, 'Changing Concepts of Socialist Law in Vietnam' in John Gillespie and Pip 

Nicholson (eds), Asian Socialism & Legal Change: The Dynamics of Vietnamese and Chinese 

Reform (2005).p. 54. 
158 Ngo Duc Manh, 'Improving Legislative Work for Building a Socialist State Ruled by Law' (2005) 

12(135) Vietnam Law & Legal Forum 7. cited in Minh, above n 24, p. 36. 
159 แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเพียงเลก็นอยระหวางรัฐธรรมนญูฉบับปค.ศ. 1980 และรัฐธรรมนญูฉบับปค.ศ. 1992 

ซึ่งขอความที่ระบุวา “รัฐปกครองสังคมตามกฎหมาย” (ในรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1980) ไดถูกแทนทีด่วยขอความ

ที่ระบุวา “รัฐปกครองสังคมโดยใชกฎหมาย” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวถือเปนการสะทอนใหเห็นแนวความคิด

ใหมเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของกฎหมายในสังคม (โปรดดู Manh, above n 143, p. 288).  
160 ตามรัฐธรรมนญู ค.ศ. 1980 
161 Resolution 08-NQ/TW on Some Judicial Principal Tasks for the Forthcoming Period (in 2002), 

Resolution 48-NQ/TW on Strategies for Building and Improving the Legal System in Vietnam up 

to 2010 with the Orientation to 2020, and Resolution 49-NQ/TW on Strategies for Judicial 

Reform up to 2020 (in 2005). 
162 Phong Tran, 'Vietnam's Economic Liberalization And Outreach: Legal Reform' (2003) 9 Law and 

Business Review of the Americas 139.. 
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1987 - 1992 รัฐสภาไดออกกฎหมายทั้งหมด 37 ฉบับและไดตรารัฐธรรมนูญใหมฉบับใน ค.ศ. 1992163 

และในระหวาง ค.ศ. 1992 - 1999 รัฐสภาไดออกรัฐบัญญัติและรัฐกําหนดทั้งหมด 120 ฉบับ164 ในขณะ

ที่ในชวงกอนการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย (ค.ศ. 1946 - 1986) เวียดนามไดออกกฎหมาย 29 ฉบับ

และรัฐกําหนดเพียง 38 ฉบับเทานั้น165 

  การที่เวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกขององคกรระหวางประเทศหลายองคกรเปนแรงผลักดัน

ใหเกิดการปฏิรูปกฎหมายในเวียดนามข้ึนเชนกัน นโยบายเปดประเทศถือเปนหนึ่งในสามหลักการท่ี

สําคัญของการปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย166 นับตั้งแตค.ศ. 1994 เมื่อสหรัฐอเมริกาไดยกเลิกการคว่ํา

บาตรทางการคา เวียดนามมีบทบาทในสังคมระหวางประเทศมากขึ้น เวียดนามเขาเปนสมาชิกอาเซียน 

(ASEAN) ใน ค.ศ. 1995167, การประชุมเอเชียยุโรป (ASEM) ใน ค.ศ. 1996, ความรวมมือทางเศรษฐกิจ

ในเอเชีย-แปซิฟค (APEC) ใน ค.ศ. 1998 และ องคการการคาโลก (WTO) ใน ค.ศ. 2007  

  ภายใน ค.ศ. 2009 เวียดนามลงนามในขอตกลงทวิภาคีทางการคามากกวา 90 ฉบับ (รวมถึง

ขอตกลงทางการคาระหวางสหรัฐอเมริกา-เวียดนาม ค.ศ. 2001) โดยที่ขอตกลงกวา 60 ฉบับเปน

ขอตกลงเพ่ือสงเสริมและคุมครองการลงทุน168 ภาระผูกพันของเวียดนามภายใตขอตกลงทางการคาแบบ

ทวิภาคีและพหุภาคีมีอิทธิพลอยางมากตอการปฏิรูปกฎหมายของเวียดนาม169 โดยสงผลใหระบบ

กฎหมายไดรับการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เวียดนามออกกฎหมายใหมและขอบังคับ

อ่ืนๆ โดยเปนไปตามหลักเกณฑของความตกลงระหวางประเทศซึ่งเวียดนามเปนสมาชิกหรือจะเขาเปน

สมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับเปลี่ยนกฎหมายใหทันสมัยเพ่ือเขารวมองคการการคาโลกกลายเปน

จุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับระบบกฎหมายในเวียดนาม การเขารวมองคการการคาโลกเปนโอกาสให

เวียดนามปรับปรุงระบบกฎหมายใหมีความโปรงใส ชัดเจน และมีความนาเชื่อถือมากข้ึน โดยในระหวาง

การเจรจาตอรองเพ่ือเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลกเวียดนามไดออกกฎหมายและแกไขกฎหมาย

และขอบังคับจํานวนกวา 25 ฉบับ170 ในชวงปลายค.ศ. 2000 จนถึงค.ศ. 2010 เวียดนามตราและแกไข

                                           
163 Minh, above n 24, p. 33. 
164 Brian J.M. Quinn, 'Legal Reform and Its Context in Vietnam' (2001-2002) 15 Columbia Journal of 

Asian Law 220.. 
165 Minh, above n 24, p. 23. 
166 Ngo Quang Xuan, 'Vietnam: Potential Market and New Opportunities' (1995) 19(1) Fordham 

International Law Journal 32.. 
167 เวยีดนามยื่นคํารองขอเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกใน ค.ศ. 1995 
168 Pham GiaKhiem - Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Vietnam, cited in 

Chinh, above n 81. 
169 Gillespie, above n 52, p. 67. 
170 Luong Van Tu, 'Tien Trinh Gia Nhap To Chuc Thuong Mai The Gioi - WTO, Co Hoi Va Thach Thuc 

Doi Voi Nuoc Ta [WTO Accession Process - Opportunities and Challenges for Vietnam]'  
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รัฐบัญญัติรวมท้ังสิ้น 166 ฉบับและรัฐกําหนดอีก 70 ฉบับ พรอมทําการแกไขรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992171 

ดวยเหตุนี้ เวียดนามกลายเปนประเทศแรกที่ไดทําตามหลักเกณฑเก่ียวกับกฎหมายโดยสมบูรณกอนที่จะ

เปนสมาชิกขององคการการคาโลก172 แมหลังการเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก เวียดนามยังคง

แกไขและออกกฎหมายอยางตอเนื่องเพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑที่องคการการคาโลกกําหนด     

2.2.2 โครงสรางรัฐ 

  ถึงแมวาเวียดนามตองการสรางรัฐท่ีมีกฎหมายเปนพื้นฐาน แตเวียดนามไมไดยอมรับหลักการ

แบงแยกอํานาจ ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 ฉบับแกไข ท่ีระบุวา 

“ประเทศเวียดนามเปนรัฐที่มีกฎหมายเปนพื้นฐาน ที่เปนของประชาชน ปกครองโดย

ประชาชน และเพ่ือประชาชน อํานาจรัฐท้ังมวลเปนของประชาชนที่มีรากฐานมาจากการ

เปนพันธมิตรกันระหวางชนชั้นกรรมาชีพ ชาวไรชาวนา และกลุมปญญาชน อํานาจของ

รัฐรวมเปนหนึ่งเดียวและจะถูกกระจายอํานาจไปยังหนวยงานตางๆของรัฐ ซึ่งตองทํางาน

โดยประสานความรวมกันในการใชอํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหารและอํานาจตุลา

การ”173 

  ตามรัฐธรรมนูญ สภาแหงชาติ (Quoc Hoi) เปนองคกรสูงสุดของรัฐ และเปนผูมอบอํานาจ

ใหแกประธานาธิบดี (Chu TichNuoc) รัฐบาล (ChinhPhu) ศาลฎีกาประชาชน (Toa An Nhan Dan 

Toi Cao) และอัยการสูงสุด (VienKiem Sat Nhan Dan Toi Cao)174
 

                                           

<http://wto.nciec.gov.vn/Collections/Tien%20trinh%20dam%20phan%20WTO%20cua%20VN_M

r.%20LV%20Tu.pdf>.. 
171 Van Phong Quoc Hoi [The Office of the National Assembly], He Thong Van Ban Quy Pham Phap 

Luat [A Collection of Legal Documents] <http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/>., last accessed 22 

January 2011. 
172 Luong Van Tu, the then Vice Minister of the Ministry of Trade and Head of Vietnam’s 

negotiation delegation on WTO’s accession, cited in VnExpress, 'VN Chinh Thuc La Thanh Vien 

Thu 150 Cua WTO [Vietnam Officially Become the 150th Member of WTO]' (Pt Vnexpress) (2007)  

<http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2007/01/3B9F2424/>., last accessed 23 January 2011. 
173 มาตรา 2 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 (แกไข ค.ศ. 2001) 
174 มาตรา 83, 102, 109, 135 และ 139 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 (แกไข ค.ศ. 2001). Manh, above n 143, p. 

290. 
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รูปที่ 5 โครงสรางของรัฐ (สวนกลาง)

 

 

สภาแหงชาต ิ(The National Assembly) 

ภายใตรัฐธรรมนูญ สภาแหงชาติมีสามหนาที่หลัก ไดแก  

(1) อํานาจในการตราและแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายทั่วไป  

(2) กําหนดนโยบายระดับประเทศที่สําคัญ (เชน การกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศ นโยบายดานการคลังและเงินตราของประเทศ และงบประมาณแผนดิน)  

(3) ควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆของรัฐในระดับสูงสุด175 

สภาแหงชาติประกอบไปดวยผูแทน (ปจจุบันมี 500 คน) ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั่ว

ประเทศ สภามีวาระ 5 ป และประชุมสองครั้งตอป (มีการประชุมชวงกลางปและปลายปเปนเวลาหนึ่ง

เดือน)176 ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิกสภาจํานวนอยางนอยหนึ่งในสามของสมาชิกสภาทั้งหมด

หรือคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติสามารถเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญได177  

                                           
175 มาตรา 83 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
176 มาตรา 85, 86 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
177 มาตรา 86 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 

สภาแหงชาติ 

(อาํนาจนิติบัญญติั) 

ประธานาธิบดี 

 (ผูแทนของรัฐทั้ง

ภายในและ

ตางประเทศ) 

คณะกรรมาธิการสามัญ

ประจําสภาแหงชาติ 

(หนวยงานถาวรของสภา

แหงชาติ) 

รฐับาล 

 (อาํนาจบริหาร) 

ศาลฎีกาประชาชน 

 (อํานาจตุลาการ) 

สํานักงานอัยการ

ประชาชนสูงสุด 

 (อํานาจในการ

ดําเนินคดีแทนรัฐ) 

กระทรวง หนวยงานของรัฐ

เทียบเทากระทรวง 
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สภาแหงชาติไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติซึ่งประกอบไป

ดวยประธาน และรองประธานสภาแหงชาติ178 คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติเปน

หนวยงานถาวรของสภาแหงชาติและเปนผูจัดการงานทั้งหมดของสภาแหงชาติ โดยเฉพาะเวลาที่สภา

แหงชาติไมไดมีการประชุม  คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติสามารถออกรัฐกําหนด และยัง

มีอํานาจในการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืนๆ179 

สภาแหงชาติเปนองคกรเดียวที่มีอํานาจในการรางและแกไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย แต

องคกรของรัฐหลายองคกรมีอํานาจในการเสนอรางกฎหมายตอสภาแหงชาติ กลาวคือ ประธานาธิบดี 

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติ สภาชาติพันธุของสภาแหงชาติ รัฐบาล ศาลฎีกาประชาชน 

อัยการสูงสุด แนวรวมปตุภูมิแหงชาติและสมาชิกสภาแหงชาติ การใหความเห็นชอบกฎหมายและการลง

มติตองไดรับเสียงขางมากจากสภาแหงชาติ ยกเวนกรณีพิเศษเชน การใหความเห็นชอบการแกไข

รัฐธรรมนูญซึ่งตองไดรับเสียงอยางนอยสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาแหงชาติทั้งหมด180 ถึงแมวา

อํานาจของรัฐท่ีแทจริงจะอยูในมือรัฐบาล แตสภาแหงชาติในฐานะที่เปนองคกรควบคุมตรวจสอบและ

องคกรนิติบัญญัติไดมีบทบาทมากขึ้นในชวง 20 ปที่ผานมา181 

ประธานาธิบด ี(The State President) 

รัฐธรรมนูญบัญญัติใหประธานาธิบดีเปนประมุขของรัฐและเปนผูแทนของรัฐทั้งในและ

ตางประเทศ182 และกําหนดขอบเขตอํานาจและหนาที่ของประธานาธิบดีไว183 อยางไรก็ตามตําแหนงนี้

เปนเรื่องของพิธีการเปนหลัก ประธานาธิบดีไดรับการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาแหงชาติและมีวาระ 5 ป

เชนเดียวกับสภาแหงชาติ184 ประธานาธิบดีตองรับผิดชอบตอสภาแหงชาติ ประธานาธิบดีมีอํานาจใน

การออกกฎหมายอยางจํากัด185 ในชวงหลายปที่ผานมา ประธานาธิบดีทําหนาที่เปนประธาน

                                           
178 มาตรา 90 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
179 มาตรา 91 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
180 มาตรา 88 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
181 Gillespie, above n 52, pp. 106-107; Quinn, above n164; Mark Sidel, The Consitution of Vietnam - 

A Contextual Analysis (Hart Publishing, 2009)., p. 369. 
182 มาตรา 101 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
183 เชน เปนผูประกาศใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายและรัฐกฤษฎีกา เปนผูนาํกองทัพ เปนผูแตงตั้ง ถอดถอนรัฐมนตรตีาม

ขอมติของสภาแหงชาติ เปนผูประกาศสงครามตามขอมติของสภาแหงชาติ ยื่นเรื่องเสนอใหคณะกรรมาธิการ

สามัญประจาํสภาแหงชาติใหพิจารณาแกไขรัฐกฤษฎีกาภายใน 10 วัน โปรดดู มาตรา 103 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 

1992 
184 มาตรา 102 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
185 Gillespie, above n 52, p. 107. 
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คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการปฏิรูประบบศาลของ

เวียดนาม186 

รัฐบาล 

รัฐบาลของเวียดนามเปนองคกรบริหารของสภาแหงชาติและเปนหนวยงานบริหารสูงสุดของ

รัฐ187รัฐบาลประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และหัวหนาหนวยงานอ่ืน

เทียบเทากระทรวง188 รัฐบาลมีวาระหาปเชนเดียวกับสภาแหงชาติ189 รัฐบาลตองข้ึนตรงตอสภาแหงชาติ

และอยูภายใตการควบคุมของสภาแหงชาติ คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติและ

ประธานาธิบดี190 

ถึงแมวาสภาแหงชาติจะเปนองคกรหลักที่ใชอํานาจนิติบัญญัติ แตรัฐบาลเองก็มีอํานาจในการ

ออกกฎหมายในฐานะท่ีเปนหนวยงานท่ีใชอํานาจนิติบัญญัติลําดับรอง191 ในทางปฏิบัติ บอยครั้ง

กฎหมายลําดับรองเสมือนมีอํานาจบังคับใชเหนือกวากฎหมายแมบท192  เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐ

มักจะถือปฏิบัติตามรัฐกฤษฎีกาหรือหนังสือเวียนที่ออกโดยรัฐบาลหรือรัฐมนตรีเพื่อขยายความกฎหมาย

แมบทเปนหลัก แมวารัฐกฤษฎีกาหรือหนังสือเวียนนั้นๆอาจไมสอดคลองกับกฎหมายแมบท นอกจากนี้ 

                                           
186 Sidel, above n 182, p. 100. 
187 มาตรา 109 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
188 ในปจจุบันเวียดนามมีกระทรวงท้ังหมด 18 กระทรวงและ 4 องคกรท่ีเทียบเทากระทรวง ไดแก 1) สํานักงานของ

รัฐบาล 2) หนวยงานตรวจสอบของรฐับาล 3) ธนาคารแหงชาติประเทศเวียดนาม และ 4) คณะกรรมการสญัชาต ิ
189 มาตรา 110, 113 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992, มาตรา 3 รัฐบัญญติัวาดวยโครงสรางรัฐบาล ค.ศ. 2001  
190 มาตรา 109 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
191 มาตรา 2 รัฐบัญญตัวิาดวยการประกาศใชกฎหมาย ค.ศ. 2008  
192   โปรดดู Ngo Duc Manh, 'Nang Cao Chat Luong Hoat Dong Lap Phap Cua Quoc Hoi [Improving the 

Legislative Quality of the Parliament]' (Pt Tap Chi Cong San [Communist Review]) (2007) 138(18)  

<http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=4&news_ID=81049627>., last accessed 30 

April 2010; said by Tran Dinh Long, Vice-Chairman of the Legal Committee of Vietnam’s 

Parliament cited by Pham Thuy, 'Legal Document – Who Are You? [Van Ban Quy Pham Phap 

Luat - Anh La Ai?]' (2008)  <http://www.ttbd.gov.vn/default.aspx?tabid=581&ItemID=3798>., last 

accessed 30 April 2010; Nguyen Van Hau, Head of the Propaganda Department of Ho Chi Minh 

Jurist Association cited by Doan Quy, 'Van Ban Quy Pham Phap Luat Sai, Chua Ai Bi Xu Ly [No 

One Has Been Fined Because of Promulgating a False Normative Act]' (Pt Bao Vietnamnet 

[Vietnamnet Newspaper]) (2009)  <http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/03/836452/>., last 

accessed 30 April 2010. 
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รัฐบาลยังมีอิทธิพลอยางมากในการออกกฎหมายของสภาแหงชาติ เนื่องจากรัฐบาลเปนผูรางกฎหมาย

และยื่นเสนอตอสภาแหงชาติ193  

สํานักงานอัยการประชาชนสูงสุด ( The Supreme People’s Procuracy) 

ภายใตรัฐธรรมนูญ สํานักงานอัยการสูงสุดมี อํานาจในการดําเนินคดีแทนรัฐและเปนผู

ควบคุมดูแลกระบวนการยุติธรรมและดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัดและอยาง

สอดคลองกัน194 หนวยงานที่มีอํานาจในการดําเนินคดีของรัฐประกอบดวย สํานักงานอัยการสูงสุด 

สํานักงานอัยการจังหวัด และสํานักงานอัยการเขต195 สวนอัยการระดับทองถิ่นและอัยการของทหารมี

อํานาจในการดําเนินคดีและดูแลการพิจารณาคดีไดในขอบเขตหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น196 

อัยการสูงสุดประจําสํานักงานอัยการสูงสุดจะไดรับการเลือกตั้งโดยสภาแหงชาติและมีวาระ

เชนเดียวกับสภาแหงชาติ197อัยการสูงสุดประจําสํานักงานอัยการสูงสุดข้ึนตรงตอสภาแหงชาติ ในกรณีที่

สภาแหงชาติไมไดมีการประชุม อัยการสูงสุดตองปฏิบัติหนาที่และขึ้นตรงตอคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจําสภาแหงชาติและประธานาธิบดี198 

นอกเหนือไปจากอํานาจในการดําเนินคดีแทนรัฐ อัยการสูงสุดยังมีอํานาจในการออกกฎหมาย

อยางจํากัดดวยเชนกัน โดยอัยการสูงสุดประจําสํานักงานอัยการสูงสุดมีอํานาจออกหนังสือเวียนหรือ

ประสานกับหนวยงานรัฐอ่ืนๆเพ่ือออกหนังสือเวียนรวม199 ท้ังนี้ หนังสือเวียนท่ีออกโดยอัยการสูงสุดมักมี

วัตถุประสงคเพ่ือกําหนดมาตรการเก่ียวกับหนาท่ีและสิทธติางๆของสํานักงานอัยการประชาชนในจังหวัด

และอําเภอ และสํานักงานอัยการทหาร รวมถึงประเด็นอ่ืนๆที่อยูภายใตอํานาจของอัยการสูงสุด 

สภาทองถิ่นและคณะกรรมการประชาชนในระดับทองถิ่น (People’s Councils and People’s 

Committees at the local level) 

เวียดนามแบงเขตการปกครองออกเปน 3 ระดับ 

- ระดับจังหวัด แบงเปน 63 จังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง 

- ระดับเขต  โดยแตละจังหวัดหรือเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง ประกอบดวย  

เขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล หรือเมืองภายใตการบริหารของจังหวัด  

                                           
193 Sidel, above n 182, p. 367. 
194 มาตรา 137 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992  
195 มาตรา 30 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดองคกรสํานักงานอัยการ ค.ศ. 2002 
196 มาตรา 137 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
197 มาตรา 84, 139 รัฐธรรมนญู ค.ศ. 1992 
198 มาตรา 135 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992  
199 มาตรา 2.7, 2.11 รัฐบัญญติัวาดวยการประกาศใชกฎหมาย ค.ศ. 2008 
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- ระดับทองถ่ิน โดยแตละเขตหรือเทียบเทาแบงออกเปนตําบล หรือชุมชน หรือเมือง 

ขนาดเล็ก  
 

รูปที่ 6 โครงสรางการปกครองสวนทองถิ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

สภาทองถ่ินเปนหนวยงานของรัฐของในแตละทองถ่ิน200และมีลักษณะเชนเดียวกับสภาแหงชาติใน

ระดับประเทศ สภาทองถ่ินประกอบไปดวยสมาชิกสภาที่ไดรับการเลือกตั้งโดยตรงในระดับทองถ่ินโดยมี

วาระทั้งหมดหาป201 สมาชิกสภาทองถิ่นสามารถตั้งคําถามเพ่ือตรวจสอบคณะกรรมการทองถิ่น หัวหนา

ศาลทองถิ่น หัวหนาอัยการทองถ่ินในพ้ืนที่ของตนได202 สภาทองถ่ินจะดําเนินงานภายใตการ

ควบคุมดูแลของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติและภายใตการแนะนําและการตรวจสอบ

                                           
200 มาตรา 119 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992  
201 มาตรา 1 และ 6 รัฐบัญญตัิวาดวยการเลือกตั้งผูแทนประชาชนทองถ่ิน ค.ศ. 2003 

      The 2003 Law on the Election of Deputies of the local People’s Council, articles 1, 6. 
202 มาตรา 119, 122 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992, มาตรา 1 รัฐบัญญติัวาดวยการเลือกตั้งผูแทนประชาชนทองถ่ิน  

ค.ศ. 2003 

ระดบัจังหวดั 

ระดบัเขต 

ระดบัตําบล 

สภาประชาชน

ระดับจังหวัด 
คณะกรรมการ

ประชาชนจังหวัด 

สภาประชาชน

ระดับเขต 

 

สภาประชาชน

ระดับตําบล 

คณะกรรมการ

ประชาชนเขต 

คณะกรรมการ

ประชาชนตําบล 
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ของรัฐบาลเพื่อใหสภาทองถิ่นนํากฎหมายของหนวยงานรัฐในระดับที่สูงกวาไปบังคับใช203สภาทองถิ่น

อาจออกบทบัญญัติบังคบัใชในทองถิ่นได หากบทบัญญัติดังกลาวนั้นเปนไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

อ่ืนๆ ซึ่งออกโดยหนวยงานรัฐในระดับที่สูงกวา204 

คณะกรรมการประชาชนในระดับทองถ่ินเปนหนวยงานบริหารของแตละสภาทองถิ่นและเปน

หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินของรัฐ205 คณะกรรมการประชาชนทองถ่ินประกอบดวยสมาชิก 

(ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และสมาชิกอ่ืนๆ) ซึ่งไดรับเลือกโดยสภาทองถิ่น206 

คณะกรรมการทองถิ่นมีหนาที่บังคับใชรัฐธรรมนูญ กฎหมายและกฎหมายลําดับรองซึ่งออกโดย

หนวยงานรัฐในระดับสูงกวา รวมทั้งขอบัญญัติของสภาทองถ่ินนั้น โดยสามารถออกคําสั่งเพ่ือการนี้ได207  

ในเวียดนามมีการจัดตั้งสภาประชาชนทองถ่ินและคณะกรรมการประชาชนทองถ่ินในทั้งสาม

ระดับ แตนับแต ค.ศ. 2008 สภาแหงชาติไดออกนโยบายนํารองยกเลิกสภาทองถ่ินในหลายเขตชนบท 

เขตเมือง และในเมืองเล็กๆ208  การยกเลิกสภาทองถ่ินในหลายเขตนั้นเปนไปตามการปฏิรูปภาครัฐตาม

ยุทธศาสตรท่ีสภาแหงชาติกําหนดไว เนื่องจากสภาทองถิ่นในเขตเหลานั้นไมไดมีบทบาทสําคัญ ทั้งนี้มี

การยกเลิก 67 เขตชนบท, 32 เขตเมือง, 483 เมืองเล็กๆ รวมทั้ง 10 จังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการ

โดยสวนกลาง 

3. ที่มาของกฎหมาย 

บอเกิดของกฎหมายเวียดนามมาจาก 3 แหลงไดแก 1) ขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศ

เวียดนามเปนสมาชิก 2) กฎหมายภายในที่องคกรตางๆของรัฐตราขึ้น 3) จารีตประเพณี  

3.1 ขอตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศเวียดนามเปนสมาชิก 

  ขอตกลงระหวางประเทศท่ีเวียดนามเปนสมาชิกสามารถมีผลใชบังคับในระบบกฎหมายภายใน

ไดโดยตรง โดยไมจําเปนตองตรากฎหมายภายในข้ึนเพ่ืออนุวัติการตามขอตกลงระหวางประเทศนั้นๆ  

                                           
203 มาตรา 7 รัฐบัญญติัวาดวยการโครงสรางสภาประชาชนทองถ่ินและคณะกรรมการทองถ่ิน ค.ศ. 2003 
204 มาตรา 120 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
205 มาตรา 123 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
206 ibid; มาตรา 119 รัฐบัญญัติวาดวยการเลือกตั้งผูแทนประชาชนสวนทองถิ่น ค.ศ. 2003 
207 มาตรา 123-124 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992, มาตรา 2 รัฐบัญญัติวาดวยการประกาศใชกฎหมายของสภาประชาชน

ทองถ่ินและคณะกรรมการทองถ่ิน ค.ศ. 2004  
208 See the Resolution 26/2008/NQ-QH12of the National Assembly, dated 15 November 2008, on 

Conducting the Pilot Program of Not Establishing the People Councils of Rural Districts, Urban 

Districts and Wards. 
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  ในกรณีที่กฎหมายภายในไมสอดคลองกับขอตกลงระหวางประเทศที่ประเทศเวียดนามเปน

สมาชิก จะมีการบังคับใชขอตกลงระหวางประเทศกอน ทั้งนี้ หลักความเหนือกวาของขอตกลงระหวาง

ประเทศปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ ดังเชน มาตรา 5.1 ของกฎหมายพาณิชย ค.ศ. 2005 ระบุวา 

“ในกรณีที่สนธิสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศเวียดนามเปนสมาชิกมีขอกําหนดเกี่ยวกับการปรับใช

กฎหมายตางชาติ หรือแนวปฏิบัติในเรื่องพาณิชยระหวางประเทศ หรือมีบทบัญญัติที่ตางไปจาก

กฎหมายนี้  ใหใชบทบัญญัติของสนธิสัญญาดังกลาว” 

  อยางไรก็ดี รัฐธรรมนูญของเวียดนามมิไดระบุไวอยางชัดเจนวาขอตกลงระหวางประเทศมีศักดิ์

สูงกวารัฐธรรมนูญหรือไม ในทางปฏิบัติขอตกลงระหวางประเทศมีคาสูงกวากฎหมายภายในแตไม

เหนือกวารัฐธรรมนูญ  

3.2 กฎหมายภายใน 

3.2.1 กฎหมายที่องคกรตางๆของรัฐตราขึ้น 

ภายใตระบบประมวลกฎหมาย กฎหมายและขอบังคับตางๆของเวียดนามจะตองมีการบัญญัติ

เปนลายลักษณอักษร209  ในระบบกฎหมายเวียดนาม คําพิพากษาของศาลไมถือเปนบอเกิดของกฎหมาย 

กลาวอีกนัยหนึ่งคือคือผูพิพากษาไมมีอํานาจในการทําคําพิพากษาที่มีคาบังคับผูกพันเปนกฎหมาย 

ระบบกฎหมายเวียดนามประกอบดวยกฎเกณฑหลายประเภทที่ตราขึ้นโดยองคกรของรัฐที่หลากหลาย 

อันไดแก รัฐธรรมนูญ รัฐบัญญัติ รัฐกําหนด ขอมติ คําสั่ง ขอกําหนด รัฐกฤษฎีกา หนังสือเวียน และคํา

ชี้แนะ210 

 

ตาราง 1 ประเภทของกฎหมายและองคกรที่มีอํานาจตรากฎหมาย211 

กฎหมาย ผูตรากฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ 

รัฐบัญญัติ (ประมวลกฎหมาย) 

ขอมต ิ

สภาแหงชาติ 

รัฐกําหนด 

ขอมต ิ
คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาต ิ

                                           
209 มาตรา 1 รัฐบัญญัติวาดวยการประกาศใชกฎหมาย ค.ศ. 2008 
210 มาตรา 2 รัฐบัญญตัวิาดวยการประกาศใชกฎหมาย ค.ศ. 2008, มาตรา 1 รัฐบัญญัติวาดวยการประกาศใช

กฎหมายของสภาประชาชนทองถ่ินและคณะกรรมการทองถ่ิน ค.ศ. 2004  
211 ibid. 
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คําสั่ง 

ขอกําหนด 
ประธานาธิบดี  

รัฐกฤษฎีกา  รัฐบาล 

ขอกําหนด นายกรัฐมนตร ี

ขอมต ิ
องคคณะชุดใหญของศาลฎีกาประชาชน 

The Grand Panel of the Supreme People’s Court 

หนังสือเวียน 

อธิบดีผูพิพากษาแหงศาลฎีกาประชาชน หรือ 

อัยการสูงสุดแหงสํานักงานอัยการประชาชนสูงสุด หรือ 

รัฐมนตร/ีปลัดกระทรวง  

ขอกําหนด สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

มติรวม 

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแห งชาติ  และ 

หนวยงานกลางขององคการสังคมการเมือง  หรือ 

รัฐบาล และ หนวยงานกลางขององคการสังคมการเมือง 

หนังสือเวียนรวม 

อธิบดีผูพิพากษาแหงศาลฎีกาประชาชน และ 

อัยการสูงสุดแหงสํานักงานอัยการประชาชนสูงสุด 

หรือ 

รัฐมนตรี/ปลัดกระทรวง และ อธิบดีผูพิพากษาแหงศาล

ฎีกาประชาชน และ/หรือ อัยการสูงสุดแหงสํานักงาน

อัยการประชาชนสูงสุด 

 

รัฐมนตรีจากหลายกระทรวง 

รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงจากหลายกระทรวง 

ปลัดกระทรวงจากหลายกระทรวง 

 

กฎหมาย ผูตรากฎหมาย 

ขอชี้แนะ 

ขอมต ิ
สภาประชาชนทองถ่ิน 

 

รูปที่ 7 ลําดับศักดิ์ของกฎหมายเวียดนาม 
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ในการพิจารณาถึงลําดับศักดิ์ของกฎหมาย รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดและเปนกฎหมาย

พ้ืนฐานของประเทศ กฎหมายลําดับที่สองคือรัฐบัญญัติที่ออกโดยสภาแหงชาติ ในลําดับที่สามคือรัฐ

กําหนดท่ีออกโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติ  กฎหมายลําดับที่สี่คือ รัฐกฤษฎีกาที่ออก

โดยรัฐบาล และลําดับตอมาคือหนังสือเวียนและขอกําหนดซึ่งออกโดยรัฐมนตรี  

โดยปกติจะมีการตรารัฐกําหนดในเรื่องที่เปนประเด็นใหมแตอาจยังไมใชเรื่องสําคัญมากนัก ณ 

เวลานั้น หลังจากนั้นอาจจะมีการยกระดับรัฐกําหนดเปนกฎหมายระดับรัฐบัญญัติในสองสามปถัดไป  

การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการประกาศใชบังคับกฎหมาย 

ใน ค.ศ. 1996 เพ่ือปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของประกาศใชบังคับกฎหมาย212 สภา

แหงชาติไดตรากฎหมายวาดวยการประกาศใชกฎหมาย ซึ่งกําหนดผูมีอํานาจและกระบวนการของการ

ประกาศใชกฎหมายทุกประเภท กฎหมายฉบับนี้ไดรับการแกไขปรับปรุงในค.ศ. 2002 และแทนที่โดย

กฎหมายฉบับใหมใน ค.ศ. 2008 นับแตค.ศ. 1996 กฎเกณฑที่ออกโดยองคกรกลางของรัฐจะตองมีการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยกเวนกรณีความลับของราชการ213 และตอมาในค.ศ. 2004 กฎเกณฑ

ของสภาประชาชนระดับจังหวัดและคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดก็ตองมีการประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเชนกัน ในขณะที่กฎเกณฑที่ออกโดยสภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนระดับ

                                           
212  อารัมภบทของรัฐบัญญัติวาดวยการประกาศใชกฎหมาย ค.ศ. 1996 
213  มาตรา 10 รัฐบัญญัติวาดวยการประกาศใชกฎหมาย ค.ศ. 1996, มาตรา 78 รัฐบัญญัติวาดวยการประกาศใช

กฎหมาย ค.ศ. 2008 

  

 

รัฐกําหนด 

รัฐกฤษฎีกา 

หนังสือเวียน/ขอกําหนด 

รัฐบัญญตัิ/ประมวลกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญ 
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อําเภอและตําบล ตองมีการปดประกาศที่ที่ทําการขององคกรนั้นๆ214 จะเห็นไดวาบทบัญญัติเหลานี้มี

บทบาทสําคัญอยางยิ่งในการทําใหระบบกฎหมายของประเทศเวียดนามมีความโปรงใสยิ่งข้ึน 

การดําเนินการปฏิรูปตามแผนปฏิรูปดอยเหมยทําใหเกิดความจําเปนในการตรากฎหมายเปน

จํานวนมาก  ในเวลาเพียงหนึ่งทศวรรษครึ่ง ระหวาง ค.ศ. 1986- 2001 เวียดนามจัดทําประมวล

กฎหมาย 5 ฉบับ, ตรารัฐบัญญัติ 87 ฉบับ และรัฐกําหนด 111 ฉบับ ซึ่งนับเปนจํานวนมากกวา 2 เทา

ของกฎหมายท่ีเวียดนามประกาศใชนับแตการประกาศอิสรภาพใน ค.ศ. 1945 จนถึงการปฏิรูปดอย

เหมยใน ค.ศ. 1986215 จากเดิมที่มีการตีพิมพราชกิจานุเบกษา 2 ฉบับตอเดือนใน ค.ศ. 1995 ใน ค.ศ. 

2004 มีการตีพิมพราชกิจานุเบกษารายวัน216 และจํานวนกฎหมายในพระราชกิจจานุเบกษาเพ่ิมข้ึน 4 

เทาจาก ค.ศ. 1994 ถึง ค.ศ. 2004217 นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมในการเขารวมเปนสมาชิก

องคการการคาโลกและการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่องคการการคาโลกกําหนดสงผลใหเวียดนามตราและ

ปรับปรุงกฎหมายจํานวนมากตลอดทศวรรษที่ผานมา 

ถึงแมระบบกฎหมายของเวียดนามไดรับการพัฒนาเปนอยางมากหลังการปฏิรูปดอยเหมย 

กระบวนการบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนามยังคงมีปญหา สมาชิกสภาแหงชาติไมไดเปน

ผูเชี่ยวชาญทางดานนิติศาสตรท้ังหมดและการประชุมสภาก็มีขึ้นเพียงปละ 2 ครั้ง การประชุมแตละสมัย

ใชเวลา 1 เดือน แตสภาแหงชาติใชเวลาสวนใหญไปกับการแกไขปญหาที่สําคัญของประเทศ และการ

อภิปรายรัฐบาล หัวหนาผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนและหัวหนาอัยการสํานักงานอัยการประชาชน

สูงสุด เวลาในการพิจารณาและผานกฎหมายจึงเหลือไมมากนัก  

ดวยเวลาที่จํากัดประกอบกับการขาดความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตรของสมาชิกสภาแหงชาติ

ทําใหหนาที่ในการตรากฎหมายในทางพฤตินัยเปนของฝายปกครอง โดยเฉพาะรัฐมนตรีซึ่งเปนประธาน

คณะกรรมการรางกฎหมาย โดยรัฐมนตรีมักใชถอยคําท่ีเปดกวางและคลุมเครือในการรางกฎหมายซึ่งทํา

ใหตนมีอํานาจดุลยพินิจในการบังคับใชกฎหมายมากข้ึน218 ยิ่งไปกวานั้นกฎหมายมักจะวางหลักการ

กวางๆ ซึ่งไมสามารถนํามาบังคับใชไดโดยตรงทันที จึงจําเปนตองมีการตรากฎหมายลําดับรอง เชน รัฐ

                                           
214 มาตรา 8 รัฐบัญญติัวาดวยการประกาศใชกฎหมายของสภาประชาชนทองถ่ินและคณะกรรมการทองถ่ิน ค.ศ. 

2004 
215 Gillespie, above n52, p. 65. 
216 Anh Luu, 'Update: Vietnam Legal Research' (2010) <http://www.nyulawglobal.org/globalex/ 

vietnam1.htm>. 
217 Gillespie, above n52, p. 65. 
218 The Office of Vietnamese Government, Study Report to Improve the Quality of Laws and 

Ordinances Drafted by the Government to be Submitted to the National Assembly and the 

National Assembly's Standing Committee (unpublished report, Working Delegation No.804, 

Hanoi) (December 2003). cited in Gillespie, above n 52, p. 179. 
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กฤษฎีกาและหนังสือเวียนของรัฐมนตรี อยางไรก็ดี ความลาชาในการตรากฎหมายลําดับรองเพื่อใช

บังคับกฎหมายแมบทเกิดข้ึนบอยครั้ง219 โดยกฎหมายหลักตองรอรัฐกฤษฎีกาและหนังสือเวียนเพ่ือที่จะ

มีผลใชบังคับ นอกจากนี้ยังมีปญหาความไมสอดคลองระหวางกฎหมายลําดับรองและกฎหมายหลัก220 

บอยครั้งบทบัญญัติในกฎหมายลําดับรองมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงความหมายของกฎหมายแมบท221 

และการใชถอยคําอยางกวางของกฎหมายมีผลเปนการใหอํานาจในการตีความกฎหมายแกฝายบริหาร 

แมวาตามรัฐธรรมนูญอํานาจดังกลาวเปนของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติ   

ใน ค.ศ. 2003 กระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้งหนวยงานขึ้นเพ่ือตรวจสอบความสอดคลองกันของ

กฎหมาย222 อยางไรก็ตาม อํานาจของหนวยงานดังกลาวมีอยูอยางจํากัดในการที่จะตรวจสอบกฎเกณฑ

ที่ตราข้ึนโดยรัฐมนตรี โดยสภาประชาชนระดับจังหวัดหรือโดยคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด 

นอกจากนั้นหนวยงานยังขาดแคลนแหลงขอมูลที่จะเขาถึงเอกสารทางกฎหมายจํานวนมากที่องคกรของ

รัฐบัญญัติข้ึนในทุกทุกป223 

3.2.2 จารีตประเพณี 

 จารีตประเพณีถือเปนที่มาของกฎหมายเวียดนามอีกแหลงหนึ่ง โดยไดรับการรับรองในกฎหมาย

หลายฉบับ เชน ประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 2005 และ กฎหมายวาดวยการสมรส ค.ศ. 2000 เชน 

มาตรา 3 แหงประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 2005 บัญญัติวา “ในกรณีที่ไมมีกฎหมายบัญญัติไวหรือไมมี

ขอตกลงอื่นระหวางคูกรณี สามารถนําจารีตประเพณีมาปรับใช หากไมมีจารีตประเพณีในเรื่องดังกลาว 

บทกฎหมายที่มีความใกลเคียงอยางยิ่งจะถูกนํามาปรับใช ทั้งนี้จารีตประเพณีและกฎหมายท่ีมีความ

ใกลเคยีงดังกลาวจะตองไมขัดกับบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้” 

  การยอมรับจารีตประเพณีเปนที่มาของกฎหมายนั้นมีเหตุมาจากความหลากหลายทางดานเชื้อ

ชาติและศาสนาในประเทศเวียดนาม224 บทบาทของจารีตประเพณีเก่ียวพันกับการมีกฎระเบียบปกครอง

                                           
219 See Gillespie, above n52, p. 178. 
220 Vietnam's Ministry of Justice, Final Report Legal Needs Assessment (2002)., point 2.3.2, cited in 

Gillespie, above n52, p. 178. 
221 Gillespie, above n52, p. 178. 
222 Decision 336/2003/QD-BTP of the Minister of Justice, dated 5 August 2003, on the Establishment of 

the Department of the Inspection of Legal Documents. 
223 Gillespie, above n52, p. 179. 
224  Nhat Thanh Phan, Recognising customary law in Vietnam: legal pluralism and human rights 

Woolongong University, 2011) <http://ro.uow.edu.au/theses/3455/>.  p 6-8. 
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ตนเองทีเ่ปนที่ยอมรับรวมกันของคนในหมูบาน225 โดยจารีตประเพณีมีบทบาทสนับสนุนกฎหมายของรัฐ

ในการจัดการและควบคุมการอยูรวมกันในสังคม  

  อยางไรก็ตาม กฎหมายลายลักษณอักษรยังคงเปนกฎหมายหลักในระบบกฎหมายของ

เวียดนาม226 จารีตประเพณีเปนเพียงบอเกิดรองของกฎหมายประเทศเวียดนามและถูกนํามาปรับใช 

นอยมากในทางปฏิบัติ ยกเวนกรณีจารีตประเพณีระหวางประเทศที่ไดรับการยอมรับโดยคูสัญญา 

4. ระบบศาล227 

ตามมาตรา 102 แหงรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ค.ศ. 2013, มาตรา 3 

แหงรัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 และรัฐกําหนดวาดวยการจัดโครงสราง

ศาลทหาร ค.ศ. 2002 ระบบศาลในประเทศเวียดนามประกอบดวยศาลตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวใน 

กฎหมาย ทั้งนี้จากกฎหมายดังกลาวขางตนศาลในประเทศเวียดนามประกอบดวย 1) ศาลฎีกาประชาชน 

2) ศาลสูงประชาชน 3) ศาลจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง 4) ศาลระดับเขตชนบท เขต

เมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัดหรือพ้ืนที่อื่นที่เทียบเทา 5) ศาลทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
225  Dao Tri Uc, 'Basic Information for Legal Research- A Case Study of Vietnam' in Institute of 

Developing Economies (IDE-JETRO) (ed), Doing Legal Research in Asian Countries China, India, 

Malaysia,Philippines, Thailand, Vietnam (Institute of Developing Economies (IDE-JETRO), 2002)., 

p 217.  
226  Nhat Thanh Phan, Recognising customary law in Vietnam: legal pluralism and human rights 

(PhD Thesis, Woolongong University, 2011) <http://ro.uow.edu.au/theses/3455/ p 6-8. 
227  ปญหาเรื่องประสิทธิภาพของศาล โปรดดู บทที ่2 วาดวยกฎหมายการคาและการลงทุนในเวยีดนาม 
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รูปที่ 8 โครงสรางศาลของประเทศเวียดนาม 

 

 ศาลทหารมีอํานาจพิจารณาคดีที่มีจําเลยรับราชการทหารหรือพิจารณาคดีที่เก่ียวกับความ

มั่นคงทางทหาร228 ศาลทหารแบงเปน 3 ระดับ กลาวคือ 1.) ศาลทหารกลาง (ศาลทหารสูงสูด) 2.) ศาล

ทหารในเขตทหาร 3.) ศาลมณฑลทหาร (อยูภายใตศาลทหารในเขตทหาร) 

 ในอดีต ศาลประชาชนแบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก ศาลฎีกาประชาชน ศาลระดับจังหวัด และ

ศาลระดับอําเภอ กฎหมายวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 

1 มิถุนายน ค.ศ. 2015 ไดปรับโครงสรางศาลประชาชนโดยจัดตั้งศาลประชาชนสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุง

แกไขอํานาจหนาที่ของศาลประชาชนอ่ืน ๆ ในปจจุบันศาลประชาชนแบงเปน 4 ระดับ 

1) ศาลฎีกาประชาชน  

2) ศาลสูงประชาชน  

3) ศาลประชาชนจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลาง  

4) ศาลประชาชนระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด 

หรือพ้ืนที่อื่นที่เทียบเทา 

                                           
228 มาตรา 49 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014  

ศาลประชาชนสูงสุด 

ศาลสูงประชาชน 

ศาลจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดย
สวนกลาง 

ศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมือง
ภายใตการบริหารของจงัหวดั หรือพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่

เทียบเทา 

ศาลทหาร
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4.1 โครงสราง อํานาจหนาที่ของศาลประชาชน 

4.1.1 ศาลฎีกาประชาชน  

ศาลฎีกาประชาชนเปนองคกรสูงสุดของฝายตุลาการ ศาลฎีกาประชาชนประกอบดวย 

1. คณะกรรมาธิการตุลาการแหงศาลฎีกาประชาชน 

2. หนวยงานสนับสนุน 

3. สถาบันฝกอบรมตาง ๆ ซึ่งมีหนาที่ฝกอบรมและอบรมใหมผูพิพากษา ผูชวยผูพิพากษา และ

เจาหนาที่ของศาลประชาชน229 

คณะกรรมาธิการตุลาการแหงศาลฎีกาประชาชน 

คณะกรรมาธิการตุลาการแหงศาลฎีกาประชาชนมีสมาชิกระหวาง 13 ถึง 17 คน ซึ่งรวมถึง

หัวหนาผูพิพากษา รองหัวหนาผูพิพากษาซึ่งเปนผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชน และผูพิพากษาอื่น ๆ ของ

ศาลฎีกาประชาชน การประชุมของคณะกรรมาธิการตุลาการศาลฎีกาประชาชนตองมีผูเขารวมประชุม

อยางนอยสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมด คําตัดสินของคณะกรรมาธิการตุลาการศาลฎีกา

ประชาชนตองไดรับคะแนนเสียงอยางนอยก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 

ตามมาตรา 22 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 คณะกรรมาธิการ

ตุลาการศาลฎีกาประชาชนมีอํานาจพิจารณากรณีกลับคําพิพากษา (cassation) หรือดําเนินการ

พิจารณาใหม (reopening procedure) ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีสําหรับคําพิพากษาและคําตัดสิน

อ่ืนของศาลตาง ๆ ซึ่งมีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายและถูกคัดคาน คณะกรรมาธิการตุลาการศาลฎีกา

ประชาชนพิจารณาคดีกรณีกลับคําพิพากษาหรือดําเนินการพิจารณาใหมดวยองคคณะซึ่งประกอบดวย 

ผูพิพากษาของศาลฎีกาประชาชนจํานวน 5 คน หรือผูพิพากษาท้ังหมดของศาลฎีกาประชาชน  

คําพิพากษาของคณะกรรมาธิการตุลาการศาลฎีกาประชาชนกรณีกลับคําพิพากษาหรือดําเนินการ

พิจารณาใหมเปนที่สุดและไมอาจคัดคานได230  

อํานาจหนาที่อื่นของศาลฎีกาประชาชนตามมาตรา 22 ของรัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสราง

ศาลประชาชน ค.ศ. 2014 ไดแก 

- ออกมติเพื่อเปนแนวทางใหศาลประชาชนอ่ืนๆ บังคับใชกฎหมายเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

- คัดเลือกคําตัดสินในกรณีกลับคําพิพากษา คําพิพากษาและคําตัดสินของศาลตางๆ ซึ่งมีผล

บังคับผูกพันตามกฎหมายและมีลักษณะทั่วไป เพ่ือสรุปยอและจัดทําเปนแนวทาง 

คําพิพากษา จัดพิมพเผยแพรเพ่ือการศึกษาและการประยุกตใชในการพิจารณาคดีของศาล 

                                           
229 มาตรา 21 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
230 มาตรา 22 (4) รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
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- ใหความเห็นตอรางกฎหมายและรางมติตางๆ เพ่ือนําเสนอตอสภาแหงชาติ อีกทั้งให

ความเห็นตอรางรัฐกําหนดกฎและมติตางๆ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมาธิการสามัญประจํา

สภาแหงชาติ 

- อภิปรายและใหความเห็นในการจัดทํารางเอกสารทางกฎหมายซึ่งอยูภายใตอํานาจการ

ประกาศใชของอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชน และจัดทํารางเอกสารทางกฎหมายเพ่ือ

รวมประกาศใชโดยศาลฎีกาประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของอื่นตามกฎหมายวาดวย

การประกาศใชเอกสารทางกฎหมายตางๆ  

อธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชน 

อธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนง ปลดหรือใหพนจากตําแหนง

โดยสภาแหงชาติภายใตขอเสนอของประธานาธิบดี วาระการดํารงตําแหนงของอธิบดีผูพิพากษาศาล

ฎีกาประชาชนเปนไปตามวาระการดํารงตําแหนงของสภาแหงชาติ เมื่อสภาแหงชาติสิ้นสุดวาระการ

ดํารงตําแหนง ใหผูดํารงตําแหนงอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาสภา

แหงชาติตามกฎหมายใหมไดคดัเลือกหัวหนาผูพิพากษาคนใหม231 

อํานาจหนาที่หลักของอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชน ไดแก232 

- จัดระเบียบงานดานการพิจารณาและพิพากษาของศาลฎีกาประชาชน  

- ทําหนาที่ประธานการประชุมคณะกรรมาธิการตุลาการศาลฎีกาประชาชน 

- คัดคานกรณีกลับคําพิพากษาหรือดําเนินการพิจารณาใหมซึ่งคําพิพากษาหรือคําตัดสิน 

    ของศาลประชาชนที่มีผลบังคับผูกพันทางกฎหมายตามกฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

- เสนอความเห็นตอประธานาธิบดีเก่ียวกับคดีที่ผูตองหาขอลดโทษจากโทษประหารชีวิต 

- ควบคุมการประเมินรูปการของแนวทางการพิจารณาพิพากษาคดี รางและออกมติตางๆ ของ

คณะกรรมาธิการตุลาการศาลฎีกาประชาชนเพื่อใหการใชบังคับกฎหมายในการพิจารณาคดี

เปนไปในทางเดียวกัน อีกทั้งทําการสรุปยอ พัฒนาและเผยแพรแนวทางคําพิพากษาคดีกอนๆ 

ของศาล 

อธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนเสนอตอคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติเพื่อ

การตัดสินใจเก่ียวกับการจัดตั้งหรือยุบ 1) ศาลสูงประชาชน 2) ศาลประชาชนจังหวัดและเมืองที่บริหาร

จัดการโดยสวนกลาง 3) ศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด 

หรือพ้ืนท่ีอื่นที่เทียบเทา 4) ศาลมณฑลทหาร รวมทั้งการกําหนดเขตอํานาจของศาลสูงประชาชน และ

การจัดตั้งศาลประชาชนชํานาญพิเศษอ่ืนๆ ในกรณีจําเปน233 

                                           
231 มาตรา 26 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
232 มาตรา 27 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
233 มาตรา 27 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
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อธบิดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนยังมีอํานาจควบคุมการรางกฎหมาย รัฐกําหนดหรือมติตางๆ ซึ่ง

ศาลฎีกาประชาชนเสนอตอสภาแหงชาติและคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติ รวมทั้งจัดทํา

หรือรวมจัดทําเอกสารทางกฎหมายภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการประกาศใชเอกสารทาง

กฎหมายตางๆ234  

อธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนไดรับการสนับสนุนในการปฏิบัติหนาที่โดยรองอธิบดีผู

พิพากษาศาลฎีกาประชาชน รองอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนเปนผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนที่

ไดรับการแตงตั้งจากประธานาธิบดี วาระการดํารงตําแหนงคือ 5 ปนับแตวันไดรับการแตงตั้ง รองอธิบดี

ผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนจะถูกปลดหรือใหพนไปจากตําแหนงโดยประธานาธิบดี 

4.1.2 ศาลสูงประชาชน  

 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 จัดตั้งศาลสูงประชาชนข้ึน ซึ่ง

สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของระบบศาลประชาชนของประเทศเวียดนาม รวมทั้งอํานาจหนาที่ของ

ศาลประชาชนอ่ืนๆ  

อํานาจและหนาที่ของศาลสูงประชาชนมีดังตอไปนี ้

- พิจารณาในชั้นอุทธรณคดีซึ่งคําพิพากษาหรือคําตัดสินในชั้นตนของศาลจังหวัดและเมืองท่ี

บริหารจัดการโดยสวนกลางที่อยูในเขตอํานาจศาลของตน ซึ่งยังไมมีผลบังคับผูกพันตาม

กฎหมายที่ถูกอุทธรณหรือโตแยง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

- ดําเนินการพิจารณาคดีกรณีกลับคําพิพากษาหรือการรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมของคดีที่

ไดรับการพิพากษาหรือตัดสินโดยศาลจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง หรือ

โดยศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือ

พ้ืนที่อ่ืนที่เทียบเทาท่ีอยูในเขตอํานาจศาลของตน ซึ่งมีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายและ

ไดรับการอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

ตามมาตรา 30 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 โครงสรางเชิง

องคกรของศาลสูงประชาชนประกอบไปดวย 

ก)  คณะกรรมาธิการตุลาการศาลสูงประชาชน 

ข)  ศาลชํานัญพิเศษแหงศาลสูงประชาชน 

ค)  หนวยงานฝายสนับสนุนการดําเนินงานของศาล ประกอบไปดวยสํานักงานศาลและ  

 หนวยงานตางๆ  

 

 

                                           
234 มาตรา 27 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
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คณะกรรมาธิการตุลาการศาลสูงประชาชน 

คณะกรรมาธิการตุลาการศาลสูงประชาชนประกอบดวยสมาชิกประมาณ 11 ถึง 13 คน ซึ่ง

รวมถึงอธิบดีผูพิพากษาศาลสูงประชาชน รองอธิบดีผูพิพากษาซึ่งเปนผูพิพากษาระดับสูงและผูพิพากษา

ระดับสูงจํานวนหนึ่งที่แตงตั้งโดยอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนภายใตการเสนอของอธิบดีผู

พิพากษาศาลสูงประชาชน การประชุมของคณะกรรมาธิการตุลาการศาลสูงประชาชนจะตองมีกรรมการ

อยางนอยสองในสามของคณะกรรมการทั้งหมดเขารวมประชุม การลงมติใดๆ จะตองไดรับเสียงอยาง

นอยก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด 

ตามมาตรา 31 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 คณะกรรมาธิการ

ตุลาการศาลสูงประชาชนมีอํานาจและหนาที่ในการดําเนินการพิจารณาคดีกรณีกลับคําพิพากษาหรือ

การรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมของคดีซึ่งคําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาลประชาชนจังหวัดและเมืองที่

บริหารจัดการโดยสวนกลาง หรือคําพิพากษาหรือคําตัดสินของศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศ

มณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพื้นท่ีอื่นที่เทียบเทาที่อยูในเขตอํานาจศาลของตน ซึ่งมี

ผลบังคับผูกพันตามกฎหมายและไดรับการอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

คณะกรรมาธิการตุลาการศาลสูงประชาชนพิจารณาคดีตามการกลับคําพิพากษาหรือการรื้อฟน

คดีข้ึนพิจารณาใหมโดยมีองคคณะผูพิพากษาจํานวน 3 คนหรือโดยสมาชิกของคณะกรรมการทั้งหมด235 

ศาลชํานัญพเิศษของศาลสูงประชาชน 

ศาลชํานัญพิเศษของศาลสูงประชาชนประกอบไปดวย ศาลอาญา ศาลแพง ศาลปกครอง ศาล

เศรษฐกิจ ศาลแรงงาน ศาลครอบครัวและเยาวชน ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมาธิการสามัญ

ประจําสภาแหงชาติภายใตการเสนอของอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนมีอํานาจในการจัดตั้งศาล

ชํานัญพิเศษอื่นๆ 

ตามมาตรา 33 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 ศาลชํานัญพิเศษ

ของศาลสูงประชาชนทําหนาที่ในการพิจารณาในชั้นอุทธรณคดีซึ่งคําพิพากษาหรือคําตัดสินในชั้นตนของ

ศาลจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลางที่อยูในเขตอํานาจศาลของตน ซึ่งยังไมมีผลบังคับ

ผูกพันตามกฎหมายที่ถูกอุทธรณหรือโตแยงตามกฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

4.1.3 ศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลาง 

เวียดนามแบงเขตการปกครองออกเปน 63 จังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง  

โดยมีศาลประชาชนในแตละจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง  

                                           
235 มาตรา 32 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
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ตามมาตรา 37 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 หนาที่ของศาล

ประชาชนระดับจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลางมีดังตอไปนี ้

- พิจารณาคดีในชั้นตนตามที่กฎหมายกําหนด 

- พิจารณาในชั้นอุทธรณคดีซึ่งคําพิพากษาหรือคําตัดสินในชั้นตนของศาลระดับเขตชนบท  

เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพ้ืนที่อื่นที่เทียบเทาที่อยูในเขต

อํานาจศาลของตน ซึ่งยังไมมีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายที่ถูกอุทธรณหรือโตแยงตาม

กฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

- ทบทวนและตรวจสอบคําตัดสินหรือคําพิพากษาที่มีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายของศาล

ระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัดหรือพื้นที่อ่ืนที่

เทียบเทา และรองขอใหอธิบดีผูพิพากษาศาลสูงประชาชนหรืออธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกา

ประชาชนพิจารณาและทําการคัดคานเมื่อพบวามีการฝาฝนขอกฎหมายหรือการคนพบ

พฤติการณใหม 

- ระงับขอพิพาทอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 

นับตั้งแตรัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 ศาลประชาชนระดับ

จังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลางไมมีอํานาจในการพิจารณาคดีกรณีกลับคําพิพากษาหรือ

การรื้อฟนคดีขึ้นพิจารณาใหมอีกตอไป โดยอํานาจดังกลาวไดถูกโอนไปเปนอํานาจของศาลสูงประชาชน

ที่ไดรับการจัดตั้งข้ึนใหม 

ศาลประชาชนจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลางประกอบไปดวย 

ก)  คณะกรรมาธิการตุลาการ 

ข)  ศาลชํานัญพิเศษ 

ค)  หนวยงานฝายสนับสนุนการดําเนินงานของศาล 

คณะกรรมาธิการตุลาการศาลประชาชนจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลาง 

คณะกรรมาธิการตุลาการศาลประชาชนจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลางประกอบ

ไปดวยอธิบดีผู พิพากษา รองอธิบดีผูพิพากษาและผู พิพากษาระดับสูงจํานวนหนึ่ง จํานวนของ

คณะกรรมาธิการไดรับการกําหนดโดยอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนภายใตการเสนอของอธิบดี 

ผู พิพากษาศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง การประชุมของ

คณะกรรมาธิการตุลาการในแตละครั้ง อธิบดีผูพิพากษาศาลประชาชนจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการ

โดยสวนกลางจะทําหนาที่เปนประธานการประชุม 

ตามมาตรา 39 รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 คณะกรรมาธิการ

ตุลาการศาลประชาชนจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลางมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี ้

- ปรึกษาหารือในเรื่องการดําเนินงานตางๆ ตามโครงการและตามแผนงานของศาล 
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- พิจารณารายงานการดําเนินงานของอธิบดีผูพิพากษาศาลประชาชนจังหวัดและเมืองที่

บริหารจัดการโดยสวนกลางที่จะเสนอตอศาลฎีกาประชาชนและสภาประชาชนในระดับ

เดียวกัน 

- ปรึกษาหารือเก่ียวกับคําแนะนําของอธิบดีผูพิพากษาศาลของตนท่ีมีตออธิบดีผูพิพากษา

ศาลสูงประชาชนหรือตออธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนเพ่ือใหทบทวนและตรวจสอบ

คําพิพากษาและคําตัดสินท่ีมีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายตามกระบวนการกลับคํา

พิพากษาหรือการรื้อฟนพิจารณาคดีใหมตามที่อธิบดีผูพิพากษาศาลของตนรองขอ 

ศาลชํานัญพเิศษของศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลาง 

 ศาลชํานัญพิเศษของศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง

ประกอบไปดวยศาลอาญา ศาลแพง ศาลปกครอง ศาลเศรษฐกิจ ศาลแรงงาน ศาลครอบครัวและ

เยาวชน ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติภายใตการเสนอของอธิบดี

ผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนมีอํานาจในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษอื่นๆ 

 อํานาจหนาที่ของศาลชํานัญพิเศษของศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมืองที่บริหารจัดการโดย

สวนกลาง ไดแก 

- พิจารณาคดีในชั้นตนตามที่กฎหมายกําหนด 

- พิจารณาในชั้นอุทธรณคดีซึ่งคําพิพากษาหรือคําตัดสินในชั้นตนของศาลระดับเขตชนบท 

เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพ้ืนที่อ่ืนที่เทียบเทาท่ีอยูใน

เขตอํานาจศาลของตน ซึ่งยังไมมีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายที่ถูกอุทธรณหรือโตแยงตาม

กฎหมายวิธีพิจารณาคด ี

4.1.4 ศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพื้นที่อื่นท่ี

เทียบเทา 

แตละจังหวัดของเวียดนามแบงออกเปนเขตการปกครองและแตละเขตก็มีศาลของตน ศาล

ระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพื้นที่อ่ืนที่เทียบเทา   

(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาศาลประชาชนระดับเขต) อาจมีศาลอาญา ศาลแพง ศาลครอบครัวและเยาวชน 

และศาลปกครอง ในกรณีที่มีความจําเปน คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติภายใตการเสนอ

ของอธิบดีผูพิพากษาศาลฎีกาประชาชนมีอํานาจในการจัดตั้งศาลชํานัญพิเศษอ่ืนๆ 

ศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพื้นที่อ่ืนที่

เทียบเทามีอํานาจในการพิจารณาคดีชั้นตนตามที่กฎหมายกําหนด 
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4.2 ลําดับชั้นของศาลในการพิจารณาคด ี

ประเทศเวียดนามใชระบบศาลสองชั้นคือศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ หากคูความในคดีฝายหนึ่ง

ไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลชั้นตน คูความฝายดังกลาวสามารถอุทธรณคําพิพากษาของศาล

ชั้นตนตอศาลชั้นอุทธรณภายในระยะเวลาอุทธรณ หากพนระยะเวลาดังกลาวจะถือวาคําพิพากษาของ

ศาลชั้นตนไมสามารถถูกโตแยงได236 กรณีที่มีการอุทธรณ คําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณโดยหลักถือวา

ไมสามารถถูกโตแยงไดอีกตอไป237 

ในการพิจารณาคดีของศาลชั้นตน องคคณะจะประกอบไปดวยผูพิพากษา 1 คนและลูกขุนอีก 2 

คน สวนการพิจารณาคดีของศาลชั้นอุทธรณ องคคณะจะประกอบไปดวยผูพิพากษาจํานวน 3 คน 

ตาราง 2 ระบบศาลสองชั้น 

การอุทธรณ 

(การโตแยงคําพิพากษาของศาลชั้นตนภายในระยะเวลาอุทธรณ) 

ศาลชั้นตน ศาลระดับเขตชนบท เขตเมือง        

เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหาร

ของจังหวัด หรือพื้นท่ีอื่นที่เทียบเทา 

ศาลประชาชนระดับจังหวัดและ

เมืองที่บริหารจัดการโดย

สวนกลาง 

ศาลชั้นอุทธรณ ศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมือง

ที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง 

ศาลสูงประชาชน 

  คําพิพากษาของศาลที่มีผลบังคับผูกพันและไมสามารถถูกโตแยงไดอีกตอไปสามารถไดรับการ

ทบทวนในกรณีพิเศษ ตามมาตรา 6 (2) รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 ใน

กรณีที่มีการตรวจพบวาคําพิพากษาของศาลที่มีผลบังคับผูกพันละเมิดกฎหมาย หรือ ในกรณีที่มีการ

คนพบพฤติการณใหมตามที่กําหนดไวในกฎหมายวิธีพิจารณาคดี คําพิพากษาดังกลาวจะไดรับการ

ทบทวนตามกระบวนการกลับคําพิพากษาหรือรื้อฟนคดีเพ่ือพิจารณาใหม 

- กระบวนการกลับคําพิพากษา หลังจากการอุทธรณ หากมีการคนพบวามีการละเมิด

หลักเกณฑในการดําเนินคดีอยางรายแรง คูความฝายใดฝายหนึ่งสามารถยื่นคํารองตออธิบดี

                                           
236 ยกตัวอยางเชน ศาลระดับเขตมคํีาพิพากษาเมื่อวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ.2015 หลังจาก 15 วนั หากไมมีคูความ 

     ฝายใดอุทธรณคําพิพากษา คาํพิพากษาจะมีผลบังคับผูกพันนับแตวันท่ี 16 มกราคม ค.ศ. 2015 
237 มาตรา 6 (1) รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
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ผูพิพากษาแหงศาลฎีกาประชาชน หรือ อัยการสูงสุดแหงสํานักงานอัยการประชาชนสูงสุด

เพ่ือการพิจารณาครั้งสุดทาย238 

- การรื้อฟนคดีเพ่ือพิจารณาใหม กรณีท่ีมีการคนพบพยานหลักฐานใหมหลังการอุทธรณ 

คูความฝายใดฝายหนึ่งสามารถยื่นคํารองตออธิบดีผูพิพากษาแหงศาลฎีกาประชาชน หรือ 

อัยการสูงสุดแหงสํานักงานอัยการประชาชนระดับจังหวัดหรือสูงกวาเพ่ือขอใหมีการพิจารณา

ใหม239 

  คําพิพากษาในกรณีการกลับคําพิพากษาหรือการรื้อฟนคดีเพ่ือพิจารณาใหมถือเปนที่สุดและไม

สามารถโตแยงได240 
 

ตาราง 3 การกลับคําพิพากษาหรือการรื้อฟนคดีเพ่ือพิจารณาใหม 

การกลับคําพิพากษาหรือการรื้อฟนคดีเพื่อพจิารณาใหม 

(การโตแยงคําพิพากษาของศาลชั้นอุทธรณ) 

ศาลลาง 

 

 

 

 

 

ศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมือง

ที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง 

ศาลประชาชนระดับเขตชนบท เขต

เมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการ

บริหารของจังหวัด หรือพื้นท่ีอื่นที่

เทียบเทา 

ศาลสูงประชาชน 

ศาลท่ีมีอํานาจพิจารณา

กรณีกลับคําพิพากษา

หรือการรื้อฟนคดี เพื่อ

พิจารณาใหม 

ศาลสูงประชาชน 

(มาตรา 31 รัฐบัญญัติวาดวยการจัด

โครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014) 

ศาลฎีกาประชาชน 

(มาตรา 22 รัฐบัญญัติวาดวย

การจัดโครงสรางศาลประชาชน 

ค.ศ. 2014) 

                                           
238 Kenfox, Court system in Vietnam, accessed on 29 January 2016, retrieved from  

      http://kenfoxlaw.com/legal-topics/12977-court-system-in-vietnam.html 
239  Ibid.  
240  มาตรา 22 (4) รัฐบัญญัติวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2014 
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4.3 เขตอํานาจศาลในคดีแพงที่เกี่ยวกับการคาและการลงทุน  

4.3.1 เขตอํานาจศาลตามมูลคด ี

  ในประเทศเวียดนาม กระบวนวิธีพิจารณาทางแพงครอบคลุมถึงกระบวนการระงับขอพิพาท

ทางการคาและการลงทุนภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศเวียดนาม ค.ศ. 

2004241 ซึ่งไดรับการแกไขเพ่ิมเติมใน ค.ศ. 2011242 

  มาตรา 29 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2011 บัญญัติ

ใหขอพิพาททางธุรกิจและการคาดังตอไปนี้อยูภายใตเขตอํานาจของศาลประชาชน  

1. ขอพิพาทที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจหรือทางการคาระหวางบุคคลธรรมดาและองคกรที่ขึ้น

ทะเบียนทางธุรกิจอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการคากําไร อันไดแก 

- การซื้อขายสินคา 

- การใหบริการ 

- การกระจายสินคา 

- ผูแทนและ/หรือตัวแทนทางการคา 

- การฝากขาย 

- การเชา ใหเชา เชาซื้อ 

- การกอสราง 

- การใหคําปรึกษาและวิศวกรรม 

- การขนสงสินคาหรือผูโดยสารทางรถไฟ ทางบกหรือทางน้ําภายในประเทศ 

- การขนสงสินคาหรือผูโดยสารทางอากาศหรือทางทะเล 

- การซื้อขายหุน ตราสารหนี้ และเอกสารท่ีมูลคาอ่ืน ๆ  

- การลงทุน การเงิน การธนาคาร 

- การประกันภัย 

- การสํารวจและการใชประโยชน 

2. ขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือการถายทอดทางเทคโนโลยีระหวางบุคคล

ธรรมดาและองคกรตาง ๆ ซึ่งมีจุดมุงหมายแตเพียงเพ่ือแสวงหากําไร 

3. ขอพิพาทระหวางบริษัทกับสมาชิกของบริษัทหรือระหวางสมาชิกดวยกันของบริษัทในเรื่อง

เก่ียวกับการกอตั้ง การดําเนินการ การเลิกกิจการ การควบรวมกิจการโดยเหลือเพียง หนึ่ง

                                           
241 รัฐบัญญัติ ฉบับที ่24/2004/QH11 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน ค.ศ. 2004 วาดวยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
242 รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 65/2011/QH12 ลงวันที่ 29 มีนาคม ค.ศ. 2011 แกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา 

    ความแพง  
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บริษัท (merger) การควบรวมกิจการแลวทําใหเกิดบริษัทใหม (consolidation) การแบง 

การแยก และการเปลีย่นแปลงองคกรของบริษัท 

4. ขอพิพาททางธุรกิจและการคาตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

4.3.1.1 เขตอาํนาจของศาลประชาชนระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหาร

ของจังหวัด หรือพื้นท่ีอื่นที่เทียบเทา (ศาลประชาชนระดับเขต) ในฐานะศาลชั้นตน 

  ตามมาตรา 33 (1) b) ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 

2011 ศาลประชาชนระดับเขตชนบท เขตเมือง เทศมณฑล เมืองภายใตการบริหารของจังหวัด หรือพ้ืนที่

อ่ืนที่เทียบเทา (ศาลระดับเขต) มีอํานาจในการพิจารณาคดีในชั้นตนท่ีเก่ียวกับธุรกิจและการคาตามที่

บัญญัติไวโดยมาตรา 29 (1) a, b, c, d, e, f, g, h and i) ซึ่งเปนขอพิพาทระหวางบุคคลธรรมดาและ

องคกรที่ข้ึนทะเบียนทางธุรกิจอันมีวัตถุประสงคเพ่ือการคากําไร อันไดแก 

- การซื้อขายสินคา 

- การใหบริการ 

- การกระจายสินคา 

- ผูแทนและ/หรือตัวแทนทางการคา 

- การฝากขาย 

- การเชา ใหเชา เชาซือ้ 

- การกอสราง 

- การใหคําปรึกษาและวิศวกรรม 

- การขนสงสินคาหรือผูโดยสารทางรถไฟ ทางบกหรือทางน้ําภายในประเทศ 

4.3.1.2 เขตอํานาจของศาลประชาชนระดับจังหวัดและเมืองท่ีบริหารจัดการโดยสวนกลาง (ศาล

ประชาชนระดับจังหวัด) ในฐานะศาลชั้นตน 

ตามมาตรา 34 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงฉบับแกไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 2011 ศาล

ประชาชนระดับจังหวัดมีอํานาจพิจารณาคดีในชั้นตน ดังตอไปนี ้

1. ขอพิพาทระหวางบุคคลธรรมดาและองคกรที่ขึ้นทะเบียนทางธุรกิจอันมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การคากําไรที่เกี่ยวกับธุรกิจและการคาตามที่บัญญัติไวโดยมาตรา 29 (1) j, k, l, m, n

ยกเวนขอพิพาทที่อยูในอํานาจของศาลประชาชนระดับเขต ขอพิพาทซึ่งอยูในเขตอํานาจ

ของศาลประชาชนระดับจังหวัด ไดแก 

- การขนสงสินคาหรือผูโดยสารทางอากาศหรือทางทะเล 

- การซื้อขายหุน ตราสารหนี้ และเอกสารท่ีมูลคาอ่ืน ๆ  

- การลงทุน การเงิน การธนาคาร 
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- การประกันภัย 

- การสํารวจและการใชประโยชน 

2. ขอพิพาทที่เก่ียวกับธุรกิจและการคาตามที่บัญญัติไวโดยมาตรา 29 (2) (3) (4) 

- ขอพิพาทเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาหรือการถายทอดทางเทคโนโลยี

ระหวางบุคคลธรรมดาและองคกรตาง ๆ ซึ่งมีจุดมุงหมายแตเพียงเพ่ือแสวงหากําไร 

- ขอพิพาทระหวางบริษัทกับสมาชิกของบริษัทหรือระหวางสมาชิกดวยกันของบริษัท

ในเรื่องเกี่ยวกับการกอตั้ง การดําเนินการ การเลิกกิจการ การควบรวมกิจการโดย

เหลือเพียง 1 บริษัท (merger) การควบรวมกิจการแลวทําให เกิดบริษัทใหม 

(consolidation) การแบง การแยก และการเปลี่ยนแปลงองคกรของบริษัท 

- ขอพิพาททางธุรกิจและการคาตาง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

3. ขอพิพาทระหวางบุคคลธรรมดาและองคกรที่ขึ้นทะเบียนทางธุรกิจอันมีวัตถุประสงคเพ่ือ

การคากําไรที่เก่ียวกับธุรกิจและการคาตามที่บัญญัติไวโดยมาตรา 29 (1) ภายใตเงื่อนไขวา

ขอพิพาทดังกลาวเก่ียวของกับคูความหรือทรัพยสินซึ่งอยูในตางประเทศหรือตองมีการมอบ

อํานาจการตัดสินคดีใหกับสถานกงสุลของเวียดนามในตางประเทศหรือใหกับศาล

ตางประเทศ 

4.3.2 เขตอํานาจศาลทางพื้นท่ี 

บทบัญญัติมาตรา 35 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติม 

ค.ศ.2011 กําหนดเขตอํานาจของศาลในการตกลงระงับขอพิพาททางการคาและธุรกิจไว ดังนี้ 

- ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนาหรือทํางานในเขตศาล (กรณีที่จําเลยเปนบุคคลธรรมดา) หรือสถาน

ที่ตั้งของสํานักงานใหญ (กรณทีี่จําเลยเปนหนวยงานหรือองคกร) 

- คูความที่เก่ียวของมีสิทธิทําความตกลงกันเปนลายลักษณอักษรโดยรองขอตอศาลซึ่งโจทกมี

ภูมิลําเนาหรือทํางานในเขตศาล (กรณีที่โจทกเปนบุคคลธรรมดา) หรือสถานที่ตั้งของ

สํานักงานใหญ (กรณีที่โจทกเปนหนวยงานหรือองคกร) เพ่ือใหตกลงระงับขอพิพาททาง

ธุรกิจและการคา 

- ศาลในเขตพ้ืนที่ซึ่งอสังหาริมทรัพยตั้งอยูมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีพิพาทเหนือ

อสังหาริมทรัพยดังกลาว 

5. การตีความและปญหาการบังคับใชกฎหมาย 

ในประเทศเวียดนามศาลไมมี อํานาจตีความกฎหมาย แมวารัฐธรรมนูญจะบัญญัติ ให

คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติเปนผูมีอํานาจในการตีความกฎหมาย แตในทางปฏิบัติการ

ตีความกฎหมายมักจะกระทําโดยรัฐบาลหรือกระทรวงตางๆ มากกวา243  

                                           
243 Rose, above n 30, p. 102; Luu, above n 216, last accessed 20 August 2011. 
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ในเวียดนามไมมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการตีความกฎหมายไวอยางชัดเจน แตทวา

โดยท่ัวไปแลวผูที่ใชกฎหมายมักจะใชวิธีการตีความกฎหมายโดยหลักของ 1) การตีความตามตัวบท 

(Literal Rule) และ 2) การตีความตามเจตนารมณของกฎหมาย (Mischief Rule) ทั้งนี้การตีความตาม

ตัวบทนํามาใชในกรณีที่ผูตีความตีความกฎหมายจากความหมายของตัวบทบัญญัติ ในสวนของการ

ตีความตามเจตนารมณของกฎหมายนั้นจะเปนการที่ผูตีความคํานึงถึงเปาประสงคของการตรากฎหมาย

จากสภาหรือผูตรากฎหมายนั้น 

ในสวนของการบังคับใช แมวากฎหมายของประเทศเวียดนามจะมีการพัฒนาขึ้นเปนอยางมาก

ภายหลังจากการปฏิรูปดอยเหมย โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากการเตรียมการเขารวมเปนสมาชิกของ

องคการการคาโลก แตการบังคับใชกฎหมายก็ยังคงมีปญหาซึ่งมีผลเปนการลดประสิทธิภาพของ

กฎหมายลงในทางปฏิบัติ  

สุภาษิตจํานวนมากของชาวเวียดนามสะทอนถึงความไมมีประสิทธิภาพของกฎหมาย เชน 

“กฎหมายอยูบนทองฟาแตชีวิตอยูบนพ้ืนดิน” หรือ “ถึงแมวาเราจะมีกฎหมายมากมายเหมือนปา แต

คนเราก็ยังทําตัวตาม‘กฎปา’ และประชาชนมักจะกลาวประโยคที่วา “กฎหมายบนกระดาษ” ซึ่ง

หมายถึงกฎหมายที่การบังคับใชกฎหมายที่ออนแอในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ธนาคารโลกไดรายงานวาตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพในการบังคบัใชกฎหมายของประเทศเวียดนามเพิ่มข้ึน แตยังคงอยูในเกณฑต่ําคือ -0.53 ใน 

ค.ศ. 2004, -0.51 ใน ค.ศ. 2005, -0.41 ใน ค.ศ. 2006, -0.50 ใน ค.ศ. 2007, และ -0.43 ใน ค.ศ. 

2008244 

การดําเนินงานของเจาหนาที่ของรัฐถูกวิจารณเนื่องจากเปนไปตามความเคยชินของเจาหนาที่

มากกวาบทบัญญัติของกฎหมาย245 การแกปญหาการรองทุกขของประชาชนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองโดยสวนใหญไมเปนไปตามกฎหมาย และเรื่องรองทุกขมักถูกโยนไปมาระหวางหนวยงาน

ของรัฐเอง246 

ความไมมีประสิทธิภาพของการบังคบัใชกฎหมายในเวียดนามมีหลายสาเหตุดวยกัน ไดแก 

- ความไมสอดคลองกันของกฎหมายภายใตกระบวนวิธีพิจารณาที่ยุงยากและลาชา  

- การขาดความโปรงใสในระบบราชการและปญหาการทุจริต 

- ความตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ทางกฎหมายของประชาชนอยูในระดับต่ํา247 

                                           
244 Bo Ke Hoach Va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], above n 91, p. 95. 
245 Ta Thi Minh Ly, 'Ban Ve To Chuc Thuc Hien Phap Luat [A Discussion About the Organisation of 

Legal Implementation]' (2010)  Tap Chi Nghien Cuu Lap Phap [Journal of Legislative Research] . 
246 ibid. 
247 ibid.  
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5.1 ความไมชอบดวยกฎหมายและความไมสอดคลองกันของกฎหมาย  

เวียดนามมีปญหาการทับซอนกันของบทบัญญัติซึ่งทําใหยากที่จะทําความเขาใจสิทธิและหนาที่

ทางกฎหมาย248 จากสถิติของกระทรวงยุติธรรม ค.ศ. 2007 พบวากฎหมาย 320 ฉบับจาก 1,506 ฉบับ

ที่ไดรับการตรวจสอบไมชอบดวยกฎหมาย และใน ค.ศ. 2008 จํานวนกฎหมายที่ไมชอบดวยกฎหมาย

เพ่ิมข้ึนเปน 490 ฉบับจาก 1,968 ฉบับ249 ใน ค.ศ. 2010 หัวหนาของหนวยงานตรวจสอบเอกสารดาน

กฎหมาย (the Department of Normative Document Inspection) พบวามีการออกกฎหมายลําดับ

รองหลายฉบับที่ขัดแยงกับกฎหมายแมบทซึ่งยังไมไดรับการแกไขใน 7 กระทรวงและ 13 จังหวัด250 

นอกจากนี้กฎหมายในเวียดนามยังเปลี่ยนแปลงบอยเพราะมีการแกไขกฎหมายอยูบอยครั้ง เชน รัฐ

กฤษฎีกาวาดวยการประมูลการจัดซื้อซึ่งไดรับการแกไขถึงสามครั้งในเวลาเพียง 4 ป ระหวาง ค.ศ. 2006 

- 2009251
 

 

5.2 การขาดความโปรงใสในระบบราชการและการทุจริต 

การบริหารราชการที่ลาชาเต็มไปดวยข้ันตอนมากมายและการทุจริตยังคงเปนปญหาสําคัญใน

ประเทศเวียดนาม252 ตัวอยางเชน รายงานของธนาคารโลกใน ค.ศ. 2005 แสดงใหเห็นวา ถึงแมวา

กฎหมายธุรกิจ ค.ศ. 1999  กําหนดวาการจดทะเบียนธุรกิจตองเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน แตการจด

ทะเบียนแคเพียง 2 ใน 3 เทานั้นที่เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด253 ลาสุดรัฐบาลไดพยายามแกไข

กระบวนการจดทะเบียนใหงายขึ้น อยางไรก็ตามกระบวนการและระยะเวลาสําหรับการเริ่มตนธุรกิจก็

ยังคงประกอบดวย 11 ขั้นตอนและใชเวลา 50 วันในระหวางชวง ค.ศ.  2007 - 2010  ตอมาใน ค.ศ. 

                                           
248 Thu Hang, 'De An 30: Cuoc Dau Tranh Cat Bo Quyen Hanh Dan [Project 30: A Combat to Cuting 

the Right of Bothering Inhabitants]' (20 February 2011)   

<http://phapluattp.vn/20110220010746814p0c1013/de-an-30-cuoc-dau-tranh-cat-bo-quyen-

hanh-dan.htm>, last accessed 30 July 2012; The World Bank, 'Vietnam Aiming High: Vietnam 

Development Report 2007' (2006) 

<http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=51187349&piPK=51189435&theSitePK

=387565&menuPK=64187510&searchMenuPK=387594&theSitePK=387565&entityID=000310607_

20061215133708&searchMenuPK=387594&theSitePK=387565>, last accessed 30 July 2012, p. 

155. 
249 Ibid. 
250 ibid. 
251 ibid. 
252 ibid. 
253 The World Bank, above n 122, p. 46. 
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2011 กระบวนการและระยะเวลาในการเริ่มตนธุรกิจลดลงเหลือ 9 ขั้นตอนและ 44 วัน ซึ่งยังคงยุงยาก

และลาชากวาประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีกระบวนการโดยเฉลี่ย 8 ขั้นตอน และใชระยะเวลา 39 วัน254  

ในขณะเดียวกัน 1 ใน 3 ของงบการลงทุนของรัฐใน ค.ศ. 1998 ซึ่งคิดเปนรอยละ 5 ของ

ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติสูญหายไปกับการฉอโกงและการทุจริต255 นอกจากนี้ตัวชี้วัดการแขงขัน

ระดับจังหวัดของสภาการคาและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม ค.ศ. 2008 รายงานวา มากกวาครึ่ง

ของธุรกิจทั้งหมดยอมรับวามีการจายคาตอบแทนแกเจาหนาที่รัฐในการติดตอราชการ256
 

 

5.3 ความตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ทางกฎหมายของประชาชนอยูในระดับต่ํา 

ความตระหนักถึงสิทธิและหนาที่ทางกฎหมายของประชาชนเวียดนามอยูในระดับต่ํา257 

ประชาชนชาวเวียดนามสวนใหญไมเคารพกฎหมายและไมนํากฎหมายมาใชเพ่ือรักษาสิทธิและ

ผลประโยชนของตนเอง258 สาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากลักษณะทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของเวียดนาม 

กลาวคือ ประชาชนรังเกียจกฎหมายและเลือกที่จะพ่ึงความสัมพันธระหวางบุคคลมากกวา259 ใน ค.ศ. 

2008 การสํารวจความเห็นของประชาชน 500 คนใน 4 จังหวัด (Hanoi, Quang Binh, Ninh Thuan 

และ An Giang) พบวาประชาชนสวนใหญไมมีความรูเ ก่ียวกับกฎหมายที่ เกี่ยวของตอการดํารง

ชีวิตประจําวัน เชน ประมวลกฎหมายแพงและกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา260 ในทํานองเดียวกัน 

ผลสํารวจธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวน 2,600 จาก 10 จังหวัดในประเทศเวียดนามก็แสดงให

เห็นวาธุรกิจหลายแหงมีความรูทางดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับธุรกิจนอยมาก261 ใน

                                           
254 Bo Ke Hoach Va Dau Tu [Ministry of Planning & Investment], above n 91, p. 98; Soren Davidsen 

et al, 'Implementation Assessment of the Anti-Corruption Law: How far has Vietnam come at 

the Sector Level? - A Case-Study of the Construction Sector' (May 2009) 

<http://www.ambhanoi.um.dk/NR/rdonlyres/8A3EC844-CBB8-4EDA-B2B0-

112602BABB9E/0/ACLawConstructionFinalEng.pdf>, last accessed 8 August 2012, p. 3; John 

Ruwitch and Jason Szep, 'Vietnam's Capitalist Roaders' (Reuters, 2011) 

<http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2011/01/110113_vn_business_profiles.shtml>, last 

accessed 8 August 2012, p. 8. 
255 Clay Wescott, 'Combating Corruption in Southeast Asia'   

<http://www.adb.org/Governance/combatting_corruption.pdf>, last accessed 25 August 2012, p. 

258. 
256 ibid, p. 109. 
257 ibid, p. 95. 
258 Ly, above n 243.  
259 โปรดดูหัวขอ 1.3.2 
260 The World Bank, above n 122, p. 95. 
261 ibid. 
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ประเทศเวียดนาม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) มักจะสรางความสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐ

มากกวาการติดตอหนวยงานรัฐตามกระบวนการและมาตรการทางกฎหมาย”262 นักวิจัยชาวออสเตรเลีย

กลาวไวเมื่อทศวรรษที่ผานมาวา “มีหลักฐานนอยมากที่แสดงใหเห็นวามีการใชกฎหมายแกไขขอพิพาท

ในการดําเนินชีวิตในแตละวันของคนเวียดนาม263 ซึ่งคํากลาวนี้ยังคงเปนจริงในปจจุบัน  

  เก่ียวกับการตกลงทางธุรกิจในชีวิตประจําวัน รายงานการสํารวจของธนาคารโลกแสดงใหเห็น

วาธุรกิจทั้งหมดที่ถูกสํารวจตางใชสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรในการตกลงทําธุรกิจอยางเปนทางการ 

แตไมมีธุรกิจใดเลยที่มีความไววางใจในคาบังคับของสัญญานั้น และไมไดคาดหวังจะใชกระบวนการทาง

กฎหมายในการแกไขปญหากวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญา การทําสัญญาดูเหมือนวามี

จุดประสงคหลักเพียงเพ่ือลดชองวางของการเขาใจผิดระหวางคูสัญญา ถึงแมวามีบริษัทนอยรายที่ถือ

ปฏิบัติตามขอตกลงในสัญญาอยางเครงครัด โดยหลักแลวผูขายมักพยายามปฏิบัติตามสัญญาดวยเหตุผล

ที่วาการปฏิบัติตามสัญญาเปนการสรางชื่อเสียงและเชื่อมสัมพันธไมตรีตอคูสัญญา มากกวาความเกรง

กลัวผลทางกฎหมายของการละเมิดสัญญา264
 

 

  อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวารัฐบาลประเทศเวียดนามมีมาตรการสําหรับการเพิ่มความ

เขมแข็งใหระบบการบังคับใชกฎหมายตลอดมา รัฐบาลมีความพยายามเปนอยางยิ่งในการที่จะลด

ขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนของระบบขาราชการ ตั้งแต ค.ศ. 2003 เวียดนามนําเอาระบบ “One Stop 

Shops” มาใชอยางเปนทางการสําหรับกระบวนการบริหารจัดการซึ่งมีพ้ืนฐานจากตนแบบที่เริ่มในยุค 

ค.ศ. 1990265 มาตรการนี้ชวยใหประชาชนสามารถใชบริการจากรัฐผานเพียงหนวยงานเดียวที่มีหนาที่

คอยรับคํารองและใหบริการประชาชน ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009 รอยละ 84 ของหนวยงานในระดับ

จังหวัดมีการใหบริการแบบ One Stop Shops ซึ่งระบบดังกลาวไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่ประสบ

ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพ266 ใน ค.ศ. 2008 ประมาณรอยละ 90 ของผูตอบคําถามการสํารวจ

ความเห็นจากตัวชี้วัดการแขงขันระดับจังหวัดของสภาการคาและอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนาม 

แสดงใหเห็นวา ระบบดังกลาวไดรับมาปฏิบัติในระดับทองถ่ินและหลายคนเห็นพองวาการนํามาปฏิบัติใน

ระดับจังหวัดสงผลดีตอธุรกิจ 

 

                                           
262 John Gillespie and Bui Thi Bich Lien, 'Unacknowledged Legislators: Business Participation in 

Lawmaking in Vietnam' in R. P. Peerenboom and John Gillespie (eds), Regulation in Asia: 

Pushing Back on Globalization (Routledge, 2009)  
263 Penelope Nicholson, 'Judicial Independence and the Rule of Law: The Vietnam Court 

Experience' (2001) 3 Asian Law Journal 37. 
264 The World Bank, above n 122, p. 45. 
265 ถูกเริ่มนํามาใชโดย Decision 181/2003/QĐ-TTgof the Prime Minister, dated 4 September 2003, on 

Issuing the Regulations on Implementing “One Stop Shops” Mechanism at Local Administrative 

Bodies. 
266 The World Bank, above n 122, p 45. 
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  ใน ค.ศ. 2005 นายกรัฐมนตรีไดตั้งกลุมทํางานท่ีเปนความรวมมือของหลายภาคสวนของรัฐ 

เพื่อแกไขปญหาและเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการของราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

ธุรกิจ267ตอมาใน ค.ศ. 2007 รัฐบาลเริ่มดําเนิน ‘โครงการ 30’268 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการของราชการใหมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมมากขึ้น269 ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2009 มีการสราง

ฐานขอมูลออนไลนเก่ียวกับขั้นตอนการบริหารจัดการของราชการจํานวนกวา 5,400 ข้ันตอน เอกสาร

ทางกฎหมายที่เก่ียวของจํานวน 9,000 ฉบับ และสํานวนเอกสารอันประกอบดวยกระบวนการบริหาร

จัดการ และแบบฟอรมตางๆ จํานวน 100,000 ฉบับ ทั้งนี้จากการดําเนินโครงการดังกลาวรัฐบาลทําให

กระบวนการบริหารจัดการสะดวกขึ้นประมาณ 5,000 ขั้นตอน270  

 

  นอกจากการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมซึ่งเริ่มใน ค.ศ.  2002271  รัฐบาลเวียดนามใหการ

สนับสนุนยุทธศาสตรการแกปญหาทุจริตอยางเต็มที่ ยกตัวอยาง ใน ค.ศ. 2005 คณะกรรมการดูแล

กิจการภายในไดนําเสนอ ‘รายงานการสํารวจเกี่ยวกับการทุจริตในประเทศเวียดนามและกฎหมาย

ตอตานการทุจริต’ โดยมีการเริ่มนํามาตรการวาดวยการตอตานการทุจริตมาใชใน ค.ศ. 2005 ซึ่งไดมี

การแกไขเพ่ิมเติมใน ค.ศ. 2007272 ตอมาใน ค.ศ. 2009 รัฐบาลไดจัดทํา ‘ยุทธศาสตรการปองกันและ

ขจัดทุจริตภายใน ค.ศ. 2020’ และในปเดียวกันนี้รัฐบาลเวียดนามยังไดรวมกับธนาคารโลกจัดตั้ง  

‘วันนวัตกรรมเวียดนาม ค.ศ. 2009 - เพ่ือเพิ่มการตรวจสอบ เพิ่มความโปรงใส และลดการทุจริต’ ซึ่ให

ไดรับขอเสนอมากมายเพ่ือลดปญหาการทุจริต จากสมาคม หนวยงานของรัฐ องคกรขนาดใหญตางๆ 

และภาคเอกชน273 

 

 

                                           
267 ถูกเริ่มนํามาใชโดย Decision 25/2005/QĐ-TTgof the Prime Minister, dated 26 January 2005, on the 

Establishment of the Interdisciplinary Working Group for Dealing with Difficulties and Proposals 

related to Administrative Procedures of Businesses. 
268 Decision 30/QĐ-TTgof the Prime Minister, dated 10 January 2007, on Approving the Project for 

Simplifying Administrative Procedures in all Fields under the State Management in the period 

2007-2010. 
269 The World Bank, above n122 p 45. 
270 ibid. 
271 โดย Resolution 08-NQ/TW of the Politburo of the Communist Party of Vietnam on Some 

Principal Tasks of the Judicial Work for the Forthcoming Period. 
272 ดูเนื้อหาเพ่ิมเติมที ่The World Bank, above n122, pp. 100-110. 
273 ibid, p. 95. 
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บทที่ 2 

กฎหมายการคาและการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

1. กฎหมายการคาระหวางประเทศ 

1.1 กฎหมายวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก  

ประเทศเวียดนามตรารัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออกของสินคาครั้งแรก ใน ค.ศ. 

1987 ซึ่งไดรับการการแกไขหลายครั้ง (ค.ศ. 1991 ค.ศ. 1993 และ ค.ศ. 1998) ตอมาใน ค.ศ. 2005 

เพ่ือเตรียมเขาเปนสมาชิกขององคการการคาโลก เวียดนามตรารัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษี

สงออกฉบับใหม ซึ่งมีผลใชบังคับในเดือนมกราคม ค.ศ. 2006 (รัฐบัญญัติฉบับที่ 45/2005/QH11 ลง

วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2005 วาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก)  

กฎหมายฉบับนี้ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางนโยบายภาษีนําเขาและภาษีสงออกของ

เวียดนาม274 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 ใชบังคับกับสินคานําเขาหรือ

สงออกผานประตูพรมแดนหรือผานพรมแดนเวียดนาม สินคาที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโดยคนที่อาศัย

อยูบริเวณชายแดน และสินคาอื่นๆ ท่ีมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนซึ่งถือวาเปนสินคานําเขาหรือสงออก275  

ตามรัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 สินคาที่ตองเสียภาษีนําเขาและ

ภาษีสงออกสามารถแบงไดเปน 2 ประเภท276 

(ก) สินคานําเขาหรือสงออกผานประตูพรมแดนหรือผานพรมแดนเวียดนาม  

(ข) สินคาสงออกจากตลาดภายในประเทศไปยังเขตปลอดภาษี หรือ สินคานําเขาจากเขต  

 ปลอดภาษีสูตลาดภายในประเทศ 

สินคาดังตอไปนี้ไมตองเสียภาษีนําเขาหรือสงออก277  

(ก) สินคาที่อยูระหวางการขนสงไปยังประตูพรมแดน สินคาผานพรมแดนเวียดนาม หรือ

พรมแดนอื่นๆ ตามที่กําหนดโดยรัฐบาล  

(ข) สินคาเพ่ือชวยเหลือทางมนุษยธรรมและเพ่ือการสงเคราะห 

(ค) สินคาสงออกจากเขตปลอดภาษีไปยังตางประเทศ สินคานําเขาจากตางประเทศไปสูเขต

ปลอดภาษีและเพ่ือใชเฉพาะในเขตนั้นเทานั้น และสินคาที่ถูกขนสงระหวางเขตปลอดภาษี  

(ง) สินคาปโตรเลียมที่แบงสวนหนึ่งจายเปนภาษีทรัพยากรธรรมชาติใหรัฐเมื่อสงออก 

                                           
274  Vietnamonline, Vietnam Customs Tariff <http://www.vietnamonline.com/az/vietnam-customs- 

    tariff.html>. 
275 มาตรา 1 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005  
276 มาตรา 2 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
277 มาตรา 3 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
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ในกรณีที่สนธิสัญญาระหวางประเทศที่เวียดนามเปนสมาชิก (รวมทั้งพันธกรณีในการเขาเปน

สมาชิกองคการการคาโลกของเวียดนาม) มีบทบัญญัติเก่ียวกับภาษีนําเขาและสงออกที่แตกตางจากที่

กฎหมายวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 ระบุไว ใหใชบังคับบทบัญญัติของสนธิสัญญา

ดังกลาว278 

ฐานในการคํานวณภาษีนําเขาและสงออก คือ 1) ปริมาณสินคาท่ีนําเขาและสงออกจริงตามที่

สําแดงไวในใบศุลกากร 2) ราคาศุลกากรที่ใชในการคํานวณภาษี และ 3) อัตราภาษีที่คาํนวณเปนรอยละ  

สวนกรณีสินคาที่ตองเสียภาษีสัมบูรณนั้นมีฐานในการคํานวณภาษีนําเขาและสงออก คือ 1) ปริมาณ

สินคาที่นําเขาและสงออกจริงตามที่แจงไวในใบศุลกากร 2) อัตราภาษีสัมบูรณที่คํานวณเปนรอยละ

สําหรับสินคาหนึ่งหนวย279 

การจายภาษีตองจายเปนเงินสกุลดองเวียดนาม ในกรณีที่มีการอนุญาตใหจายภาษีเปนสกุลเงนิ

ตางประเทศ การจายภาษีตองจายในสกุลเงินที่สามารถแลกเปลี่ยนไดอยางเสรี280 อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช

ในการกําหนดราคาที่จะใชในการคํานวณภาษเีปนอัตราที่ประกาศโดยธนาคารแหงรัฐเวียดนาม 

 ในสวนที่เก่ียวกับการคํานวณภาษี281 ราคาที่จะใชคํานวณภาษีสําหรับสินคาสงออก คือ ราคา

ขายตามสัญญาที่ประตูพรมแดน สวนราคาที่จะใชคํานวณภาษีสําหรับสินคานําเขา คือ ราคาซื้อจริงที่

ประตูพรมแดนดานแรกตามสัญญา โดยเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศของเวียดนาม 

 ในสวนท่ีเกี่ยวกับอัตราภาษี สําหรับสินคาสงออก เนื่องดวยเวียดนามมีนโยบายสงเสริมการ

สงออก จึงมีการยกเวนภาษีใหสินคาสงออกเปนสวนใหญ สินคาที่ตองเสียภาษีสงออกมีเพียงไมก่ีประเภท

เทานั้น เชน ขาว แรธาตุ ผลิตภัณฑจากปา ปลา และเศษเหล็ก282 โดยอัตราภาษีสงออกของสินคาเหลานี้

จะอยูระหวางรอยละ 0 - 5283 ซึ่งกําหนดไวในอัตราอากรขาออก (Export Tariff) 

สําหรับสินคานําเขา อัตราภาษีสําหรับสินคานําเขาแบงไดเปน 3 ประเภทคือ284  

(1) อัตราภาษีพิเศษ (Preferential tax rates) ใชกับการนําเขาสินคาจากประเทศ กลุม

ประเทศ หรือ ดินแดนที่ใหการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most favored 

nation treatment MFN) แกเวียดนาม 

                                           
278 มาตรา 6 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
279 มาตรา 8 วรรคหนึ่ง รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
280 มาตรา 8 วรรคสาม รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
281 มาตรา 9 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
282 หนังสือเวยีนฉบับที่ 219/2013/TT-BTC และหนังสือเวียนฉบับที่ 26/2015/TT-BTC 
283 สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ขอมูลประเทศเวียดนาม (สํานักงานสงเสริมการลงทุน,  

    2552)., 87. 
284 มาตรา 10 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
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เม่ือเวียดนามเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลก อัตราภาษี MFN ของเวียดนามจึงตอง

สอดคลองกับกฎเกณฑขององคการการคาโลก ซึ่งกําหนดใหปฏิบัติตอสินคาจากประเทศ

สมาชิกอยางเทาเทียมกันและปฏิบัติตอสินคานําเขาเทาเทียมกับสินคาภายในประเทศดวย 

(2) อัตราภาษีพิเศษสุด (Special preferential rates) ใชกับการนําเขาสินคาจากประเทศ 

กลุมประเทศ หรือ ดินแดนที่มีขอตกลงภาษีพิเศษ (Special Preferential Agreement) 

กับเวียดนาม ไดแก กลุมประเทศอาเซียน (ASEAN) ภายใตเขตการคาเสรีอาเซียนและ

ขอตกลงวาดวยการใชมาตรการกําหนดอัตราอากรรวมเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน 

หรือ CEPT (Common Effective Preferential Tariff Scheme) ประเทศเวียดนามตอง

ยกเลิกภาษีนําเขาสินคาจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ไมอยูในบัญชีสินคายกเวนภายใน 

ค.ศ. 2015 และทยอยยายสินคาที่อยูในบัญชีสินคายกเวน สินคาออนไหวและสินคา

ออนไหวมาก ไปอยูในบัญชีสินคาปกต2ิ85  

(3) อัตราภาษีทั่วไป (Ordinary tax rates) ใชกับการนําเขาสินคาจากประเทศ กลุมประเทศ 

หรือดินแดน ที่ไมไดใหการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (Most favored 

nation treatment MFN) แก เวียดนาม หรือ ที่ ไมไดมีขอตกลงอัตราภาษีพิเศษกับ

เวียดนาม อัตราภาษีทั่วไปตองไมเกินรอยละ 70 ของอัตราภาษีพิเศษของสินคาประเภท

เดียวกัน 

 นอกจากนี้ อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมตามความจําเปน (Discretionary Additional Tax) 

ในกรณดีงัตอไปนี ้

- เพ่ิมอัตราภาษีนําเขา สําหรับสินคาที่มีการนําเขามากเกินไป ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

วาดวยการปองกันการนําเขาสินคาจากตางประเทศ 

- ภาษีตอบโตการทุมตลาด (anti-dumping tax) ตามบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการ

ตอบโตการทุมตลาด 

- ภาษีตอบโตการอุดหนุนการสงออก (anti-subsidy tax) สําหรับสินคานําเขาที่ไดรับการ

อุดหนุนซึ่งกอใหเกิดความเสียหายตอภาคการผลิตของเวียดนาม  

- ภาษีตอบโตการเลือกปฏิบัติ (anti-discrimination tax) สําหรับสินคานําเขาจากประเทศที่

ดําเนินนโยบายดานภาษีนําเขาอยางเขมงวดกับสินคาสงออกของเวียดนาม  

รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 กําหนดยกเวนการเก็บภาษีนําเขาหรือ

ภาษีสงออก ในกรณีดังตอไปนี2้86 

                                           
285 VIETRADE, Vietnam Trade Promotion Agency -, 'Rules and Regulation on Trade: Taxation' (2011)     

    <http://www.vietrade.gov.vn/en/index.php?option=com_content&id=783&Itemid=179> 
286 มาตรา 16 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
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- สินคานําเขาหรือสงออกเปนการชั่วคราว เพื่อใชในการจัดนิทรรศการ งานแสดงสินคา 

เครื่องจักรและอุปกรณการทํางานที่นําเขาหรือสงออกเปนการชั่วคราว 

- สินคาที่เปนสังหาริมทรัพย ตามหลักเกณฑของรัฐบาล287 

- สินคานําเขาและสงออกขององคการระหวางประเทศที่มีที่ตั้งอยูในเวียดนาม หรือ ของ

บุคคลที่ไดรับเอกสิทธหิรือความคุมกันทางการทูตตามสนธิสัญญาที่เวียดนามเปนภาค ี

- สินคานําเขาเพ่ือการผลิตสําหรับคูคาตางประเทศและเพื่อสงออกในเวลาตอมา หรือสินคาที่

สงออกไปตางประเทศเพ่ือการผลิตและนําเขาเวียดนามอีกครั้ง ภายใตสัญญาการผลิต 

- สินคานําเขาและสงออกตามโควตาการยกเวนภาษีของบุคคลในการเดินทางเขาหรือออก

จากประเทศเวียดนามตามหลักเกณฑที่รัฐบาลกําหนด 

- สินคานําเขาเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการลงทุนในทรัพยสินถาวร สําหรับโครงการที่ไดรับการ

สนับสนุน กิจการที่มีตางชาติรวมทุนในลักษณะสัญญารวมลงทุนธุรกิจ เชน  

o อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องจักร 

o ชิ้นสวน อะไหล แมพิมพ และ อุปกรณที่จําเปนตอเครื่องจักร 

o วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใชสําหรับการผลิตเครื่องมือและเครื่องจักร  

o วัสดุกอสรางท่ีไมสามารถผลิตไดในประเทศ 

- สินคานําเขาเก่ียวกับกิจการปโตรเลียม ซึ่งรวมถึง 

o อุปกรณ เครื่องจักร อะไหล และเครื่องมือสําหรับการใชงานจําเพาะในการขนสงที่

จําเปนเพ่ือการดําเนินกิจการปโตรเลียม 

o สินคาที่จําเปนเพ่ือการดําเนินกิจการปโตรเลียม ซึ่งไมสามารถผลิตไดในประเทศ 

- สินคาที่นําเขาเพ่ือการวิจัยทางวิทยาศาสตรและการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไมสามารถผลิตไดใน

ประเทศ 

- วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณที่นําเขาสําหรับกิจกรรมการผลิตของโครงการลงทุนที่ไดรับการ

สนับสนุน หรือตั้งอยูในเขตพื้นที่มีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม จะไดรับยกเวนภาษีนําเขา

เปนเวลา 5 ปหลังจากเริ่มการผลิต 

- สินคานําเขาที่ผลิต แปรรูปหรือประกอบ ในโซนปลอดภาษี โดยไมใชวัตถุดิบและอุปกรณท่ี

นําเขาจากตางประเทศ (สําหรับกรณทีี่มีการใชวัตถุดิบและอุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ 

ตองเสียภาษีนําเขา ในสวนของวัตถุดิบและอุปกรณดังกลาว) 

                                           
287 ตามขอกําหนดเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีสัมภาระ สังหาริมทรัพย ของขวัญ ของบริจาค และสินคาตัวอยางที่   

    ไดรับการยกเวนภาษี การพิจารณายกเวนภาษี และการปลอดภาษี ฉบับท่ี 31/2015/QĐ-TTg (ขอกําหนดฉบับที่   

    31/2015/QĐ-TTg) สินคาท่ีเปนสังหาริมทรัพยซึ่งประกอบดวยของใชสวนตัวที่ใชแลวหรือของใหมที่ใชในการ 

    ทํางานและกิจวัตรประจําวัน โดยไมรวมถึงรถยนต และจักรยานยนตของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
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- กรณีอ่ืนๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีกําหนด288 

ระยะเวลาการชําระภาษี  

- สําหรับสินคาสงออก ตองชําระภายใน 30 วันนับแตวันที่มีการสําแดงภาษี (register 

customs declarations) 

- สําหรับสินคานําเขาที่เปนสินคาอุปโภคบริโภค จะตองชําระภาษีนําเขาเต็มจํานวน กอนที่

จะไดรับสินคา  

- สําหรับสินคานําเขาที่เปนวัสดุและวัตถุดิบสําหรับการผลิตสินคาสงออกที่จํากัด เวลาในการ

ชํ า ร ะภ าษี ใ ห เ ป น  2 75  วั น นั บ แต วั น ที่ มี ก า ร สํ า แ ด งภ า ษี  ( register customs 

declarations)289 

1.2 หลักเกณฑวาดวยการตอตานการทุมตลาด  

รัฐกําหนดวาดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขาสินคา ค.ศ. 2004 ซึ่งมีผลใชบังคับ

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2004290 เปนกฎหมายฉบับแรกของเวียดนามที่กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ

การทุมตลาดและมาตรการทางภาษีเพื่อตอบโตการทุมตลาด กฎหมายลําดับรองหลายฉบับกําหนด

รายละเอียดและบังคับการใหเปนไปตามรัฐกําหนด ค.ศ. 2004  

- รัฐกฤษฎีกาฉบับที่  90/2005/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2005  

     กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในรายละเอียด สําหรับการดําเนินการตามรัฐกําหนดวา 

     ดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขา 

- หนังสือเวียนฉบับที่ 106/2005/TT-BTC ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 5  

ธันวาคม ค.ศ. 2005 กําหนดแนวทางเก่ียวกับการเก็บ การลดหยอนและการขอคืนภาษีทุม

ตลาดและภาษีตอบโตการอุดหนุนการนําเขา  

- รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 04/2006/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันท่ี 9 มกราคม ค.ศ. 2006 จัดตั้ง 

     คณะกรรมการเพ่ือดูแลการตอตานการทุมตลาด การอุดหนุนและการปองกัน พรอมทั้ง 

     กําหนด หนาที่ ความรับผิดชอบ และโครงสรางองคกร  

 

                                           
288 ตัวอยางเชน 

- ขอกําหนด 08/2014/QD-TTg ของนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2014 เก่ียวกับการยกเวนภาษี

นําเขาและสงออกสําหรับทองท่ีนําเขาและสงออกโดยธนาคารแหงชาติเวยีดนาม  

- ขอกําหนด 54/2014/QD-TTg ของนายกรัฐมนตรี ลงวนัที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2014เก่ียวกับการยกเวนภาษี

นําเขาและสงออกสําหรับสวนประกอบที่นําเขาเพ่ือผลติหรือประกอบอุปกรณทางการแพทยที่จําเปนตอการ

วิจัยหรือการผลติ 
289 มาตรา 15 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีนําเขาและภาษีสงออก ค.ศ. 2005 
290 รัฐกําหนดฉบับที่ 20/2004/PL-UBTVQH11 ลงวันที่ 29 เมษายน ค.ศ. 2004 วาดวยการตอตานการทุมตลาดจาก 

    การนําเขาสินคา  
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 กฎหมายดังกลาวกําหนดหลักเกณฑสําคัญเก่ียวกับการตอตานการทุมตลาด ดังนี ้

การนําเขาที่เปนการทุมตลาด 

สินคานําเขาอาจเปนการทุมตลาด หากมีการขายสินคาในราคาที่ต่ํากวาราคาปกต2ิ91  

ราคาปกติของสินคานําเขา หมายถึง ราคาของสินคาชนิดเดียวกัน292ที่ขายในประเทศผูสงออก

ภายใตเงื่อนไขทางการคาปกติ  

ในกรณีที่ไมมีสินคาชนิดเดียวกันที่ขายในตลาดภายในของประเทศท่ีสงออก (หรือ มีสินคาใน

ปริมาณหรือมูลคานอยมากซึ่งมองขามได293) ราคาปกต ิคอื 

- ราคาสงออกของสินคาชนิดเดียวกันไปยังประเทศที่สาม หรือ 

- ราคาที่คํานวณจากตนทุนการผลิตที่เหมาะสมบวกคาใชจายอ่ืนๆ และกําไรที่เหมาะสม 

การตรวจสอบการทุมตลาด294 

บริษัทหรือเอกชนสามารถรองขอใหมีการตรวจสอบการทุมตลาด ภายใตเงื่อนไข 2 ประการ 

กลาวคือ  

1. จํานวน ปริมาณหรือมูลคาของสินคาชนิดเดียวกันทีต่นผลิตคิดเปนสัดสวนอยางนอยรอยละ 

25 ของจํานวน ปริมาณหรือมูลคาสินคาทั้งหมดที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

2. จํานวน ปริมาณหรือมูลคาของสินคาที่ผลิตโดยบริษัทหรือเอกชนนั้นเอง (ตามที่ระบุไวในขอ 

1.) และของผูผลิตรายอ่ืนในประเทศที่สนับสนุนใหมีการตรวจสอบการทุมตลาด จะตอง

มากกวาจํานวน ปริมาณหรือมูลคาของสินคาของผูผลิตรายอื่นในประเทศที่คัดคานการ

ตรวจสอบการทุมตลาด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการตอตานการทุมตลาด295 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการทุมตลาดและการ

ตัดสินใจที่เก่ียวของอ่ืนๆ 

                                           
291 มาตรา 3 รัฐกําหนดวาดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขาสินคา 
292 ตามมาตรา 2 วรรคหก รัฐกําหนดวาดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขาสินคา ค.ศ. 2004 “สินคาชนิด 

    เดียวกัน” หมายถึง สินคาที่มีลักษณะท้ังหมดคลายกับสินคาที่ไดรับการรองขอใหมีการใชมาตรการตอบโตการทุม 

    ตลาด หรือ ในกรณีท่ีไมมีสินคาดังกลาว หมายถึง สินคาที่มีลักษณะพ้ืนฐานคลายกับสินคาที่ไดรับการรองขอใหมี 

    การใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด 
293 กฎหมายเวียดนามไมไดนิยามคําวา “ปริมาณหรือมูลคาเล็กนอยซึ่งมองขามได” อยางไรก็ตาม หลักเกณฑของ 

    องคการการคาโลกจะถือวาผลิตภัณฑมีปริมาณที่เพียงพอตอการกําหนดมูลคาปกติ ถายอดขายของผลิตภัณฑ 

    ดังกลาวนับเปนรอยละ 5 หรือมากกวาของยอดขายของผลิตภัณฑที่นําเขา (ขอ 2 ขอตกลงองคการการคาโลกวา 

    ดวยการตอตานการทุมตลาด) 
294 มาตรา 8 รัฐกําหนดวาดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขาสินคา ค.ศ. 2004 
295 มาตรา 7 รัฐกําหนดวาดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขาสินคา ค.ศ. 2004 
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กรมการแขงขัน (Vietnam Competition Administration Department, VCAD)296 ซึ่งอยู

ภายใตกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา เปนผูตรวจสอบการทุมตลาดและเปนผูเสนอใหกระทรวง

อุตสาหกรรมและการคาออกขอกําหนดเพื่อใหมีการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดในกรณีที่มีความจําเปน   

สภาตอตานการทุมตลาด (Council for Handling Anti-dumping cases) อยูภายใตกระทรวง

อุตสาหกรรมและการคาเชนกัน297 มีอํานาจตรวจสอบความเห็นของกรมการแขงขันและใหขอเสนอแนะ

เก่ียวกับมาตรการตอบโตการทุมตลาด 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคามีอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายเก่ียวกับ

การใชบังคับมาตรการตอบโตการทุมตลาด 

มาตรการตอบโตการทุมตลาด 

เวียดนามจะใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด ภายใตเงื่อนไข 2 ประการ 

1. สวนเหลื่อมของการทุมตลาด298 เกินกวารอยละ 2 ของราคาของสินคาที่นําเขามาใน 

เวียดนาม 

2. การทุมตลาดทําใหเกิดหรือมีแนวโนมวาจะทําใหเกิดความเสียหายของอุตสาหกรรม

ภายในประเทศ299  

เจาหนาที่สามารถใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด 3 ประเภท300  

- ภาษีตอบโตการทุมตลาดชั่วคราว (provisional anti-dumping duties) : 60 วันหลังจาก

มีการสอบสวน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาสามารถตัดสินใจบน

พ้ืนฐานของขอสรุปการสอบสวนเบ้ืองตนที่จะเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดชั่วคราว โดย

ระยะเวลาสูงสุดในการใชบังคับมาตรการตอบโตชั่วคราวตองไมเกิน 120 วันนับแตวันที่มี

การออกขอกําหนด 

- คํามั่นผูกพัน (commitment measures) : หลังจากที่ไดขอสรุปการสอบสวนเบ้ืองตน ผู

สงออกอาจใหคําม่ันผูกพันตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา หรือผูผลิต

ในประเทศที่จะ (ก) ปรับราคาขาย หรือ (ข) จํากัดจํานวน ปริมาณหรือมูลคาของสินคาที่

ขายในเวียดนาม 

                                           
296 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 06/2006/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2006 กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ  

    และโครงสรางองคกรของกรมการแขงขัน (VCAD) 
297 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 04/2006/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 9 มกราคม ค.ศ. 2006 จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกํากับ 

    ดูแลการตอตานการทุมตลาด การอุดหนุนและการปองกัน พรอมทั้งกําหนด หนาท่ี ความรับผิดชอบ และ 

    โครงสรางองคกร  
298 สวนเหลื่อมของการทุมตลาด คํานวณจากสวนตางของมูลคาปกติและราคาสินคา  
299 ความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนําเขา วัดไดจากการลดลงอยางมีนัยสําคัญของการขยายตัว 

    ในดานความสามารถ ราคา ยอดขาย กําไร การผลิต การจางงาน และการลงทุนของอุตสาหกรรม 
300 มาตรา 20-22 รัฐกําหนดวาดวยการตอตานการทุมตลาดจากการนําเขาสินคา ค.ศ. 2004 
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- ภาษีตอบโตการทุมตลาด (anti-dumping duties) : เวียดนามอาจเก็บภาษีตอบโตการทุม

ตลาด เพิ่มเติมจากการเก็บภาษีสินคานําเขา หากการทุมตลาดนั้นทําใหเกิดหรือมีแนวโนม

วาจะทําใหเกิดความเสียหายของอุตสาหกรรมภายในประเทศ  

ในกรณีที่ผูสงออกไมปฏิบัติตามคํามั่น รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคามี

อํานาจ ตัดสินใจวาจะเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด ตามขอสรุปสุดทายและขอเสนอแนะของสภาตอตาน

การทุมตลาด โดยอัตราภาษีตอบโตการทุมตลาดจะตองไมเกินสวนเหลื่อมของการทุมตลาดที่ระบุไวใน

ขอสรุปสุดทาย และระยะเวลาของการเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดจะตองไมเกิน 5 ป แตระยะเวลา

ดังกลาวอาจขยายออกไป ถาการตรวจสอบแสดงใหเห็นวาการยกเลิกภาษีตอบโตการทุมตลาดจะมีผลให

การทุมตลาดดําเนินตอไปและกอใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในประเทศ 

การเขาเปนสมาชิกองคการการคาโลกและหลักเกณฑวาดวยการตอบโตการทุมตลาดของเวียดนาม 

เวียดนามเขาเปนสมาชิกลําดับที่ 150 ขององคการการคาโลก ในเดือนมกราคม ค.ศ. 2007 โดย

เวียดนามผูกพันที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑขององคการการคาโลก ในชวงระยะเวลา 12 ป ของการเจรจา

กับองคการการคาโลก เวียดนามแกไขกฎหมายภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใหสอดคลองกับหลักเกณฑของ

องคการการคาโลก โดยเฉพาะหลักเกณฑวาดวยการตอบโตการทุมตลาด301 ซึ่งในปจจุบันกฎหมายตอบ

โตการทุมตลาดของเวียดนามมีความสอดคลองกับขอตกลงวาดวยการตอบโตการทุมตลาดขององคการ

การคาโลก302  

2. กฎหมายวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ 

2.1 พัฒนาการของกฎหมายวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ กอน ค.ศ. 2005 

 การลงทุนจากตางประเทศ หมายความวา “การเขารวมลงทุนดวยเงินหรือสินทรัพยอื่นที่ชอบ

ดวยกฎหมายในประเทศเวียดนามโดยนักลงทุนตางชาติเพ่ือดําเนินกิจกรรมการลงทุนตางๆ” 303  

กอน ค.ศ. 2005 ประเทศเวียดนามควบคุมการลงทุนจากตางประเทศและการลงทุนจาก

ภายในประเทศภายใตหลักเกณฑทางกฎหมายที่แตกตางและเปนเอกเทศจากกัน ใน ค.ศ. 1987 สภา

แหงชาติไดประกาศใชรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศเปนฉบับแรก ลงวันที่ 29 ธันวาคม 

ค.ศ. 1987 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้นับเปนจุดเริ่มตนของการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายเพ่ืออนุวัติการตาม

นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจดอยเหมย นับแตนั้นเปนตนมามีการบังคับใชมาตรการที่หลากหลายเพ่ือสราง

                                           
301 Le Thi Thuy Van and Sarah Y. TONG, 'Vietnam and Anti-dumping: Regulations, Applications and  

    Responses' (2009)  <http://www.eai.nus.edu.sg/EWP146.pdf>. 
302 Ibid. 
303 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 มาตรา 3.12  



 

 

 

81  

บรรยากาศการลงทุนที่นาพึงประสงคสําหรับนักลงทุนตางชาติ ดังเห็นไดจากนโยบายตางๆ ที่เปดกวาง

มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑตางๆ   

ตอมามีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐบัญญัติฉบับดังกลาวใน ค.ศ. 1990 และ 1992 ตามลําดับ304  

ประเทศเวียดนามอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติดําเนินโครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไดใน ค.ศ. 

1990  สวนใน ค.ศ. 1992 การแกไขเพ่ิมเติมมุงลดขอจํากัดตางๆ และทําใหการไดรับใบอนุญาต

ประกอบการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสะดวกมากขึ้น กลาวคือ รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจาก

ตางประเทศฉบับแกไขอนุญาตใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสําหรับภาคของการกอสราง

สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน กําหนดระยะเวลาปฏิบัติการใหยาวนานยิ่งข้ึนและกอใหเกิดความเทาเทียมกัน

ทางภาษีระหวางกิจการที่ตางชาติเปนเจาของท้ังหมดและกิจการรวมทุน  อีกทั้งรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 

ยังไดสนับสนุนและตระหนักถึงความสําคัญของการลงทุนจากตางประเทศเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร

ของประเทศเวียดนาม305 

ใน ค.ศ. 1996 สภาแหงชาติตรารัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ลงวันที่ 12 

พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 และยกเลิกรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ค.ศ. 1987 รัฐบัญญัติ 

ค.ศ. 1996 รับรองรูปแบบการลงทุนใหมๆ อาทิ สัญญารวมลงทุนทางธุรกิจในรูปแบบสรางเสร็จแลวโอน

กิจการแลวจึงดําเนินการหาผลประโยชน (build-transfer-operate (BTO)) สรางเสร็จแลวสามารถหา

ผลประโยชนไดในชวงเวลาหนึ่งกอนโอนกิจการ (build-operate-transfer (BOT)) และสรางเสร็จแลว

โอนกิจการ (build-transfer (BT)) เพ่ือพยายามดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสูภาคโครงสราง

พ้ืนฐานทางสาธารณูปโภค นอกจากนี้รัฐบัญญัติ ค.ศ. 1996 ไดใหสิทธิกิจการท่ีตางชาติเปนเจาของใน

การโอนผลประโยชนของนักลงทุนไปยังบุคคลอื่น เปาหมายประการหนึ่งของรัฐบัญญัตฉิบับดังกลาว คือ 

ความพยายามกระจายสวนแบงของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใหทั่วถึงทั้งประเทศเนื่องมาจาก

การกระจุกตัวของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในบางพ้ืนท่ีของประเทศเวียดนามเทานั้น อนึ่ง 

ปรากฏขอมูลจากสํานักงานดานสถิติของรัฐบาลเวียดนามวาแนวโนมการไหลเขาของเงินลงทุนจาก

ตางประเทศเพ่ิมมากข้ึนเปนลําดับตลอดชวง ค.ศ. 1988 – 1996 โดยมีปริมาณเงินทุนที่จดทะเบียน

                                           
304 รัฐบัญญัติฉบับลงวันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 1990 วาดวยการแกไขเพ่ิมเติมมาตราในรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจาก 

    ตางประเทศ และรัฐบัญญัติฉบับลงวันท่ี 23 ธันวาคม ค.ศ. 1992 วาดวยการแกไขเพ่ิมเติมมาตราในรัฐบัญญัติวา 

    ดวยการลงทุนจากตางประเทศ  
305 เน่ืองจากเปนสวนหนึ่งของนโยบายดานเศรษฐกิจ  รัฐธรรมนูญของประเทศเวียดนามไดตระหนักถึงความสําคัญ 

    ของกิจการที่ตางชาติลงทุนวาเปนธุรกิจที่ถูกตองตามกฎหมาย  สนับสนุนใหนักลงทุนตางชาติลงทุนดวยเงินและ 

    เทคโนโลยี อีกท้ังรับประกันวากรรมสิทธิ์ในสินทรัพยที่ถูกตองตามกฎหมายและกิจการที่ตางชาติลงทุนไปจะไมถูก 

    ยึดมาเปนของชาติ (มาตรา 16 และ 25 รัฐธรรมนูญ ค.ศ.1992) 
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สูงสุดใน ค.ศ. 1996306 ในชวงหลังจากเกิดวิกฤตทางการเงินในภูมิภาคเอเชีย ประเทศเวียดนามเลือกท่ี

จะปรับเปลี่ยนสภาวะแวดลอมทางกฎหมายเพ่ือดึงดูดเงินลงทุนจากตางประเทศ 

ใน ค.ศ. 2000 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ค.ศ. 1996 ไดรับการแกไขเพิ่มเติม

และเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2000307  รูปแบบการลงทุนพ้ืนฐาน 3 ประเภทไดรับ

การรับรอง ไดแก 1. สัญญารวมทุนทางธุรกิจ 2. กิจการรวมทุน 3. กิจการที่ตางชาติเปนเจาของ

ทั้งหมด308  เปนที่นาสังเกตวากิจการรวมทุนเปนรูปแบบการลงทุนที่ปรากฏโดยทั่วไปมากที่สุด เนื่องจาก

สิทธิพิเศษที่เกิดจากการเปนหุนสวนกับรัฐวิสาหกิจ อยางไรก็ดีรูปแบบกิจการดังกลาวยังคงสรางความ

ยากลําบากหลายประการแกนักลงทุนตางชาต3ิ09  อีกทั้งรัฐบัญญัติฉบับแกไขยังกําหนดใหกิจการรวมทุน

และกิจการที่ตางชาติเปนเจาของท้ังหมดตองอยูในรูปแบบของบริษัทจํากัด310  ขอดีประการหนึ่งของรัฐ

บัญญัติฉบับดังกลาว คือ การใหสิทธิกิจการที่ตางชาติเปนเจาของทั้งหมดกูยืมเงินจากสถาบันค้ําประกัน

การกูเงินตางชาติในประเทศเวียดนามโดยการจํานองสิทธิในการใชที่ดินของตน311 

2.2 กฎหมายวาดวยการลงทุนของตางชาติในปจจุบัน 

ในค.ศ. 2005 สืบเนื่องจากกระบวนการปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยเพ่ือเตรียมความพรอมใน

การเขารวมเปนสมาชิกองคการการคาโลก สภาแหงชาติไดประกาศใชรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ฉบับที่ 

59/2005/QH11 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม ค.ศ. 

2006 โดยยกเลิกรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ค.ศ. 1996 และรัฐบัญญัติวาดวยการ

สงเสริมการลงทุนจากภายในประเทศ ค.ศ. 1998 อนึ่ง รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 นับวาเปน

กฎหมายฉบับแรกที่รวมกฎหมายวาดวยการลงทุนจากตางประเทศและกฎหมายวาดวยการลงทุนจาก

ภายในประเทศเขาไวดวยกัน อีกทั้งกําหนดการไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันทางกฎหมายสําหรับ

นักลงทุนทุกคนจากทุกภาคเศรษฐกิจและระหวางนักลงทุนภายในประเทศและนักลงทุนตางชาติ312  

นอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามพันธกรณีในกรอบขององคการการคาโลกและมาตรฐานสากลแลว การ

                                           
306 สํ านักงานดานสถิติของรัฐบาล ที่มา: http://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=471&idmid=3& 

    ItemID=15488 
307 รัฐบัญญัติฉบับท่ี 18/2000/QH10 ลงวันที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2000 วาดวยการแกไขเพ่ิมเติมหมายเลขมาตราในรัฐ  

    บัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ตอมารัฐบาลไดออกรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 24/2000/ND-CP ลงวันที่ 31  

    กรกฎาคม ค.ศ. 2000 ซึ่งไดถูกแกไขเพ่ิมเติมโดยรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 27/2003/ND-CP ลงวันที่ 19 มีนาคม ค.ศ.  

    2003 อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับการนํารัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนนั้นไปปรับใช  
308 มาตรา 4 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ค.ศ. 1996 ฉบับแกไข ค.ศ. 2000 
309 ปรากฏความยุงยากซับซอนซึ่งโดยหลักเปนผลสืบเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย การดําเนินงานท่ีขาด 

    ประสิทธิภาพ และการทุจริต เปนตน  
310 มาตรา 6 และ 15 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ฉบับแกไข ค.ศ. 2000 
311 มาตรา 46.3 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ฉบับแกไขใน ค.ศ. 2000 
312 มาตรา 4.2 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
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ประกาศใชรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 ยังสอดคลองกับความตองการของรัฐบาลเวียดนามที่

จะพัฒนาบรรยากาศการลงทุนและกําจัดอุปสรรคที่มีตอนักลงทุนใหหมดสิ้นไป   

โดยภาพรวมแลวรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 กําหนดใหนักลงทุนตางชาติไดรับการ

ปฏิบัติที่พิเศษมากยิ่งข้ึนหากเปรียบเทียบกับรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ค.ศ. 1996  

กลาวคือ รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 กําหนดมาตรการจูงใจตางๆ ในการลงทุนโดยขึ้นอยูกับ

ภาคสวนของธุรกิจและพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร313  สําหรับภาคสวนของธุรกิจที่ไดรับมาตรการจูงใจตาม

มาตรา 27  ไดแก  

1) การผลิตวัตถุดิบใหม สินคาทางเทคโนโลยีข้ันสูง เทคโนโลยีทางชีวภาพ เทคโนโลยี

สารสนเทศ และการผลิตพลังงานใหม   

2) อุตสาหกรรมที่ตองอาศัยแรงงานเปนปจจัยการผลิต 

3) การกอสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานทางสาธารณูปโภค และโครงการทาง

อุตสาหกรรมสําคัญอื่นๆ ซึ่งมีขนาดใหญ 

4) การเพาะพันธุ ขยายพันธุ และพัฒนากระบวนการทางการเกษตร การปาไม และผลิตภัณฑ

ทางทะเล เชนเดียวกับการสรางพันธุพืชหรือพันธุสัตวใหม และการผลิตเกลือ 

5) การพัฒนาความเชี่ยวชาญดานการศึกษา อบรม สุขภาพ กีฬา พลศึกษา และวัฒนธรรม

จริยธรรม  

6) การสงเสริมงานหัตถกรรมทองถ่ิน  

7) การใชเทคโนโลยีขั้นสูงหรือเทคโนโลยีสมัยใหม การคุมครองระบบนิเวศน การวิจัย การ

พัฒนาและสงเสริมเทคโนโลยีข้ันสูง 

8) ภาคการผลิตและการบริการอ่ืนๆ ที่ตองไดรับการสงเสริม 

สําหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตรการลงทุนที่ไดรับการสงเสริมตามมาตรา 28 รัฐบัญญัติวาดวยการ

ลงทุน ค.ศ. 2005 ไดแก  

1) พ้ืนที่ซึ่งอยูภายใตความยากลําบากของภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม และพ้ืนที่ซึ่งอยู

ภายใตความยากลําบากเปนพิเศษของภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม  

2) เขตเทคโนโลยีข้ันสูง เขตเศรษฐกิจ เขตอุตสาหกรรม เขตกระบวนการผลิตเพ่ือสงออก 

ตัวอยางของมาตรการจูงใจขางตน ไดแก การลดและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การลดและ

ยกเวนคาเชาที่ดิน การยกเวนภาษีศุลกากร และการโอนผลขาดทุนสะสมไปหักกลบลบหนี้กับกําไรใน 

ปตอๆมา314  และเชนเดียวกับที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญของประเทศเวียดนาม รัฐบัญญัติวาดวย

การลงทุน ค.ศ. 2005 ไดกําหนดหลักประกันการลงทุนวาสินทรัพยหรือเงินทุนที่ใชในการดําเนินการของ

                                           
313 มาตรา 32.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
314 มาตรา 33-37 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
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นักลงทุนจะไมถูกเวนคืนหรือยึด มาเปนของรัฐ315  อยางไรก็ดีมาตรา 6 วรรคสอง ไดบัญญัติถึงขอยกเวน 

2 ประการ คือ ความจําเปนอยางยิ่งยวดเพ่ือวัตถุประสงคดานความม่ันคงและการปองกันประเทศ 

รวมทั้งการรักษาผลประโยชนของประเทศ ทั้งนี้นักลงทุนที่ไดรับผลกระทบจะไดรับคาชดเชยหรือ

คาเสียหายซึ่งคํานวณจากราคาตลาดในเวลาที่เกิดเหตุการณดังกลาว 

นอกจากนี้นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนในธุรกิจทุกประเภท เวนแตธุรกิจที่กฎหมายกําหนด

หามไวเปนการเฉพาะ316 ทั้งนี้มาตรา 30 ของรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 ไดกําหนดธุรกิจที่

หามลงทุนไวดังตอไปนี้  

1) โครงการที่เปนภัยตอความมั่นคงของประเทศและผลประโยชนสาธารณะ  

2) โครงการที่เปนภัยตอประวัติศาสตร ขนบธรรมเนียมประเพณีทางวัฒนธรรมและจริยธรรม 

และจารีตประเพณีอันดีงามของเวียดนาม  

3) โครงการที่เปนอันตรายตอสุขภาพของประชาชนหรือทําลายทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติ  

4) โครงการเก่ียวกับการบําบัดขยะอันเปนของเสียอันตรายที่นําเขาประเทศเวียดนาม และ 

5) โครงการอุตสาหกรรมเก่ียวกับสารเคมีอันตรายหรือสารเคมีที่ตองหามตามขอตกลงระหวาง

ประเทศ   

อนึ่ง เชนเดียวกันกับประเทศอ่ืนๆ ประเทศเวียดนามไดจํากัดการลงทุนในภาคธุรกิจที่ออนไหว 

(sensitive fields) หรือที่เรียกกันวา “ภาคธุรกิจท่ีติดเงื่อนไข” (conditional sectors) ซึ่งการขอ

ใบอนุญาตสําหรับการลงทุนที่อยูในภาคธุรกิจที่ติดเงื่อนไขนั้น ผูลงทุนจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขบาง

ประการเสียกอน ทั้งนี้ภาคธุรกิจที่ติดเงื่อนไขตามมาตรา 27 ของรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 

ไดแก 

1) ธุรกิจที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยทางสังคม ความปลอดภัยหรือความมั่นคงของ

ประเทศ 

2) การธนาคารและการเงิน 

3) ธุรกิจที่เก่ียวกับสุขภาพสาธารณะ 

4) วัฒนธรรม ขอมูล สื่อสิ่งพิมพ 

5) บริการดานความบันเทิง 

6) ธุรกิจที่ดิน 

7) การสํารวจ ขุดเจาะ เสาะหาและการทําเหมืองทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 

8) พัฒนาการดานการศึกษาและการฝกอบรม  

                                           
315 มาตรา 6.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
316 มาตรา 4.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
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9) ธุรกิจอื่นๆ ตามทีก่ฎหมายกําหนด317  

อีกทั้งธุรกิจที่ติดเงื่อนไขสําหรับนักลงทุนตางชาติยังรวมถึงภาคการลงทุนภายใตสนธิสัญญา

ระหวางประเทศวาดวยการลงทุนซึ่งประเทศเวียดนามเปนสมาชิกเพ่ือจํากัดขอบเขตการเขาถึงตลาดของ

นักลงทุนตางชาต3ิ18  

ที่สําคัญ นักลงทุนตางชาติสามารถลงทุนไดโดยตรงในประเทศเวียดนามผานชองทางตางๆ 

ดังตอไปนี้  

1) กิจการท่ีตางชาติเปนเจาของทั้งหมด (WFOEs) 

2) กิจการรวมทุน (JVs) ระหวางนักลงทุนเวียดนามและนักลงทุนตางชาต ิ

3) สัญญาทางธุรกิจในรูปแบบสัญญารวมลงทุนธุรกิจ (BBC) สรางเสร็จแลวโอนกิจการแลวจึง

ดําเนินการหาผลประโยชน (BTO) สรางเสร็จแลวสามารถหาผลประโยชนไดในชวงเวลา

หนึ่งกอนโอนกิจการ (BOT) และสรางเสร็จแลวโอนกิจการทันทีโดยจะไดรับอนุญาตใหไป

ลงทุนในโครงการอ่ืนๆ เพ่ือผลตอบแทนตามความเหมาะสม (BT)  

4) การลงทุนเพ่ือขยายกิจการ  

5) การซื้อหุนหรือการลงทุนเพ่ือมีสวนในการจัดการกิจการการลงทุนของบริษัท  

6) การควบรวมกิจการและการเขาควบคุมกิจการ และ 

7) รูปแบบอื่นๆ ของการลงทุนโดยตรง319 

ทั้งนี้ ตางจากรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนจากตางประเทศ ค.ศ. 1996 การกอตั้งกิจการรวมทุน

หรือกิจการที่ชาวตางชาติเปนเจาของทั้งหมดสามารถทําไดในทุกรูปแบบของบริษัทหรือวิสาหกิจซึ่ง

รวมถึงวิสาหกิจเอกชนตามที่กําหนดในรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005320 และนอกจากรูปแบบที่กําหนด

โดยรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 กําหนดใหนักลงทุนตางชาติ

สามารถกอตั้งสํานักงานตัวแทนหรือสํานักงานสาขาในประเทศเวียดนาม321  นอกจากนี้นักลงทุน

ตางชาติสามารถเลือกลงทุนทางออม อันไดแก 1) การเขาซื้อหรือถือหุน ตราสารหนี้หรือตราสารทาง

การเงินอ่ืนๆ 2) ผานกองทุนซึ่งลงทุนในหลักทรัพย หรือ 3) ผานตัวแทนสถาบันทางการเงินตางๆ322  

                                           
317 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 108/2006/ND-CP ลงวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2006 ซึ่งกําหนดรายละเอียดแนวทางการนํารัฐ 

    บัญญัติวาดวยการลงทุนไปปรับใช 
318 เรื่องเดียวกัน ภาคผนวก C  
319 มาตรา 21 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
320 ตามมาตรา 4 (ก) รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ใหคํานิยามของคําวา “นักลงทุน” หมายถึง องคกรหรือปจเจก 

    บุคคลซึ่งดําเนินกิจการดานการลงทุนตาง ๆ ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม รวมถึงวิสาหกิจตาง ๆ จากทุก 

    ภาคเศรษฐกิจซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเก่ียวกับวิสาหกิจ 
321 มาตรา 16-23 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
322 มาตรา 26.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
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อนึ่ง การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไมวาจะอยูในรูปแบบใด รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน 

ค.ศ. 2005 กําหนดใหผูลงทุนตองขอรับใบอนุญาตการลงทุน (Investment Certificate, IC) จาก

หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกอน สําหรับขั้นตอนเพ่ือใหไดมาซึ่งใบอนุญาตการลงทุนนั้น นักลงทุนจะตอง

ผานกระบวนการจดทะเบียนการลงทุนหรือกระบวนการประเมินโครงการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดและ

ประเภทของโครงการ ดังรูปขางลาง 

 

รูปที่ 9 หลักเกณฑในการไดมาซึ่งใบอนุญาตการลงทุน 

 

 
 

โครงการลงทุนท่ีตองจดทะเบียนการลงทุนนั้นมีลักษณะดังนี้ คอื  

1) มูลคาการลงทุนทั้งหมดนอยกวา 300 พันลานดอง (ประมาณ 15,000,000 ดอลลาร 

  สหรัฐฯ) และ  

2) ไมอยูในรายชื่อ “ภาคธุรกิจที่ติดเงื่อนไข”323   

                                           
323 มาตรา 46.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 

ใบอนุญาตการลงทุน

การจดทะเบยีนการลงทุน

โครงการลงทุนจากตางประเทศ
ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน < 300,000 
ลานดอง และไมอยูในภาคธุรกิจท่ี

ติดเง่ือนไข

การประเมินการลงทุน

โครงการลงทุนจากตางประเทศ
ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน < 300,000 

ลานดอง และอยูในภาคธุรกิจท่ีติด
เง่ือนไข

โครงการลงทุนจากตางประเทศ
ซ่ึงมีมูลคาการลงทุน ≥ 300,000 

ลานดอง
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เอกสารที่ใชสําหรับการจดทะเบียนการลงทุนตามที่บัญญัติไวในมาตรา 46.2 รัฐบัญญัติวาดวย

การลงทุน ค.ศ. 2005 มีดังนี ้

1) เอกสารการจดทะเบียนอันประกอบดวย สถานะทางกฎหมายของนักลงทุน    

    วัตถุประสงค ขอบเขตและสถานที่ตั้งของโครงการลงทุน เงินลงทุนและแผนปฏิบัติการ       

    ของโครงการ ความประสงคในการใชที่ดินและขอกําหนดในการปกปองรักษา   

    สิ่งแวดลอม 

2) รายงานเก่ียวกับความสามารถทางการเงนิของนักลงทุน และ 

3) สัญญากิจการรวมทุนหรือสัญญาทางธุรกิจ และขอบังคบัของบริษัท (ถามี) 

ในกรณขีางตน ระยะเวลาการพิจารณาและออกใบอนุญาตการลงทุน คือ ภายในเวลา 15 วันทํา

การ นับจากวันที่ไดรับเอกสารครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย324 

สวนโครงการลงทุนที่ตองขอใบอนุญาตการลงทุนโดยกระบวนการประเมินโครงการนั้น 

ขั้นตอนมีความซับซอนมากกวา โดยใชบังคับกับกรณีดังตอไปนี้  

1) เปนโครงการที่มีเงินลงทุนตั้งแต 300 พันลานดองข้ึนไป หรือ  

2) เปนโครงการที่อยูใน “ภาคธุรกิจที่ติดเงื่อนไข”325  

นอกจากชุดเอกสารท่ีใชสําหรับการจดทะเบียนการลงทุนแลว กระบวนการประเมินการลงทุน

กําหนดใหนักลงทุนตองยื่นเอกสาร อาทิ หนังสือรับรองดานสิ่งแวดลอมและเทคโนโลยี และหนังสือ

รับรองวาไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดสําหรับภาคธุรกิจที่ติดเงื่อนไข326 ท้ังนี้ระยะเวลาในการ

ออกใบอนุญาตการลงทุนโดยกระบวนการประเมินโครงการตองไมเกิน 30 วันทําการนับจากวันที่ไดรับ

เอกสารครบถวนและถูกตองตามกฎหมาย หรือภายใน 45 วันทําการกรณีมีเหตุจําเปน327  ใบอนุญาต

การลงทุนจะระบุรวมถึงโครงการที่ไดรับอนุญาตและระยะเวลาดําเนินการซึ่งไมเกิน 50 ป328 อีกทั้ง

ใบอนุญาตการลงทุนยังมีสถานะเปนใบรับรองการจดทะเบียนกอตั้งบริษัทดวย329 สวนการเพิกถอน

ใบอนุญาตการลงทุนนั้นจะเกิดข้ึนในกรณีที่นักลงทุนไมสามารถดําเนินโครงการที่ไดรับอนุญาตภายหลัง 

12 เดือน นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาตการลงทุนนั้น330    

 สําหรับหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ออกใบอนุญาตนั้น โดยหลักแลวคณะกรรมการประชาชน

ประจําจังหวัด เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตโครงการลงทุนจากตางประเทศ เวนแต 

                                           
324 มาตรา 46.1 ประกอบกับมาตรา 46.3 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
325 มาตรา 47.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
326 มาตรา 48 และ 49 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
327 มาตรา 47.2 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
328 ในการนี้ รัฐบาลเปนผูมีอํานาจตัดสินใจเก่ียวกับการขยายระยะเวลาดําเนินการ โดยมีระยะเวลารวมสูงสุดไมเกิน  

    70 ป (มาตรา 52 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005) 
329 มาตรา 50.1 รัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
330 มาตรา 64.2 ของรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 
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กรณีดังตอไปนี้ 

 

1) คณะกรรมการบริหารจัดการประจําเขตอุตสาหกรรม เขตการผลิตเพ่ือสงออก เขต

เศรษฐกิจ และเขตเทคโนโลยีข้ันสูง เปนผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาต

การลงทุนใหกับโครงการที่อยูในเขตนั้นๆ  

2) กระทรวงการวางแผนและการลงทุนมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการออกใบอนุญาตการ

ลงทุนใหกับโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน และโครงการที่เอกชน

ลงทุนแลวหาประโยชนกอนโอนใหรัฐ (BOT) ซึ่งมีความสําคัญระดับชาติ 

3) โครงการลงทุนท่ีตองไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเพ่ือใบอนุญาตการลงทุน อาทิ  

3.1) ธุรกิจการพิมพและจําหนายหนังสือพิมพ สื่อสิ่งพิมพอ่ืนๆ  

3.2) ธุรกิจสื่อสารทางไกล และบริการอินเทอรเน็ต 

3.3) ศูนยวิจัยอิสระทางวิทยาศาสตร 

3.4) กิจการพาณิชยดานการขนสงทางทะเลและทางอากาศ 

3.5) โครงการซึ่งมีมูลคาการลงทุนท้ังหมดตั้งแต 1,500 พันลานดอง ขึ้นไปในภาคธุรกิจ 

เชน การดําเนินธุรกิจและการผลิตเครื่องดื่มประเภทสุราและเบียร ธุรกิจการไฟฟา 

และการกอสรางโครงสรางพ้ืนฐานทางสาธารณะภายในประเทศทั้งทางน้ํา ทาง

ถนน และทางรถไฟ  

นอกจากรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 สนธิสัญญาแบบทวิภาคีวาดวยการลงทุนซึ่ง

ประเทศเวียดนามไดลงนามไวกับหลายประเทศมีสวนทําใหกรอบกฎเกณฑตางๆ วาดวยการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น331  และแมวาประเทศเวียดนามสามารถ

ออกบังคับใชรัฐบัญญัติวาดวยการลงทุน ค.ศ. 2005 ไดทันเวลาการเขารวมเปนสมาชิกขององคการ

การคาโลก แตยังมีการออกเอกสารทางกฎหมายจํานวนมากเพื่อเปนสวนเสริมใหกับรัฐบัญญัติวาดวย

การลงทุนฉบับดังกลาว  ตัวอยางเอกสารทางกฎหมายท่ีสําคัญซึ่งออกบังคับใชตั้งแต ค.ศ. 2005 ไดแก  

1) รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 101/2006/NDCP ลงวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2006 บัญญัติเกี่ยวกับ 

      กฎระเบียบการขอจดทะเบียนใหมหรือการแปลงสภาพบริษัทที่มีตางชาติเปนเจาของ   

2) รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 108/2006/ND-CP ลงวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2006 ซึ่งกําหนดแนว  

                                           
331 ใน ค.ศ. 2001 มีการลงนามขอตกลงทวิภาคีทางการคาระหวางประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเวียดนาม ซึ่งมี 

    ผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม ค.ศ. 2001  ขอตกลงดังกลาวทําใหบรรยากาศการลงทุนในประเทศเวียดนามดี 

    ขึ้นเปนอยางมาก และจัดวาเปนขอตกลงที่มีเนื้อหาครอบคลุมมากเปนอันดับตนๆ ในบรรดาขอตกลงตางๆ ที ่

    ประเทศเวียดนามไดลงนามไว กลาวคือ ขอตกลงดังกลาวไมเพียงครอบคลุมการคุมครองการลงทุน แตรวมถึง 

    การคาขายสินคาและบริการตางๆ และการคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  นอกจากนี้ในเดือนมิถุนายน ค.ศ.  

    2007 ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเวียดนามไดลงนามในขอตกลงวาดวยกรอบการคาและการลงทุนเพ่ือ 

    กระชับความสัมพันธดานการลงทุนระหวางสองประเทศใหแนนแฟนยิ่งข้ึน 
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      ทางการนํารัฐบัญญัติวาดวยการลงทุนไปปฏิบัติ  

 

3) คําตัดสินของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน ฉบับที่ 1088/2006/QDBKH ลงวันที่  

      19 ตุลาคม ค.ศ. 2006 ซึ่งกําหนดแบบฟอรมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุนตางๆ ในประเทศ 

      เวียดนาม 

ทั้งนี้ นโยบายและกฎเกณฑตางๆ ที่มีจํานวนมากกอใหเกิดระบบที่มีความซับซอนและทําใหนัก

ลงทุนตางชาติตองประสบกับความยุงยาก ใน ค.ศ. 2014 กระทรวงการวางแผนและการลงทุนได

นําเสนอรางกฎหมายวาดวยการการลงทุนฉบับที่แกไขเพิ่มเติมตอสภาแหงชาติเพื่อพิจารณาใหความ

เห็นชอบ332  โดยมีความคาดหวังวากฎหมายที่ถูกแกไขเพ่ิมเติมแลวนั้นจะสามารถแกอุปสรรคปญหาที่มี

อยูและสงเสริมสภาวะการลงทุนในประเทศเวียดนามใหดียิ่งข้ึน 

3. กฎหมายคนเขาเมือง 

ในวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2014 สภาแหงชาติไดเห็นชอบรัฐบัญญัติฉบับที่ 47/2014/QH13 วา

ดวยการเขาออกเมืองและการพํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม รัฐบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช

ในวันที่  1 มกราคม ค.ศ. 2015 และยกเลิกรัฐกําหนดฉบับท่ี 24/2000/PL-UBTVQH ลงวันที่  28 

เมษายน ค.ศ. 2000 วาดวยการเขาออกเมืองและการพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติซึ่งออก

โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติ รัฐบัญญัติฉบับใหมไดมีขอกําหนดที่แตกตางจาก

ขอกําหนดเดิมซึ่งเปนผลใหหลักเกณฑเก่ียวกับวีซาของเวียดนามแบงออกเปน 2 ชวงเวลาซึ่งไดแก (1) 

ชวงกอน 1 มกราคม ค.ศ. 2015 และ (2) ชวงหลัง 1 มกราคม ค.ศ. 2015  

เอกสารทางกฎหมายของเวียดนามที่กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับวีซา ไดแก  

- รัฐบัญญัติฉบับที่ 47/2014/QH13 ลงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วาดวยการเขาออก

เมืองและการพํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม มีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 

ค.ศ. 2015  

- รัฐกําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH วาดวยการเขาออกเมืองและการพํานักของ

ชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม ซึ่งออกโดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติ 

ลงวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2000 (ใชบังคับถึงวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015) 

- หนังสือเวียนรวมของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกระทรวงการตางประเทศฉบับที่ 

04/2002/TTLT/BCA-BNG ลงวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2002 ซึ่งกําหนดแนวทางการบังคับ

ใชรัฐกฤษฎีกาของรัฐบาล ฉบับที่ 21/2001/ND-CP ลงวันท่ี 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ซึ่ง

                                           
332 Vietnam Briefing, “ Vietnam Issues Revised Law to Improve Local Investment” , 12 February 2014  

    (Dezan Shira & Associates) ที่ ม า : http://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-issues-revised- 

    law-improve-local-investment-climate.html 
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กําหนดรายละเอียดการบังคับใชรัฐกําหนดวาดวยการเขาออกเมืองและการพํานักของ

ชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม  

- หนังสือเวียนรวมของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกระทรวงการตางประเทศฉบับที่ 

01/2007/TTLT-BCA-BNG ลงวันที่  30 มกราคม ค.ศ. 2007 ซึ่ งแกไขและเ พ่ิม เติม

ขอกําหนดบางขอของหนังสือเวียนรวมฉบับที่ 04/2002/TTLT/BCA-BNG ของกระทรวง

ความมั่นคงสาธารณะและกระทรวงการตางประเทศ ลงวันท่ี 29 มกราคม ค.ศ. 2002 ซึ่ง

กําหนดแนวการบังคับใชรัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 21/2001/ND-CP ออกโดยรัฐบาลลงวันที่ 28 

พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งกําหนดรายละเอียดการบังคับใชรัฐกําหนดวาดวยการเขาออก

เมืองและการพํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม  

- หนังสือเวียนรวมของกระทรวงความมั่นคงสาธารณะและกระทรวงการตางประเทศฉบับที่ 

1/2012/TTLT/BCA-BNG ลงวันที่ 3 มกราคม ค.ศ. 2012 ซึ่งแกไขและเพ่ิมเติมขอกําหนด

บางขอของหนังสือเวียนรวมฉบับท่ี 04/2002/TTLT/BCA-BNG ของกระทรวงความมั่นคง

สาธารณะและกระทรวงการตางประเทศ ลงวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2002 มีการกําหนด

แนวการบังคับใชรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 21/2001/ND-CP ของรัฐบาลลงวันท่ี 28 พฤษภาคม 

ค.ศ. 2001 โดยมีรายละเอียดการบังคับใชรัฐกําหนดวาดวยการเขาออกเมืองและการ

พํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม 

- หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 189/2012/TT-BTC ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2012 วาดวยหลักเกณฑการเก็บ การสง การจัดการ การใชคาธรรมเนียมและคาอ่ืนๆ 

เพ่ือภารกิจการทูตของเวียดนามหรือสถานกงสุลเวียดนามในตางประเทศ  

- หนังสือเวียนของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 190/2012/TT- BTC ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 

ค.ศ. 2012 วาดวยหลักเกณฑการเก็บ การสง การจัดการ การใชคาธรรมเนียมและคาอ่ืนๆ 

ในประเทศเวียดนาม  

- ขอกําหนดนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 45/2016/QD-TTG ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ ค.ศ. 2006 

วาดวยการออกและควบคุมบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) หรือชื่อยอบัตร 

ABTC 

- ขอกําหนดกระทรวงการคลังฉบับที่ 50/2006/ QD-BTC ลงวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2006 

วาดวยการเก็บ การสง การจัดการ และการใชคาธรรมเนียมและคาใชจายอ่ืนๆ ในการออก

บัตร  

- หนังสือเวียนกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ ฉบับที่ 10/2006/ TT-BCA ลงวันที่  9 

กันยายน ค.ศ. 2006 ซึ่งออกเพื่อเปนการรองรับขอกําหนดของนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 

45/2006/QD-TTG วาดวยการออกและควบคุมบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจเอเปค 

(APEC) หรือชื่อยอบัตร ABTC 
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- ขอตกลงทวิภาคี หรือขอตกลงผูกพันฝายเดียววาดวยการยกเวนวีซาระหวางประเทศ

เวียดนามและประเทศอ่ืนๆ (จนถึงเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2014 เวียดนามไดลงนามขอตกลง

ทวิภาคีวาดวยการยกเวนวีซากับตางประเทศจํานวนท้ังสิ้น 78 ฉบับ ซึ่งมีผลใชบังคับแลว

จํานวน 76 ฉบับขอตกลงทวิภาคีที่ไดทําขึ้นกับประเทศคอสตาริกาและประเทศโบลิเวียยัง

ไมมีผลบังคับใช นอกจากนี้ผูมีสัญชาติ 6 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต เดนมารก 

นอรเวย สวีเดน และฟนแลนด ไดรับการยกเวนวีซาเขาเวียดนามตามขอตกลงผูกพันฝาย

เดียว 2 ฉบับซึ่งไดแก  ขอกําหนดกระทรวงการตางประเทศ ฉบับที่ 09/2004/QD-BNG  

ลงวันท่ี 30 มิถุนายน ค.ศ. 2004 วาดวยการยกเวนวีซาใหกับผูมีสัญชาติญี่ปุนและเกาหลี

ใต และขอกําหนดกระทรวงการตางประเทศ ฉบับที่ 808/2005/QD-BNG ลงวันที่ 13 

เมษายน ค.ศ. 2005 วาดวยการยกเวนวีซาใหกับผูมีสัญชาติเดนมารก นอรเวย สวีเดน 

และฟนแลนด) 

3.1 ชวงกอนวันที่ 1 มกราคม  ค.ศ. 2015 

กอนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 หลักเกณฑเก่ียวกับคนเขาเมืองเปนไปตามรัฐกําหนดฉบับที่ 

24/2000/PL-UBTVQH ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติวาดวยการเขาออกเมืองและ

การพํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม ซึ่งขอ 4 ของรัฐกําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH 

บัญญัติใหชาวตางชาติที่เดินทางเขามาและเดินทางออกจากประเทศเวียดนามจะตองมีหนังสือเดินทาง

หรือเอกสารอ่ืนในลักษณะเดียวกัน และจะตองไดรับวีซาจากหนวยงานของเวียดนาม เวนแตกรณีท่ีไดรับ

การยกเวนวีซา  

ชาวตางชาติผูมีสิทธิไดรับการยกเวนวีซามีดังตอไปนี้  

- เจาหนาท่ีและพนักงานของสํานักเลขาธิการอาเซียน (สามารถพํานักอยูในประเทศ

เวียดนามได 30 วันโดยไมตองขอวีซา) และผูถือสัญชาติในประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน 

(ASEAN) (ผูถือสัญชาติกัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ไทย และลาวสามารถพํานัก

อยูในประเทศเวียดนามได 30 วัน ผูถือสัญชาติฟลิปปนสสามารถพํานักในเวียดนามได 21 

วัน และผูถือสัญชาติบรูไน และเมียนมารสามารถพํานักในเวียดนามได 14 วันโดยไมตองขอ

วีซา)  

- ผูถือบัตรเดินทางสําหรับนักธุรกิจ APEC หรือบัตร ABTC (สามารถพํานักในเวียดนามได 60 

วัน) 

- บุคคลซึ่งเดินทางผานเวียดนามและประสงคจะเขามาในเวียดนามเพื่อการทองเที่ยว 

อยางไรก็ตาม ชาวตางชาติที่ไดรับการยกเวนวีซาท่ีจะเดินทางเขาประเทศเวียดนามจะตองถือ

หนังสือเดินทางที่มีอายุอยางนอย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเขามา มบีัตรโดยสารเดินทางไปกลับ หรือ

บัตรโดยสารเดินทางไปยังประเทศอ่ืน และไมเปนบุคคลตองหามในการเดินทางเขามาในเวียดนาม  
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สําหรับชาวตางชาติคนอ่ืนที่ไมไดรับการยกเวนวีซา จะตองทําการขอวซีาและไดรับวีซากอนเดิน

ทางเขามาในประเทศเวียดนาม ซึ่งขอมูลเก่ียวกับประเภทวีซา ขั้นตอนการขอวีซาเวียดนาม และ

คาธรรมเนียมวีซามีดังตอไปนี้  

3.1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับวีซา 

ก. ประเภทของวีซาตามจํานวนการเขาออก333 

- วีซาประเภทใหเขาออกไดครั้งเดียว (Single visa) ซึ่งผูถือวีซาสามารถเดินทางเขาออกได

เพียงครั้งเดียวในชวงระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน  

- วีซาประเภทใหเขาออกไดหลายครั้ง (Multiple visa) ซึ่งผูถือวีซาสามารถใชวีซาเดิน

ทางเขาออกไดมากกวาหนึ่งครั้งในชวงระยะเวลาไมเกิน 12 เดือน 

วีซาเพ่ือเดนิทางเขามาในเวียดนามไมสามารถตออายุได 

ข. ประเภทของวีซาตามบุคคลท่ีเกี่ยวของ334 

A1: วีซาที่ ไดอนุมัติ ใหแกสมาชิกของคณะผูแทนที่ ไดรับเชิญจากคณะกรรมการพรรค

คอมมิวนิสตกลาง สภาแหงชาติ ประธานาธิบดี รัฐบาล และแขกในระดับเทียบเทากับรัฐมนตรี รัฐมนตรี

ชวย ประธาน หรือรองประธานของสภาประชาชนของแตละจังหวัด หรือเมืองที่ไดรับการบริหารจัดการ

จากสวนกลาง และผูติดตามและบริวาร  

A2: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกคณะทูตตางประเทศ ผูติดตามและบริวาร  

A3: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามาประเทศเวียดนามเพื่อทํางานกับคณะทูต

ตางประเทศ หรือเพ่ือมาเยี่ยมสมาชิกของคณะทูตตางประเทศ  

B1: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานกับสํานักงาน

อัยการประชาชนสูงสุด ศาลฎีกาประชาชน กระทรวง หนวยงานระดับเดียวกับกระทรวง หนวยงานรัฐ 

สภาประชาชนของแตละจังหวัด หรือเมืองที่บริหารจัดการโดยสวนกลาง และหนวยงานกลางขององคกร

มวลชน  

B2: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามเพื่อดําเนินโครงการลงทุน

ที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานรัฐของเวียดนามที่มีอํานาจ  

B3: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานกับบริษัท

เวียดนาม  

                                           
333 มาตรา 7 วรรคสอง รัฐกําหนดฉบับท่ี 24/2000/PL-UBTVQH ลงวันท่ี 28 เมษายน ค.ศ. 2000 วาดวยการเขา 

    ออกเมืองและการพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาต ิ
334 บทที่ 5 ขอ 1 ของหนังสือเวียนรวมฉบับที่ 04/2002/TTLT/BCA-BNG 
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B4: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานกับสํานักงาน

ผูแทน สาขาขององคกรดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม หรือองคกรผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ ของตางประเทศ หรือ

องคกรเอกชนที่มีฐานอยูในประเทศเวียดนาม  

C1: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามเพ่ือวัตถุประสงคในการ

ทองเท่ียว  

C2: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ  

D: วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามายังประเทศเวียดนามโดยไมไดรับการเชิญ หรือ

การรับรองจากหนวยงาน องคกรหรือบุคคลใดๆ และประสงคเขามาและพํานักในเวียดนามเปน

ระยะเวลาไมเกิน 15 วัน ซึ่งผูขอยื่นวีซานี้จะตองทําตามเงื่อนไขที่กําหนดสําหรับวีซาประเภท D 

(รายละเอียดเงื่อนไขใหเปนไปตามที่สถานทูตเวียดนามในตางประเทศกําหนด)  

ตามหนังสือเวียนรวมฉบับที่ 04/2002/TTLT/BCA-BNG เรื่องการบังคับใชรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 

21/2001/ND-CP ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งกําหนดรายละเอียดการบังคับใชรัฐกําหนดวา

ดวยการเขาออกเมืองและการพํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนาม วีซาประเภท D เปนวีซา

สําหรับการเขาเมืองครั้งเดียวและมีอายุไมเกิน 15 วัน ในขณะที่วีซาประเภทอ่ืนๆ มีอายุ 30 วันหรือ

มากกวานั้น 

ค. แบบของวีซา335 

- สติ๊กเกอร: ซึ่งจะติดและประทับตราลงในหนังสือเดินทางของผูยื่นขอวีซา  

- กระดาษแผนแยก: ไมมีการประทับตราวีซาลงในหนังสือเดินทางแตจะอนุมัติวีซาใหเปน 

    แผนกระดาษแยกตางหากและแนบทายหนังสือเดินทาง 

ผูยื่นขอวีซาสามารถของวีซาในรูปแบบกระดาษแผนแยกในกรณีดังตอไปนี:้ 

- กรณีท่ีหนังสือเดินทางที่มีอายุใชงานอยูในปจจุบันไมมีหนาวางสําหรับการลงประทับตราวีซา 

- กรณีที่หนังสือเดินทางออกโดยประเทศที่ยังไมไดความสัมพันธทางการทูตหรือกงสุลกับ 

    ประเทศเวียดนาม  

- เหตุผลดานความปลอดภัยหรือเหตุผลทางการทูต  

- ชาวเวียดนามที่พํานักในตางประเทศซึ่งถือเอกสารเดินทางอ่ืนท่ีทางเวียดนามไดรับแจงและ

ยอมรับอยางเปนทางการลวงหนาผานชองทางการทูต 

                                           
335 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 21/2001/ND-CP ลงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 วาดวยการเขาออก 

    เมืองและการพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ และบทที่ 2 ขอ 1 ขอยอย c. ของหนังสือเวียนรวมฉบับ 

    ที่ 04/2002 /TTLT/BCA-BNG ลงวันที่ 29 มกราคม ค.ศ. 2002 ซึ่งกําหนดแนวการบังคับใชรัฐกฤษฎีกาฉบับที่  

    21/2001/ND-CP ของรัฐบาลลงวันที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2001 ซึ่งกําหนดรายละเอียดการบังคับใชรัฐกําหนดวา 

    ดวยการเขาออกเมืองและการพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ 
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3.1.2 ขั้นตอนในการขอวีซา  

ก. หนวยงานท่ีมีอํานาจ 

- สถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามในตางประเทศ  

- หนวยงานตรวจคนเขาเมืองสังกัดกระทรวงความมั่งคงสาธารณะ (ในกรณีที่เปนการขอ

วีซา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง หรือ Visa on arrival)336 

ข. ขั้นตอนการขอวีซาที่สถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามในตางประเทศ 

ขั้นตอนการขอวีซาจะแตกตางตามประเภทของบุคคลที่ยื่นขอวีซา  

- ชาวตางชาติที่ไดรับการเชิญใหเขามาในประเทศเวียดนาม หรือ 

- ชาวตางชาติที่ไมไดรับเชิญใหเขามาในประเทศเวียดนาม หรือ 

- ชาวเวียดนามซึ่งถือหนังสือเดินทางของตางประเทศ   

(1) สําหรับผูที่ไดรับเชิญใหเดินทางเขามาในประเทศเวียดนาม 

 หนวยงาน องคกร ที่ไดเชิญชาวตางชาติใหเขามาในประเทศเวียดนามจะตองสงคํารองเปน

ลายลักษณอักษรไปยังสํานักงานกรมการกงสุลสังกัดกระทรวงการตางประเทศ (ในกรณี

ของวีซาประเภท A1 A2 และ A3) หรือสงไปยังหนวยงานตรวจคนเขาเมืองสังกัดกระทรวง

ความมั่นคงสาธารณะ (สําหรับกรณอีื่นๆ ยกเวนวซีาประเภท D) คํารองขอดังกลาวจะไดรับ

การตอบกลับภายในระยะเวลาไมเกิน 5 วันทําการนับจากวันที่ไดรับคํารองขอนั้น337 

นอกเหนือจากนี้ หากหนวยงาน องคกรใดที่ไดเชิญชาวตางชาติเขามาในประเทศเวียดนาม

เปนองคกรของหนวยงานกลาง บริษัทที่จัดตั้งภายใตกฎหมายเวียดนาม สาขาของบริษัท

ตางชาติ สํานักงานผูแทนขององคกรดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและองคกรเชี่ยวชาญอ่ืนๆ 

ของตางประเทศที่ตั้งอยูในประเทศเวียดนาม หนวยงานและองคกรอ่ืนๆ ซึ่งจัดตั้งและ

ดําเนินกิจการโดยชอบดวยกฎหมายในประเทศเวียดนาม หนวยงานหรือองคกรดังกลาวมี

หนาที่ตองยื่นเอกสารเพ่ือยืนยันสถานะทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง  

o ใบอนุญาต หรือคําสั่งของหนวยงานท่ีมีอํานาจในการจัดตั้งองคกร 

o เอกสารการจดทะเบียน พรอมการรับรองจากคณะกรรมการประชาชนในพ้ืนที่ที่

สํานักงานใหญขององคกรตั้งอยู  

o เอกสารแสดงตราประทับและลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนองคกร 

 บุคคลท่ีไดเชิญชาวตางชาติเขามาในประเทศเวียดนามจะตองสงคํารองขอเปนลายลักษณ

อักษรไปยังหนวยงานตรวจคนเขาเมืองสังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ พรอมกับ

รับรองเอกสารจากคณะกรรมการประชาชนในพื้นที่ที่บุคคลดังกลาวอาศัยอยู หรือพื้นที่ที่

                                           
336 มาตรา 20 รัฐกําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH  
337 มาตรา 5 รัฐกําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH  
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บุคคลดังกลาวเรียน หรือทํางาน (ในกรณีที่ผูเชิญเปนชาวเวียดนาม หรือเปนชาวตางชาติท่ี

อาศัยอยูในประเทศเวียดนามเปนการชั่วคราวเปนระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน)338 

 ผูยื่นขอวีซาจะตองสงเอกสารไปยังสถานทูตเวียดนาม หรือสถานกงสุลในตางประเทศ ซึ่ง

รวมถึง 

o แบบฟอรมการยื่นขอวีซาท่ีกรอกขอมูลครบถวน 1 ฉบับ รูปถายติดกับแบบฟอรมการ

ขอยื่นวีซาจํานวน 1 รูป (ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป ขนาด 4x6 ซม. รูปหนาตรง ไมสวม

หมวก และไมสวมแวนตาดําหรือแวนตาเคลือบสี)  

o หนังสือเดินทาง ซึ่งยังมีอายุการใชงานเปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือนหลังจากที่

อายุของวีซาที่จะไดรับการอนุมัติจะสิ้นสุดลง   

o เอกสารพรอมขอมูลเก่ียวกับการเดินทางไปประเทศเวียดนาม (ถามี): บันทึก สาร

บันทึกวาจาจากกระทรวงการตางประเทศ หรือจากสถานทูต/กงสุลของประเทศของ

บุคคลท่ีจะเดินทาง (สําหรับผูมาเยี่ยมภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวงการ

ตางประเทศ) หรือ การอนุมัติจากหนวยงานราชการเวียดนาม เชน กรมการตรวจคน

เขาเมือง (กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ) หรือกรมการกงสุล (กระทรวงการ

ตางประเทศ) หรือหนวยการตางประเทศของเมืองโฮจิมินห 

o ผูยื่นขอวีซาท่ีไดรับการอนุมัติจากทางหนวยงานราชการของเวียดนามจะไดรับอนุมัติวี

ซาตามการอนุมัติของหนวยงานเวียดนามดังกลาวภายใน 2 วันทําการนับจากวันที่

ไดรับแบบฟอรมการขอยื่นวีซาครบถวน  

(2) สําหรับผูที่เดินทางเขาประเทศเวียดนามโดยไมไดรับการเชิญ (วีซาประเภท D)  

 ผูยื่นขอวีซาจะตองดําเนินการตามข้ันตอนตามคําแนะนําของเจาหนาที่สถานทูตเวียดนาม 

หรือสถานกงสุลในตางประเทศและตองจัดเตรียมเอกสารซึ่งรวมถึง  

o แบบฟอรมการยื่นขอวีซาท่ีกรอกขอมูลครบถวน 1 ฉบับ รูปถายติดกับแบบฟอรมการ

ขอยื่นวีซาจํานวน 1 รูป (ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป ขนาด 4x6 ซม. รูปหนาตรง ไมสวม

หมวก และไมสวมแวนตาดํา หรือแวนตาเคลือบสี)  

o หนังสือเดินทาง ซึ่งตองมีอายุเหลือตอไปเปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือนหลังจากท่ี

อายุของวีซาที่จะไดรับการอนุมัติจะสิ้นสุดลง   

 สถานทูตเวียดนามหรือสถานกงสุลในตางประเทศจะทําการอนุมัติวีซาประเภทเขาออกได

ครั้งเดียวและสามารถพํานักในเวียดนามได 15 วันใหแกผูยื่นขอวีซาภายใน 3 วันทําการนับ

จากวันที่ไดรับเอกสารครบถวน339 

                                           
338 บทที่ 1 หนังสือเวียนรวมฉบับท่ี 04/2002/TTLT/BCA-BNG  
339 บทที่ 2 หนังสือเวียนรวมฉบับท่ี 04/2002/TTLT/BCA-BNG  
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(3) สําหรับชาวเวียดนามที่อาศัยอยูตางประเทศและถือหนังสือเดินทางตางชาติซึ่งตองการ

มาเย่ียมครอบครัวในประเทศเวียดนาม  

 ผูยื่นขอวีซาจะตองยื่นเอกสารตอสถานทูตเวียดนามหรือสถานกงสุลในตางประเทศ

ดังตอไปนี้  

o แบบฟอรมการยื่นขอวีซาท่ีกรอกขอมูลครบถวน 1 ฉบับ รูปถายติดกับแบบฟอรมการ

ขอยื่นวีซาจํานวน 1 รูป (ซึ่งถายไวไมเกิน 1 ป ขนาด 4x6 ซม. รูปหนาตรง ไมสวม

หมวก และไมสวมแวนตาดํา หรือแวนตาเคลือบสี)  

o หนังสือเดินทาง ซึ่งตองมีอายุเหลือตอไปเปนระยะเวลาอยางนอยหนึ่งเดือนหลังจากท่ี

อายุของวีซาที่จะไดรับการอนุมัติจะสิ้นสุดลง   

o ในกรณีที่ไมมีหนังสือเดินทาง ผูขอยื่นวีซาสามารถใชเอกสารท่ีออกโดยหนวยงานที่มี

อํานาจแทนไดโดยจะตองสงใหทางเวียดนามผานชองทางการทูตเพ่ือรองรับเอกสาร

ดังกลาว  

 สถานทูตหรือสถานกงสุลเวียดนามในตางประเทศจะอนุมัติวีซาประเภทเขาออกไดครั้งเดียว

และพํานักไดสามเดือนซึ่งเปนประเภท C2 ภายใน 2 วันนับจากวันที่ไดรับแบบฟอรมการ

ขอยื่นวีซาครบถวนหากมีหลักฐานปรากฏการเดินทางเขาประเทศเวียดนามครั้งลาสุด

ภายในระยะเวลา 36 เดือนที่ผานมา  

ค. ขั้นตอนการขอวีซา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on arrival)  

 ผูท่ีจะเดินทางเขาประเทศเวียดนามสามารถขอวีซาที่ดานตรวจคนเขาเมืองเมื่อเดินทาง

มาถึงประเทศเวียดนามไดในกรณีดังตอไปนี3้40 

o กรณีเดินทางเพ่ือมางานศพของสมาชิกในครอบครัว หรือมาเยี่ยมสมาชิกในครอบครัว

ในกรณทีี่ปวยหนัก 

o กรณีเดินทางมาจากประเทศท่ีไมมีสถานทูต หรือสถานกงสุลเวียดนาม 

o กรณีทองเที่ยวในประเทศเวียดนามซึ่งจัดข้ึนโดยหนวยงานการทองเที่ยวตางประเทศ

ของเวียดนาม 

o กรณีเดินทางเขามาเพื่อใหความชวยเหลือทางเทคนิคในกรณีฉุกเฉินสําหรับงาน

กอสราง งานโครงการ การรักษาโรคแบบฉุกเฉินสําหรับผูปวยหนักหรือเหยื่อ

ผูไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การบรรเทาทุกขฉุกเฉินในกรณีภัยธรรมชาติ หรือโรค

ระบาดในเวียดนาม  

o กรณีฉุกเฉินอื่นๆ  

                                           
340 มาตรา 6 รัฐกําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH ลงวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2000 วาดวยการเขาออกและการ  

    พํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ 
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 บุคคลซึ่งไดรับการเชิญมาประเทศเวียดนามจากหนวยงาน หรือองคกรสามารถยื่นวีซาเม่ือ

เดินทางมาถึงประเทศเวียดนามได ในกรณีนี้ผูเชิญจะตองแจงใหหนวยงานตรวจคนเขาเมือง

สังกัดกระทรวงความมั่นคงสาธารณะทราบถึงชื่อดานเขาเมืองและเวลาที่ผูไดรับเชิญจะ

เดินทางมาถึง  

3.1.3 คาธรรมเนียมวีซา 

ในการขอรับวีซา ผูยื่นขอวีซาจะตองชําระคาธรรมเนียมวีซาดังนี3้41  

ลําดับ ประเภทวีซา คาธรรมเนียม 

1 วีซาประเภทเขาออกครั้งเดียว 45 ดอลลารสหรัฐ 

2 วีซาประเภทเขาออกไดหลายครั้ง 
 

 
-  ระยะเวลา 1 เดือน 65 ดอลลารสหรัฐ 

 -  ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน  95 ดอลลารสหรัฐ 

 -  ระยะเวลามากกวา 6 เดือน  135 ดอลลารสหรัฐ 

3.2 ชวงหลังจากวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 

นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2015 รัฐบัญญัติฉบับที่ 47/2014/QH13 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

ค.ศ. 2014 วาดวยการเขาออกและการพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติมีผลใชบังคับ 

หลักเกณฑวาดวยการขอวีซาและการเขาประเทศเวียดนามที่ไดบัญญัติในบทที่ 2 ของรัฐกําหนดฉบับท่ี 

24/2000/PL-UBTVQH ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติเวียดนาม ลงวันที่ 28 เมษายน 

ค.ศ. 2000 เรื่องการเขาออกและการพํานักของชาวตางชาติในประเทศเวียดนามถูกแบงออกเปน 2 สวน

ในรัฐบัญญัติฉบับใหม ซึ่งไดแกสวนที่ 2 “วีซา” และสวนที่ 3 “การเขาประเทศ” บทบัญญัติบางประการ

ที่เก่ียวกับประเภทและอายุของวีซาไดรับการแกไข นอกจากนี้ รัฐบัญญัติฉบับใหมไดกําหนดเงื่อนไขใน

การใหวีซาเขาประเทศเวียดนาม (มาตรา 10) กรณท่ีีไดรับการยกเวนวีซา (มาตรา 12) และกรณกีารขอวี

ซา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (มาตรา 18) สําหรับประเภทวีซาในรัฐบัญญัติฉบับใหม

นี้มีทั้งหมด 20 ประเภทซึ่งตางจากเดิมที่มีเพียง 10 ประเภท และวีซามีอายุมากสุดถึง 5  ป (สําหรับวีซา

ที่อนุมัติใหแกนักลงทุนและทนายความตางชาติ) ในขณะที่กฎหมายกอนหนาจํากัดใหวีซามีอายุไมเกิน 

12 เดือนเทานั้น 

ตามมาตรา 8 แหงรัฐบญัญตั ิค.ศ. 2014 เครื่องหมายวีซาตามแตละประเภทของวีซามีดังตอไปนี้  

1. NG1 –วีซาที่ ไดอนุมัติใหแกสมาชิกของคณะผูแทนที่รับเชิญโดยเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต

เวียดนาม ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประธานสภาแหงชาติเวียดนาม 

นายกรัฐมนตร ี

                                           
341 ขอ 1 หนังสือเวียนฉบับที่ 189/2012/TT และขอ 1 หนังสือเวียนฉบับที่ 190/2012/TT- BTC 
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2. NG2 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกสมาชิกของคณะผูแทนที่ไดรับการเชิญโดยสมาชิกสามัญของเลขาธิการ

พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามรองประธานสภาแหงชาติ

เวียดนาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกลางแนวปตุภูมิแหงชาติ ประธานศาลฎีกา

ประชาชน หัวหนาอัยการของสํานักงานอัยการของประชาชนสูงสุด ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน แขกในระดับเดียวกับรัฐมนตรี เลขาธิการหนวยงานคอมมิวนิสตจังหวัด ประธานคณะกรรมการ

ประชาชนประจําจังหวัด 

3. NG3 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกสมาชิกคณะทูตและกงสุลตางประเทศ สมาชิกของสํานักงานผูแทนของ

องคกรในเครือขององคการสหประชาชาติ สํานักงานผูแทนขององคกรระหวางประเทศ และคูสมรส บุตร

ที่มีอายุต่ํากวา 18 ป และบริวารของบุคคลดังกลาว    

4. NG4 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลเขามาในประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานในสถานทูตและสถานกงสุล

ตางประเทศ สํานักงานผูแทนขององคกรในเครือองคการสหประชาชาติ สํานักงานผูแทนขององคกร

ระหวางประเทศ หรือบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศเวียดนามเพ่ือเยี่ยมสมาชิกคณะทูตและกงสุล

ตางประเทศ สมาชิกของสํานักงานผูแทนขององคกรในเครือองคการสหประชาชาติ สํานักงานผูแทนของ

องคกรระหวางประเทศ  

5. LV1 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลผูเขามาประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานกับหนวยงานในเครือของ

พรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม สภาแหงชาติของเวียดนาม รัฐบาล คณะกรรมการกลางของแนวรวมปตุภูมิ

แหงชาติ ศาลฎีกาประชาชน สํานักอัยการประชาชนสูงสุดแหงเวียดนาม สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

กระทรวง หนวยงานระดับกระทรวง หนวยงานราชการ สภาประชาชน คณะกรรมการประชาชนใน

จังหวัดตางๆ  

6. LV2 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลผูเขามาประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานกับองคกรทางการเมืองและ

สังคม องคกรพัฒนาสังคม สภาหอการคาและการอุตสาหกรรมของเวียดนาม  

7. DT – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกนักลงทุนตางชาติ ทนายความตางชาติซึ่งทํางานในประเทศเวียดนาม  

8. DN – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลผูทํางานกับวิสาหกิจที่จัดตั้งในประเทศเวียดนาม  

9. NN1 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกหัวหนาสํานักงานผูแทน หัวหนาโครงการขององคกรระหวางประเทศ 

หรือองคกรที่ไมใชของรัฐในประเทศเวียดนาม 

10.  NN2 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกหัวหนาสํานักงานผูแทนหรือสาขาของผูประกอบการคาตางชาติ 

สํานักงานผูแทนขององคกรดานเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรม และองคกรผูเชี่ยวชาญของตางประเทศใน

ประเทศเวียดนาม 

11.  NN3 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเขามาในประเทศเวียดนามเพ่ือทํางานกับองคกรนอกภาครัฐ

ของตางประเทศ สํานักงานผูแทนหรือสาขาของผูประกอบการคาตางชาติ สํานักงานผูแทนขององคกร

ดานเศรษฐกิจ ดานวัฒนธรรม และองคกรผูเชี่ยวชาญของตางประเทศในประเทศเวียดนาม 

12.  DH – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเขามาในประเทศเวียดนามเพ่ือการฝกงาน หรือเพ่ือการศกึษา  
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13.  HN – วีซาท่ีไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเขามาในประเทศเวียดนามเพื่อเขารวมการประชุมหรือการ

สัมมนา   

14.  PV1 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกนักขาวผูทํางานในประเทศเวียดนามเปนการถาวร  

15.  PV2 – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกนักขาวผูเขามาทํางานในประเทศเวียดนามชวงระยะเวลาสั้นๆ  

16.  LD – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลผูเขามาทํางานในประเทศเวียดนาม  

17.  DL – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกนักทองเท่ียว 

18.  TT – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกชาวตางชาติผูเปนคูสมรส หรือบุตรที่มีอายุต่ํากวา 18 ปของบุคคลผูถือวี

ซาประเภท LV1, LV2, DT, NN1, NN2, DH, PV1, LD หรือบิดามารดา คูสมรส บุตรของชาวเวียดนาม  

19.  VR – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศเวียดนามเพ่ือเยี่ยมญาติ หรือดวยเหตุ

อ่ืนๆ  

20.  SQ – วีซาที่ไดอนุมัติใหแกบุคคลซึ่งเดินทางเขามาในประเทศเวียดนามเพ่ือทําการวิจัยตลาด เพ่ือ

การทองเที่ยว หรือเยี่ยมญาติในกรณีดังตอไปนี้  

o บุคคลซึ่งทํางานกับหนวยงานที่มีอํานาจในการอนุมัติวีซาในตางประเทศของเวียดนามและ

คูสมรส บุตร หรือบุคคลมีคํารองเปนลายลักษณอักษรจากหนวยงานที่มีอํานาจของกระทรวง

การตางประเทศ  

o บุคคลซึ่งไดรับการรับรองจากสถานทูตและสถานกงสุลของตางประเทศซึ่งตั้งอยูในประเทศ

เจาภาพ 

สําหรับอายุของวีซาแตกตางกันออกไปตามประเภทของวีซา342 

- วีซาประเภท SQ  มีอายุไมเกิน 30 วัน  

- วีซาประเภท HN และ DL มีอายุไมเกิน 3 เดือน 

- วีซาประเภท VR มีอายุไมเกิน 6 เดือน 

- วีซาประเภท NG1, NG2, NG3, NG4, LV1, LV2, DN, NN1, NN2, NN3, DH, PV1, PV2 

และ 

- TT มีอายุไมเกิน 12 เดือน  

- วีซาประเภท LD มีอายุไมเกิน 2 ป  

- วีซาประเภท DT มีอายุไมเกิน 5 ป  

เมื่อวีซาหมดอายุ ทางการเวียดนามสามารถอนุมัติวีซาใหมได  

วีซาจะตองมีระยะเวลาสั้นกวาอายุของหนังสือเดินทาง หรือเอกสารเดินทางตางประเทศอ่ืนๆ 

เปนระยะเวลาอยางนอย 30 วัน  

                                           
342 มาตรา 9 รัฐบัญญัติฉบับที่ 47/2014/QH13 ลงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วาดวยการเขาออกและการพํานัก 

    ในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ 
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สวนขั้นตอนการขอวีซา สําหรับผูขอยื่นวีซาประเภท NG1 NG2 NG3 และ NG4 ใหดําเนินการ

ขั้นตอนการขอวีซาที่หนวยงานที่มีอํานาจของกระทรวงการตางประเทศ สําหรับวีซาประเภทที่เหลือ ให

ทําการยื่นขอวีซากับหนวยงานตรวจคนเขาเมืองสังกัดกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ  

อยางไรก็ตาม นอกเหนือไปจากเงื่อนไขในการอนุมัติวีซาเขาประเทศเวียดนามที่กําหนดในรัฐ

กําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH ของคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติเวียดนาม ลง

วันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2000 วาดวยการเขาออกและการพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ

แลว รัฐบัญญัติฉบับใหมยังไดกําหนดใหผูยื่นขอวีซาจะตองแสดงเอกสารเพ่ือแสดงวัตถุประสงคในการ

เขาประเทศดังนี3้43 

ก. นักลงทุนตางชาติจะตองแสดงหลักฐานการลงทุนในเวียดนามตามที่กําหนดโดยกฎหมายวา

ดวยการลงทุน  

ข. ทนายความตางชาติที่ตองการทํางานในประเทศเวียดนามจะตองไดรับใบอนุญาตตาม

กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพทนายความ  

ค. แรงงานตางชาติจะตองไดรับใบอนุญาตทํางานตามขอกําหนดแหงประมวลกฎหมายแรงงาน 

ง. ชาวตางชาติซึ่งเขามาประเทศเวียดนามเพื่อการศึกษาจะตองมีใบตอบรับเปนลายลักษณ

อักษรจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

 สําหรับกรณีที่ไดรับการยกเวนวีซา รัฐบัญญัติฉบับใหมไดกําหนดกรณีการยกเวนวีซาเพ่ิมเติม 

เชน กรณีชาวตางชาติเดนิทางเขาผานดานเขตเศรษฐกิจ หรือเขตบริหารจัดการเศรษฐกิจพิเศษ344  

 เมื่อเปรียบเทียบกับรัฐกําหนดฉบับที่ 24/2000/PL-UBTVQH ของคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจําสภาแหงชาติลงวันที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2000 เรื่องการเขาออกและการพํานักของชาวตางชาติใน

ประเทศเวียดนาม รัฐบัญญัติฉบับใหมไดกําหนดหลักเกณฑเพ่ิมเติมเก่ียวกับกรณีท่ีผูยื่นขอวีซามีสิทธิขอวี

ซา ณ ชองทางอนุญาตของดานตรวจคนเขาเมือง (Visa on arrival) ดังนี้  

1. ผูยื่นขอวีซาไดเดินทางผานหลายประเทศกอนที่จะเดินทางถึงประเทศเวียดนาม 

2. ลูกเรือชาวตางชาติบนเรือที่จอด ณ ทาเรือของเวียดนามและตองการออกจากดานเพื่อไปอีก

ดานหนึ่ง  

                                           
343 มาตรา 10 วรรคสี่ รัฐบัญญัติฉบับที่ 47/2014/QH13 ลงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วาดวยการเขาออกและ 

    การพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ 
344 มาตรา 12 วรรคสาม รัฐบัญญัติฉบับที่ 47/2014/QH13 ลงวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2014 วาดวยการเขาออกและ 

    การพํานักในประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ 
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4. กฎหมายธุรกิจภายใน 

4.1 กฎหมายเกี่ยวกับวิสาหกิจ 

4.1.1 กฎหมายวิสาหกิจกอน ค.ศ. 2005  

ในชวงกอน ค.ศ. 1986 การใชแผนการกําหนดตลาดแบบเบ็ดเสร็จจากสวนกลางสงผลให

ภาคเอกชนไมมีบทบาทในการทําธุรกิจ หลังการปฏิรูปดอยเหมย ค.ศ. 1986 ซึ่งเปนชวงที่ประเทศ

เวียดนามไดเปลี่ยนไปสูระบบเศรษฐกิจแบบอางอิงตลาดภายใตระบบสังคมนิยม จึงไดมีการเปดทาง

สําหรับการจัดตั้งภาคเอกชน มีการตรารัฐบัญญัติวิสาหกิจเอกชนและรัฐบัญญัติบริษัทข้ึนใน ค.ศ. 1990 

และมีผลใชบังคับในค.ศ. 1991 และรัฐบัญญัติรัฐวิสาหกิจใน ค.ศ. 1995 ซึ่งกฎหมายเหลานี้ถือเปน

กฎหมายฉบับแรกๆ ที่สนับสนุนธุรกิจในประเทศเวียดนาม รูปแบบของวิสาหกิจในชวงเวลาดังกลาว

ไดแก วิสาหกิจเอกชน (ตกอยูภายใตรัฐบัญญัติวิสาหกิจเอกชน ค.ศ. 1990) บริษัทจํากัดและบริษัท

มหาชน (ตกอยูภายใตรัฐบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1990) และรัฐวิสาหกิจ (ตกอยูภายใตรัฐบัญญัติรัฐวิสาหกิจ 

ค.ศ.1995)  

 รัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 1999 ยกเลิกรัฐบัญญัติวิสาหกิจเอกชน ค.ศ. 1990 และรัฐบัญญัติ

บริษัท ค.ศ. 1990 และรวบรวมกฎหมายตางๆเกี่ยวกับธุรกิจเอกชนไวอยูในกฎหมายฉบับเดียว (ในขณะ

ที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจอยูภายใตกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง กลาวคือ รัฐบัญญัติรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 1995)345 

รัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 1999 ไดกําหนดประเภทของวิสาหกิจขึ้นอีกประเภทหนึ่งคือหางหุนสวน รัฐ

บัญญัติฉบับนี้เอ้ือตอการพัฒนาของธุรกิจเอกชนโดยรับรองเสรีภาพของเอกชนในการประกอบธุรกิจทุก

ประเภท ยกเวนธุรกิจที่ถูกจํากัดโดยบทบัญญัติของกฎหมาย ขณะที่กอนหนานี้เอกชนสามารถประกอบ

ธุรกิจเฉพาะประเภทที่กฎหมายอนุญาต นอกจากนี้ รัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 1999 ไดขจัดอุปสรรคที่

เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เชน ใบอนุญาต กระบวนการและคาธรรมเนียม ทั้งนี้ คณะกรรมการราง

กฎหมายไดทําการสํารวจทั่วประเทศและพบวาการประกอบธุรกิจกวา 300 ประเภทยังอยูภายใตเงื่อนไข

ที่ตองขอใบอนุญาตจากหนวยงานภาครัฐ รัฐบาลจึงไดยกเลิกใบอนุญาตที่ไมจําเปนออกไปตาม

ขอกําหนด 19/2000/ QD-TTg ของประธานาธิบดี วันที่ 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 2000 ซึ่งนําไปสูการยกเลิก

ใบอนุญาต 84 ชนิดเนื่องจากไมมีความจําเปนและขัดแยงกับรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 1999346 ภายใต

สภาพแวดลอมใหมของกฎหมายใหมเก่ียวกับธุรกิจวิสาหกิจเอกชนไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว โดยใน

                                           
345 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 1995 ไดถูกยกเลิกโดยกฎหมายรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 2003 
346 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 59/2002/NĐ-CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2002 ดําเนินการตามกลยุทธนี้ตอไป 

    และยกเลิกใบอนุญาตเพ่ิมเติม 4 ประเภท รวมท้ังใชเงื่อนไขทางธุรกิจแทนใบอนุญาต 10 ประเภท 
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ระหวางค.ศ. 2000-2004  ธุรกิจ 73,000 แหงไดกอตั้งข้ึน  ซึ่งถือเปน 3.75 เทาของจํานวนการกอตั้ง

ธุรกิจเอกชนระหวาง ค.ศ.1991-1999347 และใน ค.ศ. 2004 มีธุรกิจเอกชน 150,000 แหงกอตั้งขึ้น348 

4.1.2 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005  

กฎหมายวิสาหกิจที่ใชบังคับในปจจุบันก็คือรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 ฉบับที่ 60-2005-

QH11 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 รัฐบัญญัติฉบับนี้ยกเลิกรัฐบัญญัติวิสาหกิจ 

ค.ศ. 1999 รัฐบัญญัติรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 2003 ยกเลิกหลักเกณฑที่เกี่ยวกับวิสาหกิจและการจัดโครงสราง

และการจัดการธุรกิจในรัฐบัญญัติการลงทุนของชาวตางชาติ ค.ศ. 1996 และรัฐบัญญัติทีแ่กไขรัฐบัญญัติ

การลงทุนของชาวตางชาติ ค.ศ. 2000  

รัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 ไดจัดตั้งขอกําหนดทางกฎหมายโดยทั่วไปสําหรับกิจการ

ภายในประเทศเวียดนาม โดยกําหนดกระบวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัด (Limited 

Liability company) หรือบริษัทมหาชน (Shareholding company) (มาตรา166) โดยภายในวันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 2010 รัฐวิสาหกิจจะตองแปรรูปแบบไปเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนและอยูใต

บังคับของรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 ทั้งนี้ กอนการใชกฎหมายฉบับนี้ วิสาหกิจของชาวเวียดนาม

และของชาวตางชาติอยูภายใตกฎหมาย 2 ฉบับ หากแตวาภายใตรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 องคกร

ทางเศรษฐกิจทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรภายในประเทศหรือองคกรของตางชาติ ไมวาจะรัฐหรือ

เอกชนเปนเจาของ จะไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม (มาตรา 3.1)  

ถึงแมวารัฐบาลจะพยายามอยางมากท่ีจะลดจํานวนใบอนุญาตประกอบกิจการมาตั้งแต ค.ศ. 

2000 แตในความเปนจริงแลวคณะรัฐมนตรีและองคกรอ่ืนๆ ยังคงมีอํานาจในการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการที่ไมสมเหตุสมผล เพื่อแกปญหาดังกลาว รัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 จึงกําหนดให

รัฐบาลเปนผูมีสิทธิออกใบอนุญาตประกอบกิจการแตเพียงผูเดียวหากมีความจําเปน โดยกระทรวงและ

หนวยงานระดับกระทรวง สภาประชาชนและคณะกรรมการประชาชนทุกระดับไมสามารถที่จะกําหนด

กฎเกณฑในการดําเนินธุรกิจได (มาตรา 7.5) 

 ตามรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 (มาตรา 7) เชนเดียวกับรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 1999 ทุก

องคกรทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนามจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการประกอบกิจการใน

เรื่องขอจํากัดประเภทของกิจการและเงื่อนไขการประกอบกิจการตามที่กฎหมายกําหนดซึ่ งมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) วิสาหกิจเอกชนทุกประเภทมีสิทธิที่จะประกอบกิจการทุกชนิดท่ีไมตองหามตามกฎหมาย 

    กิจการที่ตองหามตามกฎหมายไดแก กิจการที่กระทบตอการปองกันประเทศ ความมั่นคง    

                                           
347 Bo Ngoai Giao Viet Nam [Vietnam's Ministry of Foreign Affairs], 'Mot So Net Kinh Te Viet Nam  

    [Some Characteristics of Vietnam Economy]', above n 27 
348 ในเรื่องเดียวกัน 
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    ของประเทศ ความสงบเรียบรอยของสังคม ความปลอดภัยของสังคม ประวัติศาสตร   

    วัฒนธรรม จริยธรรม ศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดีงามของเวียดนาม และกระทบตอ 

    สุขภาพของประชาชนในประเทศ หรือทําใหทรัพยากรทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลง ซึ่ง 

    เปนไปตามรายชื่อกิจการท่ีตองหามตามที่รัฐบาลกําหนด  

2) ในสวนของกิจการที่อยูภายใตเงื่อนไขพิเศษ เอกชนจะไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการก ็

    ตอเม่ือไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่กฎหมายกําหนดทุกประการเทานั้น349  

    เงื่อนไขทางธุรกิจ หมายถึง ขอกําหนดที่วิสาหกิจจะตองปฏิบัติตามเม่ือวิสาหกิจประกอบ   

  กิจการตามลักษณะท่ีกําหนดไว เชน การไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ใบรับรองการ 

  ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจ ใบรับรองการประกันภัยวิชาชีพ การมีเงินทุนตามที่กฎหมาย 

  กําหนด หรือการปฏิบัติตามขอกําหนดอื่นๆ   

3) วิสาหกิจเอกชนจะตองประกอบกิจการตรงตามวัตถุประสงคของกิจการที่ไดจดทะเบียนไว  

  (มาตรา 9.1 ของรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005) ตัวอยางเชน การประกอบกิจการของ 

    แฟรนไชส เพ่ือการขยายกิจการนั้น ผูซื้อแฟรนไชสจะตองประกอบกิจการนั้นภายใตกรอบ   

    ของกิจการนัน้ 

 มาตรา 1 ของรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 กําหนดธุรกิจไว 4 ประเภท คือ บริษัทจํากัด 

บริษัทมหาชน หางหุนสวน วิสาหกิจเอกชน (องคกรของผูประกอบการรายเดียว)  

ก. บริษัทจํากัด (Limited Liability Company) 

     ภายใตรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 บริษัทจํากัดคือบริษัทที่มีคุณสมบัติดังตอไปนี3้50 

- สมาชิกอาจจะเปนองคกรหรือบุคคลทั่วไปก็ได 

- จํานวนสมาชิกตองไมเกิน 50 คน 

- ผูถือหุนจะรับผิดตอหนาที่และหนี้สินของบริษัทภายใตจํานวนทุนที่ไดลงกับบริษัท  

- บริษัทจํากัดไมสามารถออกขายหุนสูสาธารณะได 

 รัฐบัญญัติวิสาหกิจแบงบริษัทจํากัดออกเปน 2 ประเภทตามจํานวนสมาชิกของบริษัท โดยมี 

บริษัทจํากัดที่มีจํานวนสมาชิกมากกวา 2 คนขึ้นไป351 และบริษัทจํากัดที่มีจํานวนสมาชิกเพียง 1 คน352 

ข.  บริษัทมหาชน (Shareholding company) 

    บริษัทมหาชนคือบริษัทที่มีคณุสมบัติดังตอไปนี3้53 

                                           
349 มาตรา 7.2 กฎหมายรัฐวิสาหกิจ ค.ศ. 2005  
350 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 มาตรา 38 และ 63 
351 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 มาตรา 38 
352 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 มาตรา 63 
353 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 มาตรา 77 
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- เงินทุนของบริษัทจะถูกแบงเปนสัดสวนเทาๆ กันเรียกวาหุน 

- ผูถือหุนอาจจะเปนองคกรหรือปจเจกชน จํานวนข้ันต่ําของสมาชิกในบริษัทคือ 3 คน

และไมมีขอจํากัดวาตองมีผูถือหุนมากที่สุดจํานวนเทาใด 

- ผูถือหุนจะตองรับผิดสําหรับหนี้ขององคกรเพียงเทามูลคาหุนที่ตนไดชําระไป 

- ผูถือหุนสามารถที่จะโอนหุนของตนใหกับผูอื่นไดโดยไมตองอาศัยความยินยอม เวนแต

ในกรณทีี่ขัดแยงตอรัฐบัญญัติวิสาหกิจ  

- บริษัทมหาชนสามารถออกเอกสารตราสารหลักทรัพยไดทุกประเภท 

ค. หางหุนสวน (Partnership) 

   หางหุนสวนเปนรูปแบบหนึ่งขององคกรทางธุรกิจที่ไดรับการรับรองเปนครั้งแรกโดยรัฐบัญญัติ

วิสาหกิจ ค.ศ. 1999 และปจจุบันอยูภายใตรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005  

 

  ภายใตรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 หางหุนสวนหมายถึงวิสาหกิจ354ที่มีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้355 

- มีสมาชิก 2 คนเปนอยางนอยรวมกันเปนเจาของกิจการและรวมประกอบกิจการภายใต

ชื่อเดียวกัน (ซึ่งตอไปจะเรียกวาหุนสวนแบบไมจํากัดความรับผิด) 

- นอกจากหางหุนสวนไมจํากัดความรับผิดยังอาจจะมีหุนสวนแบบจํากัดความรับผิด 

- หางหุนสวนไมจํากัดความรับผิดจะตองเปนบุคคลที่รับผิดตอหนี้สินของหางหุนสวน

ครอบคลุมทรัพยสินทั้งหมดของบุคคลนั้น 

- หุนสวนแบบจํากัดความรับผิดจะรวมรับผิดชอบจํานวนหนี้ที่เกิดข้ึนไมเกินจํานวนเงินที่

ตนไดลงทุนและหุนสวนจํากัดไมสามารถออกเอกสารตราสารหลักทรัพยได 

ง. วิสาหกิจเอกชน/องคกรของผูประกอบการรายเดียว (Private Enterprises/Sole 

Proprietorship) 

 วิสาหกิจเอกชนเปนองคกรที่ซับซอนนอยท่ีสุดจากทางธุรกิจทั้งหมด เปนธุรกิจที่มีเจาของเพียง

คนเดียวซึ่งเปนผูไดรับผลกําไรและรับผิดอยางไมจํากัดตอธุรกิจ วิสาหกิจเอกชนไมสามารถออก

หลักทรัพยค้ําประกันได และแตละบุคคลสามารถจัดตั้งองคกรเอกชนไดเพียงแหงเดียวเทานั้น356  

 ภายใตรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 1999 ถาบุคคลใดตองการที่จะจัดตั้งวิสาหกิจเอกชนที่เปนอิสระ

ไมเชื่อมโยงกับองคกรอ่ืนๆหรือเอกชนรายอ่ืน บุคคลนั้นจะตองเลือกจัดตั้งองคกรประเภทองคกรของ

ผูประกอบการรายเดียว อยางไรก็ตามรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 อนุญาตใหบุคคลผูซึ่งตองการจะ

                                           
354 ในประเทศเวียดนาม หางหุนสวน หมายความถึง บริษัท 
355 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 มาตรา 130 
356 กฎหมายวิสาหกิจ ค.ศ. 2005  มาตรา 141 
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ประกอบกิจการแบบวิสาหกิจเอกชนกอตั้งบริษัทจํากัดความรับผิดที่ปจเจกชนเพียงผูเดียวเปนเจาของได 

(มาตรา 63.1) ทั้งนี้ภายใตกฎหมายเดิมเฉพาะองคกรเทานั้นสามารถกอตั้งบริษัทจํากัดความรับผิด  

4.1.3 การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ  

วิสาหกิจทุกประเภทตามรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 ตามที่ระบุไวขางตนจะตองดําเนินการ

จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพ่ือใหวิสาหกิจมีสถานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย ผูกอตั้งวิสาหกิจจะตอง

ดําเนินการยื่นเอกสารและคําขอจัดตั้งธุรกิจกับหนวยงานที่มีอํานาจในการจดทะเบียนวิสาหกิจ และ

หนวยงานที่มีอํานาจดังกลาวจะพิจารณาคําขอและเอกสารและออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจ

ภายใน 10 วันทําการนับจากไดรับเอกสารทั้งหมด (มาตรา 15 ของรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005)357  

วิสาหกิจทุกประเภทจะมีสถานะเปนนิติบุคคลที่สามารถสรางนิติสัมพันธและมีภาระหนาที่ตาม

นิติสัมพันธดังกลาวไดนับตั้งแตวันที่ไดรับใบรับรองการจดทะเบียนจากหนวยงานผูรับผิดชอบ 

หนวยงานผูรับผิดชอบการจดทะเบียนธุรกิจ  

หนวยงานผูดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภทและควบคุมการดําเนินธุรกิจรวมถึง

ดําเนินการออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจไดแก กรมการวางแผนและการลงทุน (Department of 

Planning and Investment) วิสาหกิจจะตองติดตอและดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจกับหนวยงานจด

ทะเบียนธุรกิจสังกัดกรมการวางแผนและการลงทุนทองถิ่นในจังหวัดที่สํานักงานใหญตั้งอยู 

ขั้นตอนการดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจ 

- ตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล 

- จัดเตรียมคําขอจดทะเบียน (สามารถดาวนโหลดไดที่ www.business.gov.vn หรือขอรับ

ไดที่สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจทองถิ่น พรอมเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

- ยื่นคําขอจดทะเบียนพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของที่สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจของจังหวัดท่ี

สํานักงานใหญตั้งอยู 

- นายทะเบียนตรวจพิจารณาคําขอจดทะเบียนและเอกสาร  หากไดรับการอนุมัตินาย

ทะเบียนจะออกใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจใหแกวิสาหกิจ หากไมอนุมัติ นายทะเบียน

                                           
357 ตัวอยางเชน ตามมาตรา 18 ของรัฐบัญญัติวิสาหกิจ ค.ศ. 2005 เอกสารประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท   

    จํากัดมีดังน้ี 

(1) คําขอจดทะเบียนตามแบบที่กําหนดโดยสํานักงานจดทะเบียนธุรกิจผูรับผิดชอบ 

(2) รางหนังสือสัญญาการจัดตั้งบริษัท 

(3) รายชื่อสมาชิก 

(4) หนังสือรับรองทุนจดทะเบียนข้ันต่ําที่ออกโดยหนวยงานหรือองคกรผูรบัผิดชอบ กรณีที่บริษัทประกอบกิจการ

ซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ํา 

(5) ใบรับรองการปฏิบัติงานของกรรมการหรือกรรมการบริหารท่ัวไปและบุคคลอ่ืน ๆ กรณีท่ีบริษัทประกอบ

กิจการซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองมีใบรับรองการปฏิบัติงาน 



 
106  

จะแจงวิสาหกิจเปนลายลักษณอักษรพรอมชี้แจงเหตุผลและรายละเอียดที่ตองแกไขหรือ

เพ่ิมเติม 

อยางไรก็ตาม สําหรับการจดทะเบียนธุรกิจตางชาติ โครงการลงทุนตางชาติและการจัดตั้ง

วิสาหกิจที่ไดรับการลงทุนจากตางชาติจะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่มีอํานาจ โดยจะตองไดรับ

ใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน ซึ่งเสมือนเปนใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจของวิสาหกิจทั่วไป ใน

การขออนุมัติจัดตั้งบริษัทที่มีการลงทุนจากตางชาติ บริษัทจะตองดําเนินการดังนี ้

1) สําหรับธุรกิจตางชาติที่มีมูลคาการลงทุนนอยกวา 3 แสนลานดองและไมไดอยูในรายชื่อ

ประเภทการลงทุนที่มีเงื่อนไข ใหนักลงทุนดําเนินการจดทะเบียนการลงทุนที่หนวยงานการ

ลงทุนในแตละจังหวัดเพื่อขอรับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน (มาตรา 46 ของรัฐ

บัญญัติการลงทุน ค.ศ. 2005) 

2) สําหรับธุรกิจที่มีมูลคาการลงทุน 3 แสนลานดองหรือมากกวา และอยูในรายชื่อประเภทการ

ลงทุนท่ีมีเงื่อนไข ใหดําเนินการจดทะเบียนการลงทุนที่หนวยงานการลงทุนในแตละจังหวัด 

อยางไรก็ตามการขอรับใบรับรองการจดทะเบียนการลงทุน จะตองผานการประเมินการ

ลงทุนโดยหนวยงานดังกลาวกอน  ในกรณทีี่เปนโครงการสําคัญระดับประเทศ สภาแหงชาติ

จะกําหนดนโยบายและหลักเกณฑสําหรับโครงการลงทุนดังกลาว และรัฐบาลจะออก

กฎระเบียบเก่ียวกับคําสั่งและขั้นตอนการประเมินการลงทุนและการออกใบรับรองการจด

ทะเบียนการลงทุน (มาตรา 47 ของรัฐบัญญัติการลงทุน ค.ศ. 2005) 

4.2 กฎหมายพาณิชย 

 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 ฉบับที่ 36/2005/QH11X ไดรับความเห็นชอบจากวาระการ

ประชุมครั้งที่ 7 ของสภาแหงชาตชิุดที่ 11 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2005 และมีผลบังคบัใชในวันที่ 1 

มกราคม ค.ศ. 2006 โดยยกเลิกรัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 1997  

   รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 มีขอบเขตการใชบังคับกวางกวารัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 1997 

และสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติสากล รัฐบัญญัติพาณิชยฉบับนี้ใหนิยามใหมแกกิจกรรมเชิงพาณิชยซึ่ง

ครอบคลุมกิจกรรมเชิงพาณิชยทั้งหมด กลาวคือ การซื้อขายสินคาหรือการใหบริการ การลงทุน การ

สงเสริมทางการคา และกิจกรรมอ่ืนที่มีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหากําไร นอกจากนี้รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 

2005 ยังรับรองการทําธุรกรรมโดยองคกรไมแสวงหาผลกําไรกับผูประกอบการคาอ่ืน หากองคกรไม

แสวงหาผลกําไรเลือกที่จะนํารัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 มาใชบังคบักับธุรกรรมดังกลาว 

 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 ไดกําหนดหลักการพ้ืนฐานในการทํากิจกรรมเชิงพาณิชยไวเพ่ือ

เปนการประกันสิทธิของผูประกอบการคาและคุมครองสิทธิของผูบริโภค กฎหมายฉบับนี้วางหลักวา

ผูประกอบการคามีความเสมอภาคกันภายใตกฎหมาย358 และมีเสรีภาพในการทําขอตกลงที่เก่ียวกับ

                                           
358 มาตรา 10 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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กิจกรรมเชิงพาณิชยไดเทาที่ไมขัดตอกฎหมาย ขัดตอประเพณี ศลีธรรมอันดีและหลักจริยธรรมของสังคม 

คูสัญญาจะตองเขาทําสัญญาดวยความสมัครใจ และหามมิใหคูสัญญาฝายใดยัดเยียด บังคับ ขมขู หรือ

ขัดขวางคูสัญญาอีกฝายในการเขาทําสัญญาระหวางกัน359   

4.2.1 ผูประกอบการคาตางประเทศซึ่งดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยในประเทศเวียดนาม  

ผูประกอบการคาตางประเทศซึ่งดาํเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยในประเทศเวียดนาม 

1. ผูประกอบการคาตางประเทศ หมายถึง ผูประกอบการคาที่จัดตั้งและจดทะเบียนธุรกิจตาม 

  ขอกําหนดกฎหมายตางประเทศหรือเปนที่ยอมรับตามกฎหมายตางประเทศ 

2. ผูประกอบการคาตางประเทศมีสิทธิจัดตั้งสํานักงานผูแทนหรือสาขาในเวียดนาม และจัดตั้ง 

  วิสาหกิจที่ไดรับการลงทุนจากตางชาติในประเทศเวียดนามตามรูปแบบที่กําหนดไวใน 

  กฎหมายของประเทศเวียดนาม 

3. สํานักงานผูแทนและสาขาของผูประกอบการคาตางประเทศที่จัดตั้งในประเทศเวียดนามม ี

  สิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ผูประกอบการคา 

  ตางประเทศจะตองรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานผูแทนและสาขาที่จัดตั้งใน 

  ประเทศเวียดนาม ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

4. วิสาหกิจที่ไดรับการลงทุนจากตางชาติซึ่งจัดตั้งในประเทศเวียดนามโดยผูประกอบการคา 

  ตางประเทศตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนามหรือสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐ 

  สังคมนิยมเวียดนามเปนภาคี ถือวาเปนผูประกอบการคาของประเทศเวียดนาม 

สิทธิของสํานักงานผูแทน 

1. ดําเนินงานตามวัตถุประสงคภายในขอบเขตและระยะเวลาตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตการ

จัดตั้ง 

2. เชาสํานักงาน เชาและจัดซื้อเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการดําเนินงาน 

3. วาจางพนักงานชาวเวียดนามและชาวตางชาติเขาทํางาน ตามบทบัญญัติกฎหมายของ

ประเทศเวียดนาม 

4. เปดบัญชีเงินฝากเปนเงินตราตางประเทศหรือเงินดองเวียดนามที่อิงเงินตราตางประเทศกับ

ธนาคารท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการในประเทศเวียดนาม และอนุญาตใหใชบัญชีดังกลาว

เพ่ือการดําเนินกิจการเทานั้น 

5. ใชตราประทับที่มีชื่อสํานักงานตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

6. มีสิทธิอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 

                                           
359 มาตรา 11 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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หนาท่ีของสํานักงานผูแทน 

1. ไมดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกําไรโดยตรงในประเทศเวียดนาม 

2. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมทางการคาภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต 

3. ไมเขาทําสัญญา แกไขหรือเพ่ิมเติมสัญญาซึ่งผูประกอบการคาตางประเทศทําเสร็จสิ้นแลว 

เวนแตหัวหนาสํานักงานผูแทนจะไดรับหนังสือมอบอํานาจจากผูประกอบการคาตางประเทศ 

หรือกรณีอื่นๆ ตามที่ระบุในมาตรา 17 วรรคสอง สามและสีข่องกฎหมายฉบับนี้ 

4. จายภาษี คาธรรมเนียม คาใชจายตางๆ และปฏิบัติตามพันธะทางการเงนิอ่ืนๆ  

ตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

5. รายงานการดําเนินงานตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

6. มีพันธะหนาที่อื่นๆ ตามทีบ่ัญญัติไวในกฎหมายของประเทศเวียดนาม  

สิทธิของสํานักงานสาขา 

1. เชาสํานักงาน เชาและจัดซื้อเครื่องมือและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนในการดําเนินงาน 

2. วาจางพนักงานชาวเวียดนามและชาวตางชาติเขาทํางานตามกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

3. เขาทําสัญญาในประเทศเวียดนามตามที่ระบุในใบอนุญาตการจัดตั้งและบทบัญญัติของ

กฎหมาย 

4. เปดบัญชีเงินฝากเปนเงินดองเวียดนามและเงินตราตางประเทศกับธนาคารที่ไดรับอนุญาตให

ดําเนินกิจการในประเทศเวียดนาม  

5. โอนผลกําไรไปตางประเทศตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

6. ใชตราประทับที่มีชื่อสํานักงานตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

7. ดําเนินการซื้อขายสินคา รวมทั้งกิจกรรมเชิงพาณชิยอ่ืนๆ ตามใบอนุญาตการจัดตั้งและตาม

บทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนามและสนธิสัญญาท่ีสาธารณรฐัสังคมนิยมเวียดนาม

เปนภาค ี

8. มีสิทธิอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

หนาท่ีของสํานักงานสาขา 

1. ปฏิบัติตามระบบบัญชีที่กําหนดไวในกฎหมายของประเทศเวียดนาม ในกรณีท่ีจําเปนตองใช

ระบบบัญชีอ่ืนนั้นจะตองขออนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

2. รายงานการดําเนินงานตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

3. มีพันธะหนาที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

สิทธิและหนาที่ของวิสาหกิจที่ลงทุนโดยตางชาต ิ

สิทธิและหนาท่ีของวิสาหกิจที่ลงทุนโดยตางชาติจะเปนไปตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศ

เวียดนามหรือสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนภาค ี
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อํานาจในการใหอนุญาตผูประกอบการคาตางประเทศดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยในประเทศ

เวียดนาม 

1. รัฐบาลจะบริหารจัดการอนุญาตดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยของผูประกอบการคา

ตางประเทศในประเทศเวียดนามโดยรูปแบบเดียวกัน 

2. กระทรวงแผนงานและการลงทุนจะแจงตอรัฐบาลเก่ียวกับการบริหารจัดการออกใบอนุญาต

ใหแกผูประกอบการคาตางประเทศซึ่งลงทุนในประเทศเวียดนามตามบทบัญญัติกฎหมาย

ของประเทศเวียดนาม  

3. กระทรวงการคาจะแจงตอรัฐบาลเก่ียวกับการบริหารจัดการออกใบอนุญาตการจัดตั้ง

สํานักงานผูแทนของผูประกอบการคาตางประเทศในประเทศเวียดนาม หรือใบอนุญาตการ

จัดตั้งสํานักงานสาขา วิสาหกิจรวมทุน หรือวิสาหกิจที่ลงทุนในประเทศเวียดนามโดยเงินทุน

ตางชาติรอยละ 100 ในกรณีที่ผูประกอบการคานั้นมีความเชี่ยวชาญในการดําเนินการซื้อ

ขายสินคา หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการซื้อขายสินคาตามกฎหมายประเทศ

เวียดนามและสนธิสัญญาที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนภาค ี

4. ในกรณีที่กฎหมายเฉพาะมีบทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของกระทรวงหรือ

หนวยงานระดับกระทรวงซึ่งดูแลรับผิดชอบในการบริหารจัดการออกใบอนุญาตใหแก

ผูประกอบการคาตางประเทศเพื่อดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยในประเทศเวียดนาม 

บทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะดังกลาวจะนํามาใชบังคับ 

การยุติการดําเนินงานในประเทศเวียดนามของผูประกอบการคาตางประเทศ 

1. ผูประกอบการคาตางประเทศจะตองยุติการดําเนินงานในประเทศเวียดนามในกรณี

ดังตอไปนี้ 

ก. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานตามที่ระบุในใบอนุญาต 

ข. เมื่อไดรับคํารองของผูประกอบการซึ่งไดรับอนุมัติจากหนวยงานบริหารจัดการ 

    ที่มีอํานาจของรัฐ 

ค. ตามคําตัดสินของหนวยงานบริหารจัดการที่มีอํานาจของรัฐ โดยเปนบทลงโทษ 

    จากการละเมิดกฎหมายและฝาฝนใบอนุญาต 

ง. ในกรณทีี่ผูประกอบการคาเปนบุคคลลมละลาย 

จ. ในกรณีที่ผูประกอบการคาตางประเทศยุติการดําเนินงานตามกฎหมาย

ตางประเทศของสํานักงานผูแทน สํานักงานสาขา หรือฝายตางประเทศตามสัญญา

ความรวมมือธุรกิจกับฝายประเทศเวียดนาม 

ฉ. กรณีอ่ืนๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

2. กอนยุติการดําเนินงานในประเทศเวียดนาม ผูประกอบการคาตางประเทศจะตองชําระ

หนี้สินและปฏิบัติพันธะหนาที่อ่ืนๆ ตอรัฐ องคกรและบุคคลที่เก่ียวของในประเทศเวียดนาม 
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4.2.2 การซื้อและการขายสินคา 

 โดยหลักการทั่วไป สัญญาซื้อขายสินคาสามารถทําขึ้นดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร หรือ

อาจทําข้ึนดวยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม การทําสัญญาซื้อขายสินคา

บางประเภท กฎหมายกําหนดใหทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร สําหรับการซื้อขายสินคาตองหาม สินคาที่มี

ขอจํากัด และสินคาท่ีมีเงื่อนไขธุรกิจ ผูขายและผูซื้อจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายโดยสมบูรณ 

มิเชนนั้นการซื้อขายสินคาดังกลาวจะไมมีผลบังคับใช360 สําหรับการซื้อขายสินคาระหวางประเทศ (ซึ่ง

เปนการซื้อขายในรูปแบบการสงออก การนําเขาสินคา การนําเขาชั่วคราวเพื่อสงออกอีกครั้ง หรือการ

สงออกชั่วคราวเพ่ือนําเขาอีกครั้ง และการสงสินคาผานดานตามชายแดนประเทศ สัญญาซื้อขายสินคา

ระหวางประเทศจะตองจัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร หรือในรูปแบบอ่ืนที่มีความสมบูรณตามกฎหมาย

ในลักษณะเดียวกัน361  

  คูสัญญามีเสรีภาพในการทําขอตกลงเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ภายใตสัญญาซื้อขาย เชน การสง

มอบสินคา การเยียวยาในกรณีท่ีสงมอบสินคาขาดตกบกพรอง หรือสินคาชํารุดบกพรองไมเหมาะสมแก

ประโยชนอันมุงจะใชตามปกติ  การกําหนดราคาสินคา และการชําระเงิน  ในกรณีท่ีไมมีขอตกลง

ระหวางคูสัญญา ใหนําบทบัญญัติวาดวยสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาภายใตสัญญาซื้อขายสินคาตามท่ี

กําหนดในสวนที่ 2 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 มาใชบังคับ 

  รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 ยังไดกําหนดใหการแลกเปลี่ยนสินคาเปนการซื้อขายสินคา

ประเภทหนึ่ง การแลกเปลี่ยนสินคาในที่นี้หมายถึงกิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีคูสัญญาตกลงซื้อและขายสินคา

ประเภทท่ีคูสัญญากําหนดซื้อขายสินคาจํานวนหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนสินคาตามราคาที่ตกลงกันในเวลา

ที่เขาทําสัญญา และคูสัญญากําหนดเวลาการสงมอบสินคาเปนเวลาเฉพาะเจาะจงในอนาคต  ซึ่งกิจกรรม

ที่สามารถซื้อขายสินคาโดยการแลกเปลี่ยนสินคาใหเปนไปตามที่รัฐบาลกําหนด   

4.2.3 การใหบริการ  

  โดยหลักการทั่วไป สัญญาบริการสามารถทําขึ้นดวยวาจา หรือเปนลายลักษณอักษร หรืออาจ

ทําขึ้นดวยการกระทําอยางใดอยางหนึ่งเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม ในการทําสัญญาบริการบาง

ประเภท กฎหมายอาจกําหนดใหทําข้ึนเปนลายลักษณอักษร362 สําหรับการบริการที่มีลักษณะตองหาม 

บริการท่ีมีขอจํากัด และบริการที่มีเงื่อนไขธุรกิจ คูสัญญาที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

กฎหมายโดยสมบูรณ มิเชนนั้นสัญญาบริการดังกลาวจะไมมีผลบังคับใช 

  คูสัญญามีเสรีภาพในการทําขอตกลงเก่ียวกับสิทธิและหนาท่ีภายใตสัญญาบริการ ในกรณีที่ไมมี

ขอตกลงระหวางคูสัญญา ใหนําหลักเกณฑวาดวยสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาภายใตสัญญาบริการตามที่

                                           
360 มาตรา 24 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
361 มาตรา 27 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
362 มาตรา 74 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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กําหนดในสวนที่ 3 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 มาใชบังคับ ตัวอยางเชน ผูใหบริการจะตองใชความ

พยายามอยางถึงที่สุดในการใหบริการใหไดผลตามความตองการของผูรับบริการและจะตองใหบริการ

อยางสุดความสามารถของตน  ผูใหบริการจะตองรักษาขอมูลอันเปนความลับซึ่งไดรับมาในระหวางการ

ใหบริการตามท่ีคูสัญญาตกลงกันหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด และผูใหบริการจะตองทํางานใหเสร็จ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด เปนตน  

4.2.4 การสงเสริมการคา  

 ตามรัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005  รูปแบบการสงเสริมการคาที่กฎหมายรองรับมีดังตอไปนี้  

1)  การสงเสริมการขาย 

การสงเสริมการขาย คือ การท่ีผูประกอบการคาสงเสริมการซื้อขายสินคาหรือบริการโดยการ

เสนอผลประโยชนบางอยางใหแกลูกคา ซึ่งผูประกอบการคาสามารถทําการสงเสริมการขาย

สินคาและบริการของตนเอง หรือทําการสง เสริมการขายสินคาและบริการของ

ผูประกอบการอื่นตามขอตกลงระหวางผูประกอบการคาก็ได363 การสงเสริมการขาย

สามารถทําข้ึนในรูปแบบและตามวิธีการที่กําหนดในมาตรา 92 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 

2005 เชน การใหลูกคาทดลองใชตัวอยางสินคาหรือบริการฟรี หรือการขายสินคาในราคาที่

ต่ํากวาราคาสินคาตามปกติ เปนตน  

สัญญาการสงเสริมการขายจะตองทําเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ซึ่งผูประกอบการคาชาว

เวียดนาม และสาขาของผูประกอบการตางชาติในเวียดนามสามารถทําการสงเสริมการขาย

ไดดวยตนเอง หรือวาจางผูประกอบการอ่ืนใหทําการสงเสริมการขายก็ได อยางไรก็ตาม

กฎหมายไมอนุญาตใหสํานักงานผูแทนทําการสงเสริมการขายไมวาจะทําดวยตนเองหรือ

วาจางผูประกอบการอ่ืนก็ตาม  

2)  การโฆษณา 

การโฆษณา คือ การแนะนําสินคาหรือบริการใหลูกคารูจัก ซึ่งผูประกอบการคาชาวเวียดนาม 

และสาขาของผูประกอบการตางชาติในเวียดนามที่ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจใน

ประเทศเวียดนามสามารถทําการสงเสริมการโฆษณาสินคาและ/หรือบริการดวยตนเอง หรือ

วาจางผูประกอบการอื่นใหทําการโฆษณาสินคาก็ได สวนสํานักงานผูแทนไมสามารถทําการ

โฆษณาไดดวยตนเองแตสามารถวาจางบริษัทโฆษณาเมื่อไดรับมอบหมายจากบริ ษัท

ผูประกอบการคาซึ่งจัดตั้งสํานักงานผูแทนดังกลาว สวนผูประกอบการตางชาติที่ตองการ

โฆษณาสินคาในเวียดนามจะตองวาจางผูประกอบการคาชาวเวียดนามซึ่งทําธุรกิจใหบริการ

โฆษณาทําการโฆษณาสินคาของตนเทานั้น364 

                                           
363 มาตรา 88 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
364 มาตรา 103 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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สัญญาใหบริการโฆษณาจะตองทําเปนลายลักษณอักษร  นอกจากนี้การโฆษณาจะตองไมเปน

การโฆษณาที่ตองหามตามมาตรา 109 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005  เชน การโฆษณาที่เปน

การเปดเผยความลับของรัฐ การโฆษณาที่ใชวิธีการเปรียบเทียบสินคากับสินคาของ

ผูประกอบการคาอื่นที่ทําธุรกิจในลักษณะเดียวกัน หรือการโฆษณาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการ

แขงขันทางการคาที่ไมเปนธรรม  

3) การแสดงสินคาและการแนะนําสินคาและบริการ 

ผูประกอบการคาชาวเวียดนามและสาขาของผูประกอบการคาตางประเทศมีสิทธิวางแสดง

สินคาและแนะนําสินคาหรือบริการดวยตนเอง หรือวาจางผูประกอบการคาเพ่ือใหบริการ

แสดงสินคาและแนะนําสินคาก็ได กฎหมายไมอนุญาตใหสํานักงานผูแทนทําการแสดงสินคา

หรือแนะนําสินคาได เวนแตเปนการวางสินคาและแนะนําสินคาภายในสํานักงานของ

สํานักงานผูแทน  สวนผูประกอบการตางชาติซึ่งยังไมไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจใน

เวียดนาม จะตองวาจางบริษัทเวียดนามที่ประกอบธุรกิจใหบริการโฆษณาเพ่ือทําการแสดง

สินคาและแนะนําสินคาของตนเทานั้น365  ทั้งนี้ สัญญาใหบริการแสดงสินคาและแนะนํา

สินคาและ/หรือบริการจะตองทําเปนลายลักษณอักษร  

4) การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการแสดงสินคา  

การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการแสดงสินคาเปนกิจกรรมการสงเสริมการคาทําข้ึนใน

สถานท่ีเฉพาะเจาะจงและภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหผูประกอบการคาไดจัดแสดง

สินคาและแนะนําสินคาหรือบริการของตนเพื่อแสวงหาโอกาสในการเขาทําสัญญาซื้อขาย

สินคาหรือสัญญาบริการตอไป ผูประกอบการคาชาวเวียดนามและสาขาของผูประกอบการคา

ตางชาติมีสิทธิจัดงานหรือเขารวมงานแสดงสินคาและนิทรรศการแสดงสินคาไดดวยตนเอง 

หรือวาจางใหผูประกอบการอ่ืนซึ่งประกอบธุรกิจใหบริการโฆษณาเปนผูจัดงานหรือเขารวม

แทนตนก็ได   ในกรณีของสํานักงานผูแทน กฎหมายไมอนุญาตใหสํานักงานผูแทนจัดงาน 

หรือเขารวมงานแสดงสินคา หรือนิทรรศการตางๆ ไดดวยตนเองแตสามารถวาจาง

ผูประกอบการอ่ืนหากไดรับมอบหมายจากบริษัทที่จัดตั้งสํานักงานผูแทนดังกลาว สวน

ผูประกอบการตางชาติมีสิทธิ เขารวมงานแสดงสินคาไดดวยตนเองหรือจะวาจาง

ผูประกอบการชาวเวียดนามใหเขารวมงานแสดงสินคาแทนก็ได แตผูประกอบการตางชาติไม

สามารถจัดงานแสดงสินคาไดเอง ซึ่งจะตองจางบริษัทเวียดนามที่ใหทําธุรกิจใหบริการจัดงาน

แสดงสินคาเปนผูดําเนินการแทน  

                                           
365 มาตรา 118 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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4.2.5 กิจกรรมเชงิพาณิชยโดยอาศัยคนกลาง  

 ตามรัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 กิจกรรมเชิงพาณิชยโดยอาศัยคนกลางที่กฎหมายรองรับมี

ดังตอไปนี้  

1)   การเปนผูแทนของผูประกอบการคา  

  การเปนผูแทนของผูประกอบการคาเปนกรณีที่ผูประกอบการรายหนึ่ง (ซึ่งเรียกวา 

“ผูแทน”) ไดรับการมอบอํานาจจากผูประกอบการคาอีกฝายหนึ่ง (ซึ่งเรียกวา “ผูมอบ

อํานาจ”) ใหดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยในนามของผูมอบอํานาจและภายใตคําสั่งของผู

มอบอํานาจ โดยไดรับเงินตอบแทนเพ่ือการเปนผูแทนดําเนินการดังกลาว สัญญาแตงตั้ง

ผูแทนผูประกอบการคาจะตองทําขึ้นเปนลายลักษณอักษรหรือในรูปแบบอ่ืนๆ ที่มีผล

สมบูรณตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน366 ซึ่งคูสัญญาอาจตกลงและกําหนดใหผูแทน

สามารถดําเนินกิจกรรมเชิงพาณิชยทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดโดยตองอยูภายใตขอบเขต

การมอบอํานาจดังกลาว  

2)    การเปนนายหนา  

การเปนนายหนาคือกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ผูประกอบการคา (ซึ่งเรียกวา“นายหนา”) ทํา

หนาที่เปนคนกลาง ระหวางคูสัญญาผูตองการซื้อขายสินคา หรือใหบริการ (ซึ่งเรียกวา 

“ตัวการ”) ในการเจรจาตอรอง และการเขาทําสัญญาซื้อขายหรือสัญญาบริการระหวาง   

 คูสัญญา โดยไดรับคานายหนาตามที่กําหนดในสัญญาแตงตั้งนายหนา   

3)    การซื้อขายสินคาผานตัวแทนจําหนายสินคา  

  การซื้อขายสินคาผานตัวแทนจําหนายสินคา หมายถึง กิจกรรมเชิงพาณิชยท่ีตัวแทน

จําหนายสินคาไดทําการซื้อขายสินคาในนามของตนเองภายใตเงื่อนไขขอตกลงที่ไดทํากับ

บริษัทผูแตงตั้งตัวแทนจําหนายโดยไดรับคาบําเหน็จหรือคาคอมมิชชั่น (commission) 

เปนการตอบแทน สินคาที่จะทําการซื้อขายผานตัวแทนจําหนายสินคาจะตองเปนสินคาที่

หมุนเวียนในตลาดอยางถูกตองตามกฎหมาย ในการแตงตั้งตัวแทนจําหนาย คูสัญญา

จะตองทําสัญญาแตงตั้งตัวแทนจําหนายข้ึนเปนลายลักษณอักษร หรือในรูปแบบอื่นท่ีมีผล

สมบูรณตามกฎหมายในลักษณะเดียวกัน367 

4)    ตัวแทนทางการคา  

   ตัวแทนทางการคา คือ การที่ตัวการและตัวแทนตกลงใหตัวแทนขายสินคาหรือใหบริกาฃ

ของตัวการใหแกลูกคาโดยกระทําในนามของตัวแทน โดยตัวการจะจายคาตอบแทนใหแก

ตัวแทนเพ่ือการนั้น ในการเปนตัวแทนการคานี้ ตัวการ คือ ผูประกอบการคาที่สงสินคา

ใหกับตัวแทนเพ่ือทําการขายสินคา หรือใหเงินแกตัวแทนเพ่ือทําการซื้อสินคา หรือเปน

                                           
366 มาตรา 142 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
367 มาตรา 159 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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ผูประกอบการคาที่มอบหมายใหตัวแทนใหบริการแกลูกคา สวนตัวแทน คือ ผูประกอบการ

คาที่ไดรับสินคาและทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการขาย หรือรับเงินจากตัวการเพื่อเปน

ตัวแทนในการซื้อสินคา หรือไดรับมอบหมายใหบริการแกลูกคา  ประเภทของตัวแทนตาม

กฎหมาย ไดแก ตัวแทนเฉพาะการ  ตัวแทนการคาแบบผูกขาด และตัวแทนซื้อขายและ

ใหบริการทั่วไป ท้ังนี้ สัญญาแตงตั้งตัวแทนการคาตามขอนี้จะตองทําเปนลายลักษณอักษร

เทานั้น368  

4.2.6 กิจกรรมเชงิพาณิชยที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ 

 นอกเหนือจากกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ไดกลาวมาในขางตน รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 ยัง

รองรับกิจกรรมเชิงพาณิชยที่มีลักษณะเฉพาะอื่นๆ ดังนี้  

1)  การดําเนินการผลิต 

การดําเนินการผลิตเปนกิจกรรมเชิงพาณิชยซึ่งผูรับจางใชวัตถุดิบที่ผูวาจางผลิตไดจัดหาให  

ทั้งหมดหรือบางสวน เพ่ือดําเนินการการผลิตขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือหลายขั้นตอนตาม

คําสั่งของผูวาจาง โดยผูรับจางไดรับคาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาว สัญญาวาจาง

ผลิตจะตองทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร369 

2)  การขายทอดตลาด 

การขายทอดตลาดเปนกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ผูขายทําการขายทอดตลาดดวยตนเองหรือ 

วาจางผูจัดการขายทอดตลาด (ซึ่งตองเปนผูประกอบการคาที่ไดจดทะเบียนประกอบธุรกิจ

ใหบริการการขายทอดตลาด) ใหดําเนินการขายทอดตลาดสินคาใหกับผูซื้อที่เสนอราคา

สูงสุด กฎหมายยังกําหนดใหการขายทอดตลาดตองทําข้ึนโดยมีลักษณะเปดเผยและเปนไป

อยางเท่ียงธรรม และจะตองคํานึงสิทธิและผลประโยชนของผูเขารวมการขายทอดตลาด370  

นอกเหนือจากนี้ กฎหมายยังกําหนดขั้นตอนการดําเนินการขายทอดตลาดซึ่งผูทอดตลาด

และผูเขารวมการขายทอดตลาดจะตองปฏิบัติตามโดยเครงครัด  

3)  การประมูลราคาสินคาหรือบริการ 

การประมูลราคาสินคาหรือบริการเปนกิจกรรมเชิงพาณิชยที่ผูซื้อไดซื้อสินคาโดยวิธีการ

ประมูล (ซึ่งเรียกวา “ผูจัดการประมูล”) โดยเชิญชวนใหผูประกอบการคาที่เขารวมในการ

ประมูลเสนอราคา (ซึ่งเรียกวา “ผูเขารวมการประมูล”) ภายหลังการประมูลสิ้นสุดลง 

ผูจัดการประมูลจะคัดเลือกผูคาที่มีคุณสมบัติตามที่ผูจัดการประมูลกําหนดและไดรับเลือกให

เขาทําสัญญากับผูจัดการประมูล (ซึ่งเรียกวา “ผูชนะการประมูล”) การประมูลสินคา

                                           
368 มาตรา 168 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
369 มาตรา 179 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
370 มาตรา 188 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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สามารถจัดขึ้นในรูปแบบการประมูลแบบเปด และการประมูลแบบจํากัด ซึ่งผูจัดการประมูล

จะเปนผูกําหนดรูปแบบการประมูล  กฎหมายยังไดกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนในการ

ประมูล เชน การเปดประมูลและการจัดทํารายงานการเปดประมูล เปนตน นอกจากนี้ยังให

สิทธิคูสัญญาสามารถตกลงกําหนดใหผูชนะการประมูลวางเงินมัดจํา หรือวางหลักประกัน

เพ่ือเปนการประกันการปฏิบัติตามสัญญาภายหลังการประมูลสิ้นสุดลง  จํานวนเงินมัดจํา

ดังกลาวใหเปนไปตามท่ีผูจัดการประมูลกําหนดแตจะตองไมเกินรอยละ 10 มูลคาซื้อขาย

ตามสัญญา371 

ผูจัดการประมูลสามารถยกเลิกและจัดการประมูลข้ึนใหมอีกครั้งหนึ่งไดหาก 1) มีการฝาฝน 

หลักเกณฑการประมูล และ 2) ผูเขารวมประมูลทั้งหมดไมมีคุณสมบัติตามที่กําหนด372 

4)  การบรกิารดานโลจิสติกส 

    การบริการดานโลจิสติกสเปนกรณีที่ผูประกอบการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย

อยางซึ่งรวมถึงการรับ การขนสง บริการคลังสินคา ลานจัดเก็บสินคา การดําเนินพิธีการ

ศุลกากรและขั้นตอนอ่ืนๆ และการจัดเตรียมเอกสาร การใหคําปรึกษาแกลูกคา การบริการ

บรรจุหีบหอ ติดฉลาก การจัดสงสินคา หรือบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสินคาตามขอตกลง

กับลูกคา โดยไดรับคาบริการเปนคาตอบแทนในการดําเนินการดังกลาว  ในการขนสงสินคา 

ผูประกอบการคาที่ใหบริการดานโลจิสติกสจะตองปฏิบัติตามกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ

ในการขนส งอย า ง เคร งครัด   สํ าหรับความรับผิ ดของผู บริ การด าน โล จิสติ กส    

ผูบริการดานโลจิสติกสมีหนาที่ชดใชคาเสียหายไมเกินจํานวนที่ตองรับผิดในความสูญหาย

ของสินคาเต็มจํานวน373 

5)  การขนถายสินคาผานเขตประเทศเวยีดนามและการใหบริการขนถายสินคา 

การขนถายสินคาผานเขตประเทศเวียดนาม หมายถึง การขนสงสินคาขององคกรหรือบุคคล

ตางชาติผานเขตประเทศเวียดนาม รวมถึงการขนถายทางเรือ การขนสงสินคา การบริการ

คลังสินคา การแยกสงสินคาทางเรือ หรือการเปลี่ยนแปลงวิธีการขนสง หรืองานอื่นๆ ที่ได

ทําขึ้นในการขนถายสินคา ซึ่งกฎหมายกําหนดใหสินคาที่ขนถายจะตองขนถายผานดาน

ชายแดนระหวางประเทศและการขนถายสินคาจะตองใชเสนทางในเขตเวียดนามที่กําหนดไว

เทานั้น การเปลี่ยนแปลงเสนทางในการขนถายสินคาจะตองไดรับการอนุญาตจาก

รัฐมนตรวีาการกระทรวงการขนสงกอน374 

6) การใหบริการการประเมินสินคาและบริการ 

                                           
371 มาตรา 231 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
372 มาตรา 232 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
373 มาตรา 238 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
374 มาตรา 243 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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การใหบริการการประเมินสินคาและบริการ คือ การที่ผูประกอบการคาดําเนินการตางๆ ที่

จําเปนเพ่ือกําหนดสภาพของสินคาที่แทจริง ประเมินผลการใหบริการ และการประเมินอ่ืนๆ 

ตามที่ลูกคารองขอ ผูประกอบการคา ผูใหบริการการประเมินดังกลาวจะตองมีคุณสมบัติคือ 

1) เปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามขอกําหนดของกฎหมาย และ 2)  จะตองมีผูประเมินที่มี

คุณสมบัติครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด375 

7)  การเชาทรัพย 

การเชาทรัพย หมายถึง กิจกรรมเชิงพาณิชยที่คูสัญญาฝายหนึ่งโอนสิทธิครอบครองและ 

สิทธิในการใชทรัพย (ซึ่งเรียกวา “ผูใหเชา”) ไปยังคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง (ซึ่งเรียกวา “ผูเชา”) 

เปนระยะเวลาหนึ่งเวลาใด โดยไดรับคาเชาเปนผลตอบแทนการใหเชาทรัพยดังกลาว   

กฎหมายอนุญาตผูเชาทําการเชาชวงทรัพยไดหากไดรับความยินยอมจากผูใหเชาซึ่งผูเชา

จะตองรับผิดในทรัพยที่เชาชวงเวนแตจะตกลงเปนอยางอ่ืนกับผูใหเชา นอกจากนี้กฎหมาย

ยังระบุวาการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในทรัพยที่เชาจะไมสงผลใหสัญญาเชาสิ้นสุดลงแต

ประการใด  

8)  การให ใชสิทธิ์ ในเครื่องหมายการคาในการดําเนินธุรกิจหรือธุรกิจแฟรนไชส    

 (franchise)  

การใหใชสิทธิ์ในเครื่องหมายการคาในการประกอบธุรกิจหรือธุรกิจแฟรนไชส (franchise) 

คือการที่ผูประกอบการคาซึ่งเปนเจาของเครื่องหมายการคาหรือบริการซึ่งก็คือผูขายแฟรน

ไชส (franchisor) อนุญาตและเรียกรองใหผูซื้อแฟรนไชส (franchisee) ซื้อและขายสินคา

หรือใหบริการภายใตชื่อของผูขายแฟรนไชสและตามวิธีการดําเนินธุรกิจและจัดการองคกร

ตามที่กําหนดโดยผูขายแฟรนไชส ซึ่งรวมถึงการดําเนินการภายใตเครื่องหมายการคา การ

โฆษณา และความรูความชํานาญทางธุรกิจของผูขายแฟรนไชส และภายใตการควบคุมและ

ความชวยเหลือของผูขายแฟรนไชส  ซึ่งสัญญาแฟรนไชสจะตองทําขึ้นเปนลายลักษณ

อักษร376  นอกจากนี้ผูที่ประสงคจะขายแฟรนไชสจะตองทําการจดทะเบียนธุรกิจแฟรนไชส

กับกระทรวงการคากอนที่จะทําการใหสิทธิ์ในเครื่องหมายการคาในการดําเนินธุรกิจ หรือ

กอนทําการขายธุรกิจแฟรนไชสใหกับผูประกอบการคาอื่นๆ377 

                                           
375 มาตรา 257 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
376 มาตรา 285 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
377 มาตรา 291 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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4.2.7 การเยียวยาความเสียหายทางการคาและการระงับขอพิพาททางการคา 

4.2.7.1 การเยียวยาความเสียหายทางการคา 

  ในกรณีที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดฝาฝนขอสัญญาเปนเหตุใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไดรับความ

เสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาดังกลาว คูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาจะตองรับผิดชอบตอการกระทําที่

เปนการผิดสัญญาดังกลาว ยกเวนในกรณดัีงตอไปนี3้78 

ก) มีขอตกลงระหวางคูสัญญาในการยกเวนความรับผิด 

ข) เมื่อมีเหตุสุดวิสัย 

ค) การผิดสัญญาของคูสัญญาเกิดจากความผิดของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งโดยสิ้นเชิง 

ง) การผิดสัญญาของคูสัญญาเปนผลมาจากคําสั่งของหนวยงานรัฐซึ่งคูสัญญาไมสามารถทราบ

ถึงคําสั่งนั้นในขณะที่ทําสัญญา 

 กฎหมายไดกําหนดมาตรการการเยียวยาทางการคาที่บังคับใชในประเทศเวียดนามซึ่งคูสัญญา

ฝายที่ผิดสัญญาจะตองกระทําเพื่อชดใชความเสียหายใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งไวดังนี3้79 

1)  การเรียกรองใหปฏิบัติตามสัญญา 

การเรียกรองใหปฏิบัติตามสัญญาเปนวิธีการเยียวยาที่คูสัญญาฝายที่ไมไดผิดสัญญาเรียกรอง

ใหคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาปฏิบัติตามสัญญาอยางถูกตองเหมาะสม หรือใชวิธีการอ่ืนใดเพ่ือ

ปฏิบัติตามสัญญา โดยคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน

จากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว  

2)  เบี้ยปรับกรณีผิดสัญญา 

  คูสัญญาอาจตกลงกําหนดเบี้ยปรับในสัญญา โดยจํานวนเบี้ยปรับหรือจํานวนเบี้ยปรับรวม

ทั้งหมดในกรณีที่ผิดสัญญามากกวาหนึ่งครั้งจะตองไมเกินรอยละ 8 ของจํานวนเงินหรือ

ความเสียหายในสวนที่ผิดสัญญา380 

3)  การชดใชคาเสียหายที่เรียกรองไดตามกฎหมาย 

จํานวนคาเสียหายที่คูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดสามารถเรียกรองได  ไดแกมูลคาของตัวทรัพย

และความเสียหายทางตรงที่คูสัญญาฝายที่ไมไดผิดสัญญาไดรับเนื่องจากการผิดสัญญาของ

อีกฝาย และผลกําไรทางตรงซึ่งคูสัญญาฝายที่ไมไดผิดสัญญาพึงจะไดรับหากไมมีการผิด

สัญญาดังกลาว381 

4)  การหยุดชาํระหนี้ตามสัญญาชั่วคราว  

                                           
378 มาตรา 294 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
379 มาตรา 292 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
380 มาตรา 301 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
381 มาตรา 302 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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สัญญาท่ีคูสัญญาไดหยุดปฏิบัติชําระหนี้ตามสัญญาเปนการชั่วคราวนั้นยังคงมีผลบังคับใช

โดยสมบูรณ และคูสัญญาฝายที่ผิดสัญญาสามารถเรียกรองคาเสียหายในระหวางที่มีการ

หยุดชําระหนี้ชั่วคราวได  

5)  การบอกเลิกสัญญา  

เมื่อมีการบอกเลิกสัญญา สัญญาดังกลาวมีผลสิ้นสุดลงนับจากวันท่ีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใด

ไดรับคําบอกกลาวใหเลิกสัญญาและระงับการปฏิบัติชําระหนี้ตามสัญญา  

6)  การเพิกถอนสัญญา 

เมื่อสัญญาถูกเพิกถอน สัญญานั้นตกเปนโมฆะนับตั้งแตวันท่ีทําสัญญา และคูสัญญาไมตอง

ปฏิบัติชําระหนี้ตามสัญญาอีกตอไป 

7)  มาตรการเยียวยาอื่นๆ ตามท่ีคูสัญญาตกลงกัน ซึ่งจะตองไมขัดกับหลักกฎหมาย  

 เวียดนามหรือหลักปฏิบัติหรือขอตกลงระหวางประเทศท่ีประเทศเวียดนามเปนสมาชิก 

  ทั้งนี้ คูสัญญาฝายที่ไมผิดสัญญายังมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายเพื่อความสูญเสียอันเกิดจากการ

ผิดสัญญาของคูสัญญาอีกฝายหนึ่งแมวาจะไดใชมาตรการเยียวยาอื่นๆ ดังกลาวขางตนไปแลวก็ตาม382 

4.2.7.2 การระงับขอพิพาททางการคา 

รูปแบบของการระงับขอพิพาททางการคาที่บังคบัใชในประเทศเวียดนามมีดังตอไปนี้  

1) การเจรจาตอรองระหวางคูกรณ ี

2) การไกลเกลี่ยขอพิพาทระหวางคูกรณโีดยหนวยงาน องคกร หรือบุคคลที่คูกรณไีด 

              ตกลงเลือกใหทําหนาที่เปนคนกลางในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  

3) การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ หรือศาล  

  ทั้งนี้ สําหรับอายุความในการฟองคดี คูกรณีจะตองดําเนินการทางกฎหมายภายในระยะเวลา 2 

ป นับจากวันที่ไดมีการละเมิดสิทธิและผลประโยชนตามกฎหมาย383 

4.3 กฎหมายภาษีอากร 

4.3.1. ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา  

 สภาแหงชาติเวียดนามไดตรารัฐบัญญัติ ฉบับที่ 04/2007/QH1 วาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2007 ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 รัฐบัญญัติวาดวย

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 ใชบังคับกับบุคคลธรรมดาที่มีรายไดท่ีตองเสียภาษี โดยกําหนด

กฎเกณฑเก่ียวกับผูมีหนาที่เสียภาษี เงินไดที่ตองเสียภาษี เงินไดที่ไดรับการยกเวน เงื่อนไขการใชสิทธิ

ลดหยอน และวิธีการคาํนวณภาษ ี 

                                           
382 มาตรา 316 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
383 มาตรา 319 รัฐบัญญัติพาณิชย ค.ศ. 2005 
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 นอกจากนี ้กฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก 

-  รัฐกฤษฎีกา ฉบับท่ี 65/2013/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ซึ่ง

กําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติของรัฐบัญญัติวาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและรัฐ

บัญญัติที่แกไขเพ่ิมเติมบางบทบัญญัติของรัฐบัญญัติวาดวยภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

-  หนังสือเวียนฉบับที่ 111/2013/TT-BTC ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 15 

สิงหาคม ค.ศ. 2013 ซึ่งกําหนดแนวทางการบังคับใชรัฐบัญญัติวาดวยภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา รัฐบัญญัติที่แกไขเพ่ิมเติมบางบทบัญญัติของรัฐบัญญัติวาดวยภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา และรัฐกฤษฎีกาของรัฐบาล ฉบับที่ 65/2013/ND-CP 

4.3.1.1 เงินไดที่ตองเสียภาษบีุคคลธรรมดา 

ตามมาตรา 3 รัฐบัญญัติภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 เงินไดที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา หมายถึง 

- รายไดจากธุรกิจ 

- รายไดจากเงินเดือนและคาจาง 

- รายไดจากการลงทุน 

- รายไดจากการโอนเงินทุน 

- รายไดจากการโอนทรัพยสิน  

- รายไดจากเงินรางวัล 

- รายไดจากคาสิทธิทรัพยสินทางปญญา 

- รายไดจากสัญญาแฟรนไชส 

- รายไดจากกองมรดก 

- รายไดจากการไดรับของขวัญ 

4.3.1.2 ผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 

การมีถ่ินที่อยูในเวียดนามเปนหลักเกณฑในการจําแนกผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ตามมาตรา 2.1 ของรัฐบัญญัติภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา หมายถึง 

- ผูที่มีถิ่นที่อยูในเวียดนามที่มีเงินไดตามท่ีบัญญัติไวตามมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ ทั้งที่

ไดรับทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ   

- ผูที่ไมมีถ่ินที่อยูในเวียดนามที่มีเงินไดตามที่บัญญัติไวตามมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติฉบับนี้ 

ที่มาจากในประเทศเวียดนาม 
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ดังนั้น ผูที่มีถ่ินที่อยูในเวียดนามจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดที่ไดรับทั้งจาก

ภายในและภายนอกประเทศ สําหรับผูที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศเวียดนามจะตองเสียภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาเฉพาะเงินไดที่มาจากในประเทศเวียดนามเทานั้น  

มาตรา 2.2 ของรัฐบัญญัติภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 กําหนดใหผูที่มีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้เปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศเวียดนาม 

- พํานักในเวียดนามเปนระยะเวลา 183 วันหรือมากกวา ภายใน 1 ปปฏิทินหรือภายใน 

      ชวงระยะเวลา 12 เดือนติดตอกันนับจากวันที่เขาประเทศเวียดนาม  

- มีถิ่นที่อยูเปนหลักแหลงในเวียดนาม ไดแก มีใบรับรองวามีถ่ินที่อยูถาวรหรือเชาบานใน 

      ประเทศเวียดนามโดยมีหลักฐานตามสัญญาเชา 

4.3.1.3 การคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

 

1. ผูมีถิ่นท่ีอยูในประเทศเวียดนาม 

มาตรา 10 - 18 ของรัฐบัญญัติภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 ระบุหลักการกําหนดรายได

ที่ตองชําระภาษีจากแหลงรายไดตางๆ ตามที่ระบุไวในมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติฉบับเดียวกัน 

ตามมาตรา 21 ของรัฐบัญญัติภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 เงินไดพึงประเมิน คือ เงิน

ไดท่ีตองเสียภาษีท้ังหมดหักดวยคาลดหยอน ทั้งนี้ รัฐบาลไดกําหนดคาลดหยอนภาษีจากตนทุนในการ

ประกอบกิจการ คาประกันสังคม คาประกันสุขภาพ คาลดหยอนสําหรับครอบครัว 

โดยคาลดหยอนสําหรับครอบครัวประกอบดวยสองสวนคือ384 

- คาลดหยอนที่ใชกับผูเสียภาษีทุกคนคดิเปน 9 ลานดองตอเดือน (108 ลานดองตอป)   

- คาลดหยอนสําหรับแตละบุคคลในอุปถัมภคิดเปน 3.6 ลานดองตอเดือน 

 ท้ังนี้ คาลดหยอนสําหรับครอบครัวสามารถนํามาหักลดหยอนสําหรับเงินไดจากเงินเดือน  

คาจางและธุรกิจของผูที่พํานักอาศัยในประเทศกอนจะนําไปคํานวณภาษี แตไมสามารถนําไปหักจากเงิน

ไดท่ีเกิดจากเงินไดประเภทอ่ืน เชนรายไดจากการชิงรางวัล มรดก เงินบริจาค เงินปนผลจากเงินลงทุน

หรือหุน เปนตน 

                                           
384 มาตรา 12  รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 65/2013/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันท่ี 27 มิถุนายน ค.ศ. 2013 ซึ่งกําหนด

รายละเอียดของบทบัญญัติของรัฐบัญญัติวาดวยภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาและรัฐบัญญัติที่แกไขเพิม่เตมิบางบทบัญญัติ

ของรัฐบัญญัติวาดวยภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา 

เงินไดพึงประเมิน = เงินไดที่ตองเสียภาษี – คาลดหยอน 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา = เงินไดพึงประเมิน x อัตราภาษี 
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 ในกรณีที่ดัชนีราคาผูบริโภค (CPI) ผันผวนมากกวารอยละ 20 เทียบกับการปรับอัตราคา

ลดหยอนสําหรับครอบครัว รัฐบาลจะรองขอตอคณะกรรมการของสภาแหงชาติในการที่จะทําการปรับ

อัตราคาลดหยอนสําหรับครอบครัวสําหรับการกําหนดอัตราภาษีครั้งตอไปเพ่ือใหเหมาะสมกับดัชนีราคา

ผูบรโิภค (CPI)  

ตาราง 4 อัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบบกาวหนาสําหรับเงินไดจากธุรกิจและเงินเดือนที่ไดรับโดยผูมี

ถิ่นที่อยูในเวียดนาม 
 

ลําดับ

ภาษ ี

รายไดพึงประเมินตอป 

(ลานดอง) 

รายไดพึงประเมินตอเดือน 

(ลานดอง) 

อัตราภาษี 

(รอยละ) 

1 ไมเกิน 60  ไมเกิน 5 5 

2 จาก 60 ถึง 120 จาก 5 ถึง 10 10 

3 จาก 120 ถึง 216 จาก 11  ถึง 18 15 

4 จาก 216 ถึง 384 ลาน จาก 19 ถึง 32 20 

5 จาก 384 ถึง 624 ลาน จาก 33 ถึง 52 25 

6 จาก 624 ถึง 960 ลาน จาก 53 ถึง 80 30 

7 มากกวา 960 ลาน มากกวา 80 35 

 

ตาราง 5 อัตราภาษีสําหรับบุคคลธรรมดาผูมีถ่ินที่อยูในเวียดนามสําหรับเงินไดอื่นๆ 
 

แหลงที่มาของเงินได อัตราภาษี (รอยละ) 

เงินไดจากเงนิลงทุน (เชน เงินปนผลและ

ดอกเบี้ย) 

5 

เงินไดจากคาลิขสิทธิ์ สัญญาแฟรนไชส 5 

เงินไดจากการแขงขันและของรางวัล 10 

เงินไดจากการไดรับมรดกและของขวัญ 10 

เงินไดจากการโอนเงินทุน  20 

เงินไดจากการโอนหลักทรัพย 0.1 ของราคาโอนหรือ 20 ของกําไรจากการโอน 

เงินไดจากการโอนทรัพยสิน 2 ของราคาทรัพยสินหรือ 25 ของกําไรจากการ

โอน 

  2. ผูท่ีไมมีถิ่นท่ีอยูในประเทศเวียดนาม  

 รัฐบัญญัติภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ค.ศ. 2007 กําหนดอัตราภาษีของเงินไดแตละประเภท

ดังตอไปนี้ 
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อัตราภาษีจากรายไดจากการประกอบธุรกิจในเวียดนามสําหรับผูที่ไมมีถิ่นที่อยูในเวียดนาม 

ประเภทของเงินได แหลงที่มาของรายได 
อัตราภาษี 

(รอยละ) 

เงินไดจากการประกอบ

ธุรกิจ 

รายได : เงินไดที่เกิดจากการขายสินคาและบริการ รวมทั้ง

คาใชจายที่ เกิดจากการซื้อสินคาและบริการในนามของผูที่ไมมี

ถิ่นที่อยู แตไมไดคนืเงิน แบงออกเปน 3 กลุม 

 

 รายไดจากการขายสินคา 1 

 รายไดจากการใหบริการ 5 

 รายไดจากการประกอบการอุตสาหกรรม การกอสราง การ

ขนสง และ  ธุรกิจอ่ืนๆที่มีลักษณะเดียวกัน 
2 

เงินไดจากคาจาง 

คาตอบแทน 

รายไดจากคาจางหรือคาตอบแทนท่ีผูที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศ

เวียดนามไดรับจากการทํางานในประเทศเวียดนาม ไมวาจะ

ไดรับเงินภายในประเทศหรือภายนอกประเทศ  

20 

เงินไดจากเงนิลงทุน 

 จํานวนทั้งหมดของรายไดผูที่ไมมีถิ่นที่อยูในประเทศเวียดนามได

จากการ โอนเงินทุนไปยังคนเวียดนาม, องคกรของประเทศ

เวียดนาม ไมวาการโอนเงินนั้นจะไดกระทําขึ้นภายในหรือ

ภายนอกประเทศ 

0.1 

เงินไดจากการโอน

ทรัพยสิน 
 ราคาทรัพยสิน 2 

คาลิขสิทธิ์  

สัญญาแฟรนไชส 

 รายไดที่มากกวา 10 ลานดอง 

 จากการโอนลิขสิทธิ์ในการใชทรัพยสินทางปญญา 

 จากการโอนสิทธิในการใชเทคโนโลยีหรือ 

 จากสัญญาแฟรนไชสในประเทศเวียดนาม 

5 

ของรางวัล การไดรับ

มรดกและของขวัญ 

 เงินไดของรางวัล การไดรับมรดกและของขวัญที่มูลคามากกวา 

10 ลานดองในแตละครั้งในประเทศเวียดนาม 
10 

4.3.2 ภาษีเงนิไดนิติบุคคล  

ในชวงตนทศวรรษที่ 20 ภาษีเงินไดนิติบุคคลเก่ียวของกับหนวยการผลิตของรัฐ (ระบบการหัก

กําไร) ตอมาสภาแหงชาติไดตรารัฐบัญญัติภาษีเงินได ค.ศ. 1990 และนํามาปรับใชกับทุกองคกรและ

บุคคลท่ีประกอบธุรกิจในทุกภาคสวนของเศรษฐกิจ โดยภาษีเงินไดจะจัดเก็บจากกําไรที่ไดจากการทํา

ธุรกิจ  

เพ่ือแกไขปญหาขอจํากัดในภาษีดานตางๆ สภาแหงชาติไดออกรัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ค.ศ. 1997 ซึ่งมีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1999 (แกไขเพิ่มเติมใน ค.ศ. 2003) ใน ค.ศ. 2008 
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สภาแหงชาติไดบัญญัติรัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคลข้ึนใหม มีผลบังคับใชวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2009 

(รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008) 385 และในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2013 สภาแหงชาติตรา

รัฐบัญญัติเพื่อแกไขบางมาตราในรัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม ค.ศ. 

2014 (รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2013)386  

4.3.2.1 บทนําเกี่ยวกับภาษีเงินไดนิติบคุคล 

ภาษีเงนิไดนิติบุคคลเปนภาษีที่เรียกเก็บจากรายไดของหนวยธุรกิจ ปจจุบันภาษีเงินไดนิติบุคคล

ถูกกําหนดโดยกฎหมายดังนี้คือ  

1) รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 

2) รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2013 ซึ่งไดแกไขบางมาตรารัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติ

บุคคล ค.ศ. 2008 

3) รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 218/2013/ND-CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ซึ่ง

กําหนดรายละเอียดและแนวทางการบังคับใชรฐับัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตามรัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 ภาษีเงินไดนิติบุคคลใหจัดเก็บจากเงินไดของ

องคกรที่ไดจากการผลิตสินคาและบริการ ภาษีเงินไดนิติบุคคลไมรวมถึงเงินรายไดของบุคคลธรรมดาที่

ไดจากการผลิตสินคาและการใหบริการ (ซึ่งระบุเปนฐานภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา) 

4.3.2.2 หนวยธุรกิจท่ีมีหนาท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบคุคล 

 หนวยธุรกิจท่ีมีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ ธุรกิจและองคกรอ่ืนๆที่เก่ียวของกับการ

ผลิตสินคาและบริการซึ่งมีเงินไดที่ตองนํามาเสียภาษีตามกฎหมาย     

 หนวยธุรกิจที่มีหนาที่ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสามารถแบงออกเปน 2 กลุมดังตอไปนี้ 

ก. ) องคกรซึ่งเปนวิสาหกิจ สหกรณการผลิตและการคาสินคาและบริการ รวมถึง  

- วิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเวียดนาม เชน บริษัทเอกชน บริษัทจํากัด บริษัทรวม

ทุน หางหุนสวน กลุมบริษัท 

- วิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ (ตอไปในที่นี้จะเรียกวาวิสาหกิจตางชาติ) 

โดยมีหรือไมมีสถานประกอบการในประเทศเวียดนาม  

ตามมาตรา 1 รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคลฉบับแกไขเพิ่มเติม ค.ศ. 2013 สถาน

ประกอบการของวิสาหกิจตางชาติในประเทศเวียดนาม คือ สถานประกอบการซึ่งบริษัท

                                           
385 รัฐบัญญติั ฉบับที่ 14-2008-QH12 ลงวันท่ี 3 มิถุนายน ค.ศ. 2008 วาดวยภาษีเงนิไดนิติบุคคล  
386 รัฐบัญญติั ฉบับที่ 32/2013/QH13 ลงวนัที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2013 แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการของรัฐ 

    บัญญัติวาดวยภาษีเงินไดนติิบุคคล 
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ตางชาติประกอบกิจการผลิตและขายสินคาและบริการสวนหนึ่ งหรือทั้ งหมด

ภายในประเทศเวียดนาม ซึ่งรวมถึง 

o สาขา สํานักงานธุรการ โรงงาน หองปฏิบัติการ อุปกรณท่ีใชในการขนสง บอ

น้ํามัน แหลงกาซธรรมชาติ เหมืองแร หรือเหมืองทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนใน

ประเทศเวียดนาม 

o สถานที่กอสราง ตึก ที่ติดตั้งและ/หรือที่ประกอบชิ้นสวน 

o สถานที่ใหบริการ รวมถึง การใหคําปรึกษาผานทางลูกจางหรือบุคคลหรือองคกร

อ่ืน 

o ตัวแทนของวิสาหกิจตางชาติ 

o ตัวแทนในประเทศเวียดนาม (ในกรณีที่ตัวแทนที่ไดรับอนุญาตอยางเปนทางการ

และไมเปนทางการใหทําสัญญาในนามของตัวแทนวิสาหกิจตางชาติ) ที่มีการสง

มอบสินคาและใหบริการในประเทศเวียดนามอยางสม่ําเสมอ  

- องคกรที่กอตั้งโดยกฎหมายสหกรณ อันไดแก สหกรณ สมาพันธสหกรณ และสหการ  

 ข.) องคกรที่ไมใชสหกรณ วิสาหกิจที่ทําการผลิตและธุรกิจโดยมีรายได รวมถึง  

-  หนวยทางธุรกิจที่กอตั้งตามกฎหมายเวียดนาม ไดแก องคกรทางเศรษฐกิจขององคกร

ทางการเมือง ทางสังคม และหนวยทางการทหาร; ตัวแทน หนวยทางธุรกิจที่เกี่ยวของ

กับการผลิตและการขายสินคาและบริการ  

-  องคกรอ่ืน ท่ีประกอบกิจกรรมการผลิตหรือประกอบธุรกิจที่กอใหเกิดรายได 

4.3.2.3 เงินไดท่ีตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ตามมาตรา 3 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 เงินไดที่ตองเสียภาษ ีคอื เงินได

ที่ไดรับจากการผลิตและการขายสินคาบริการและเงินไดอ่ืนๆ 

 ตามมาตรา 3 วรรคสอง รัฐบัญญัติวาดวยภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 ฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

ค.ศ. 2013 เงินไดอ่ืนๆ ไดแก  

- เงินไดจากการโอนเงินทุน การโอนสิทธิในการรวมทุน  

- เงินไดจากการโอนอสังหาริมทรัพย การโอนโครงการลงทุน การโอนสิทธิการเขารวมใน

โครงการลงทุน การโอนสิทธิในการสํารวจและใชประโยชนเหมืองแร 

- เงินไดจากการใชประโยชนอสังหาริมทรัพย การเปนเจาของอสังหาริมทรัพย รวมถึงรายได

จากสิทธิทางทรัพยสินทางปญญา 

- เงินไดจากการโอนสิทธิการเชา จากดอกเบ้ียเงินฝาก เงนิกู การขายเงินตราตางประเทศ 

- เงินไดคืนจากหนี้สูญ  

- เงินไดที่เกิดจากหนี้ท่ีจายแกเจาหนี้ท่ีไมสามารถระบุได 
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- เงินไดจากธุรกิจที่ไมไดมีการรายงานในปที่ผานมา และ 

- เงินไดอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเงนิไดจากการผลิตและธุรกิจนอกประเทศเวียดนาม 

4.3.2.4 วิธีการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 มาตรา 6 รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 บัญญัติวิธีการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล

จากเงินรายไดพึงประเมินและอัตราภาษีดังนี ้

ภาษีเงนิไดนิติบุคคล = เงินไดพึงประเมิน × อัตราภาษี 

ก. เงินไดพึงประเมิน 

 ตามมาตรา 7 รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 เงินไดพึงประเมิน หรือ เงินไดสุทธิที่จะ

นําไปคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคล คือ เงินไดที่ตองเสียภาษี หักลบดวยเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี และผล

ขาดทุนที่ยกยอดจากรอบปภาษีที่ผานมา 

 

เงินไดพึงประเมิน = เงนิไดที่ตองเสียภาษี – เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษี – ผลขาดทุนสะสม 

สวนเงินไดที่ตองเสียภาษ ี

เงินไดที่ตองเสียภาษี =  เงินไดท้ังหมด – คาใชจายที่ใชลดหยอนภาษีได + รายไดอ่ืนๆ 

- เงินไดทั้งหมด (revenue) คือ จํานวนเงินไดทั้งหมดที่นิติบุคคลไดรับจากการขาย การผลิต 

การบริการ เงินไดท่ีไดรับจะตองเปนจํานวนเงินในหนวยเงินดองเวียดนาม หรือหากไดรับใน

หนวยเงินตราตางชาติจะตองเปลี่ยนเปนหนวยเงินดอง โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนที่

ประกาศใชโดยธนาคารแหงประเทศเวียดนามในเวลาที่ไดรับเงินตราตางประเทศนั้น  

- คาใชจายที่ใชลดหยอนภาษี (Deductible expenses) จะตองเขาเงื่อนไขสองประการดังนี ้

o คาใชจายที่แทจริงที่เกิดข้ึนโดยตรงจากการผลิตและการประกอบกิจการ  

o คาใชจายที่มีใบกํากับภาษีเต็มรูปแบบและใบสําคัญจาย (vouchers) ตามที่ระบุใน

กฎหมาย สําหรับการซื้อสินคาและบริการที่มีมูลคาอยางนอย 20 ลานดองจะตอง

ใชใบสําคัญจาย  

- เงินไดอ่ืน ไดแก  

o เงินไดจากการโอนเงินทุน การโอนสิทธิในการรวมทุน  

o เงินไดจากการโอนอสังหาริมทรัพย การโอนโครงการลงทุน การโอนสิทธิการเขา

รวมในโครงการลงทุน การโอนสิทธิในการสํารวจและใชประโยชนเหมืองแร 

o เงินไดจากการใชประโยชนอสังหาริมทรัพย การเปนเจาของอสังหาริมทรัพย 

รวมถึงรายไดจากสิทธิทางทรัพยสินทางปญญา 
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o เงินไดจากการโอนสิทธิการเชา จากดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู การขายเงินตรา

ตางประเทศ 

o เงินไดคนืจากหนี้สูญ  

o เงินไดที่เกิดจากหนี้ท่ีจายแกเจาหนี้ท่ีไมสามารถระบุได 

o เงินไดจากธุรกิจที่ไมไดมีการรายงานในปที่ผานมา  

o เงินไดอ่ืนๆ ซึ่งรวมถึงเงินไดจากการผลิตและธุรกิจนอกประเทศเวียดนาม 

ข. อัตราภาษ ี

 นับแต 1 มกราคม ค.ศ. 2014 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงจากรอยละ 25 เปนรอยละ 22 

และหลังจาก 1 มกราคม ค.ศ. 2016 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจะอยูที่รอยละ 20 สวนวิสาหกิจที่มี

รายไดไมเกินกวาสองพันลานดองจะใชอัตราภาษีรอยละ 20 

 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับธุรกิจเกี่ยวกับการคนหา สํารวจ ใชประโยชนจากน้ํามันและ

แหลงกาซหรือทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาอื่นๆในประเทศเวียดนาม จะเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวาง 

รอยละ 32 - 50 ขึ้นอยูกับประเภทของโครงการ 

4.3.2.5 ภาษีเงินไดบุคคลอัตราพิเศษ 

ก. เงื่อนไขของภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตราพิเศษ 

 ตามมาตรา 18 รัฐบัญญัติภาษีเงินไดนิติบุคคล ค.ศ. 2008 วิสาหกิจที่มีสิทธิชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลอัตราพิเศษ ตองเคารพเงื่อนไขสองประการดังนี้  

- ปฏิบัติตามระบบบัญชีที่กําหนดไวตามกฎหมาย เก็บรักษาใบกํากับภาษีและใบสําคัญจาย  

- ชําระภาษีตามที่แจง 

ข.  รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับอตัราภาษ ี

1) อัตราภาษีพิเศษ 

1.1 อัตราภาษีเงินไดนิติบคุคลรอยละ 10 เปนระยะเวลา 15 ป สําหรับ 

- เงินไดจากวิสาหกิจที่มีโครงการลงทุนในพื้นที่ที่มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ขัดสน ใน 

     เขตเศรษฐกิจ หรือเขตไฮเทค โดยโครงการนั้นจะตองเปนโครงการลงทุนท่ีเก่ียวกับ 

     การใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

- การประกอบการเกษตรภายใตบทบัญญัติของกฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีข้ันสูง 

- เงินไดจากโครงการการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต (ยกเวนธุรกิจที่อยูภายใต 

     ภาษีสรรพสามิตและโครงการเหมืองแร) และเปนโครงการที่มีคุณสมบัติประการใด 

     ประการหนึ่ง คือ 

o เปนโครงการที่มีการลงทุนอยางนอย 6 ลานลานดอง มีการเบิกจาย 3  ปนับตั้งแต

วันที่ไดรับใบรับรองการลงทุนและมีเงินรายไดอยางนอย 10 ลานลานดองตอป 

ภายใน 3  ปหลังจากปที่ไดรับผลกําไร  
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o หรือเปนโครงการที่มีการลงทุนอยางนอย 6 ลานลานดอง มีการเบิกจาย 3  ป

หลังจากวันที่ไดรับใบรับรองการลงทุนและมีแรงงานมากกวา 3,000 คน  

1.2 อัตราภาษีเงินไดนิติบคุคลรอยละ 10 ตลอดระยะเวลาดําเนินการ สําหรับ 

- เงินไดของนิติบุคคลที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมในดานการศึกษา การฝกอบรม การ

ฝกอาชีพ การดูแลสุขภาพ วัฒนธรรม กีฬา และสิ่งแวดลอม     

- เงินไดจากโครงการลงทุนเก่ียวกับธุรกิจที่อยูอาศัยสวัสดิการ ตามที่บัญญัติในมาตรา 53 

ของกฎหมายที่อยูอาศัย  

- เงินไดจากการพิมพ ไดแก โฆษณาในหนังสือพิมพตามกฎหมายการพิมพ  

- เงินไดจากการเปนตัวแทนสื่อ ภายใตกฎหมายสื่อมวลชน  

- เงินไดนิติบุคคลที่มาจากการปลูกปาและอนุรักษปาไม  

- เกษตรกรรมและการประมงในพ้ืนที่ที่มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ขัดสน  

- การผสมพันธุสัตวและปศุสัตว  

- การทําเหมืองเกลือและกลั่นเกลือ  

1.3 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 20 (รอยละ 17 ใน ค.ศ. 2016) ตลอดระยะเวลา 10 ป 

สําหรับ 

- เงินไดจากโครงการการลงทุนใหมในพ้ืนที่ที่มีสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่ขัดสน  

- เงินไดจากโครงการการลงทุนใหมในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก การผลิตอุปกรณ

ประหยัดพลังงาน การผลิตอุปกรณสําหรับการเกษตร ปาไม ประมง เกลือ  

- การผลิตเครื่องมือเก่ียวกับการชลประทาน  

- การผลิตอาหารสัตว ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ผลิตภัณฑจากสัตวน้ํา 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมดั้งเดิม  

1.4 อัตราภาษีเงินไดนิติบคุคลรอยละ 20 ตลอดระยะเวลาดําเนินการ (รอยละ 17  หลังจาก

วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2016) สําหรับ 

- เงินไดของกองทุนการใหสินเชื่อแกประชาชนและสถาบันการเงินระดับฐานราก 

(microfinance institution) 

2.) การยกเวนภาษีและลดภาษี 

2.1 เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเปนเวลา 4 ป และลดภาษีรอยละ 50 ของภาษีที่จะตองจาย

สําหรับ 9 ปถัดไป  

- เงินไดของนิติบุคคลจากการลงทุนในโครงการใหม 

- เงินไดของนิติบุคคลจากการลงทุนโครงการใหมทางดานสังคมในพ้ืนที่ที่ มีสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมขัดสนหรือขัดสนมาก 

- วิสาหกิจที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง วิสาหกิจการเกษตรที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
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2.2 เงินไดท่ีไดรับยกเวนภาษีเปนเวลา 4  ป  และลดภาษีรอยละ 50 ของภาษีที่จะตองจาย  

สําหรับ 5 ปถัดไป  

- เงินไดนิติบุคคลท่ีมีโครงการลงทุนเกี่ยวกับสังคมอ่ืนๆนอกจากขางตน ในพ้ืนที่ที่มีสภาพ

เศรษฐกิจขัดสนหรือขัดสนมาก 

2.3 เงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเปนเวลา 2 ป และลดภาษีรอยละ 50 ของภาษีที่จะตองจาย  

สําหรับ 4 ปถัดไป  

- เงินไดนิติบุคคลจากโครงการลงทุนใหมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเหล็ก อุปกรณประหยัด

พลังงาน อุปกรณเกี่ยวกับการทําเกษตรกรรม ปาไม ประมง เกลือ เครื่องมือเก่ียวกับ

การชลประทาน อาหารสัตว ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว และ พัฒนาอุตสาหกรรมดั้งเดิม  

- เงินไดนิติบุคคลจากโครงการลงทุนใหมในนิคมอุตสาหกรรม (ยกเวน โครงการที่ตั้งอยู

ในโซนอุตสาหกรรมท่ีมีความเจริญทางสังคมและเศรษฐกิจ) 

ระยะเวลาการยกเวนภาษีหรือลดภาษีสําหรับนิติบุคคลจากการลงทุนในโครงการใหม จะ

นับตั้งแตปแรกที่เริ่มมีรายไดจากการลงทุนที่ตองเสียภาษี หากไมมีรายไดท่ีตองเสียภาษีในสามปแรก 

การยกเวนภาษีและการลดภาษีจะเริ่มนับตั้งแตปที่ 4 

4.3.2.6 การยกยอดผลขาดทุน 

 นิติบุคคลท่ีขาดทุนมีสิทธิที่จะยกยอดผลขาดทุนดังกลาวมาหักลางเงินไดพึงประเมินในปตอๆ ไป 

ผลขาดทุนดังกลาวสามารถนํามาใชสะสมได 5 ปนับจากปที่เกิดผลขาดทุนนั้น 

4.3.3 ขอตกลงการยกเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษ ี

4.3.3.1 บทนํา 

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ประเทศเวียดนามไดทําขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอน

และการปองกันการเลี่ยงภาษีกับ 69 ประเทศ  

จุดประสงคของขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษี คือเพ่ือที่จะ

เลี่ยงการเก็บภาษีซอน โดยการ  

ก. ยกเวนหรือลดภาษีในประเทศเวียดนามสําหรับผูมีถ่ินท่ีอยูในประเทศท่ีเปนภาคีของ

ขอตกลงดังกลาว หรือ  

ข. ระงับการจายภาษีในประเทศเวียดนาม หากไดชําระจํานวนภาษีเทากับที่ควรจะตองจาย

ใหกับประเทศเวียดนามแลวในประเทศท่ีเปนสมาชิกของขอตกลงนี ้ 

นอกจากนี้ขอตกลงดังกลาวยังไดวางกรอบกฎหมายสําหรับความรวมมือระหวางหนวยงาน

ผูรับผิดชอบดานภาษีในประเทศเวียดนามและหนวยงานของตางประเทศในการบริหารจัดการภาษี

ระหวางประเทศเพ่ือปองกันการหลบเลี่ยงภาษีเงนิไดและภาษีทรัพยสิน 
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ตาราง 6 ขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษีที่เวียดนามเปนภาค ี

ลําดับ ชื่อประเทศ วันท่ีทําขอตกลง วันท่ีมีผลใชบังคับ 

1 เครือรัฐออสเตรเลีย 13 ตุลาคม ค.ศ. 1992 ณ กรุงฮานอย 30 ธันวาคม ค.ศ. 1992 

2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 1993 ณ  

กรุงฮานอย 

1 กรกฎาคม ค.ศ. 1994 

3 ราชอาณาจักรไทย 23 ธันวาคม ค.ศ. 1992 ณ กรุงฮานอย 29 ธันวาคม ค.ศ. 1992 

4 สหพันธรัฐรัสเซีย 27 พฤษภาคม ค.ศ. 1993 ณ  

กรุงฮานอย 

21 มีนาคม ค.ศ. 1996 

5 ราชอาณาจักรสวีเดน 24 มีนาคม ค.ศ. 1994 ณ สตอกโฮลม 8 สิงหาคม ค.ศ. 1994 

6 สาธารณรัฐเกาหลี  

(เกาหลีใต) 

20 พฤษภาคม ค.ศ. 1994  ณ  

กรุงฮานอย 

11 กันยายน ค.ศ. 1994 

7 สหราชอาณาจักร 9 เมษายน ค.ศ. 1994 ณ กรุงฮานอย 15 ธันวาคม ค.ศ. 1994 

8 สาธารณรัฐสิงคโปร ขอตกลง 2 มีนาคม ค.ศ. 1994 ณ  

กรุงฮานอย 

พิธีสารแกไขเพ่ิมเติมขอตกลง  

12 กันยายน ค.ศ. 2012 ณ สิงคโปร 

ขอตกลง: 9 กันยายน 

ค.ศ. 1994  

พิธีสาร: 11 มกราคม 

ค.ศ. 2013 

9 สาธารณรัฐอินเดีย 7 กันยายน ค.ศ. 1994 ณ กรุงฮานอย 2 กุมภาพันธ ค.ศ. 1995 

10 ฮังการี 26 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ณ บูดาเปสต 30 มิถุนายน ค.ศ. 1995 

11 สาธารณรัฐโปแลนด 31 สิงหาคม ค.ศ. 1994 ณ วอรซอ 28 มกราคม ค.ศ. 1995 

12 ราชอาณาจักร

เนเธอรแลนด 

24 มกราคม ค.ศ. 1995 ณ กรุงเฮก 25 ตุลาคม ค.ศ. 1995 

13 สาธารณรัฐประชาชนจีน 17 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 ณ ปกกิ่ง 18 ตุลาคม ค.ศ. 1996 

14 ราชอาณาจักรเดนมารก 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1995 ณ 

โคเปนเฮเกน 

24 เมษายน ค.ศ. 1996 

15 ราชอาณาจักรนอรเวย 1 มิถุนายน ค.ศ. 1995 ณ ออสโล 14 เมษายน ค.ศ. 1996 

16 ญี่ปุน 24 ตุลาคม ค.ศ. 1995 ณ กรุงฮานอย 31 ธันวาคม ค.ศ. 1995 

17 สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมนี  

16 พฤศจิกายน ค.ศ.1995 ณ กรุง

ฮานอย 

27 ธันวาคม ค.ศ. 1996 

18 โรมาเนีย  8 กรกฎาคม ค.ศ. 1995 ณ กรุงฮานอย 24 เมษายน ค.ศ. 1996 

19 มาเลเซีย, สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย 

7 กันยายน ค.ศ. 1995 ณ 

กัวลาลัมเปอร 

13 สิงหาคม ค.ศ. 1996 
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20 สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว  

14 มกราคม ค.ศ. 1996 ณ เวียงจันทร 30 กันยายน ค.ศ. 1996 

21 ราชอาณาจักรเบลเยียม  28 กุมภาพันธ ค.ศ. 1996 ณ กรุง

ฮานอย 

พิธีสารแกไขเพ่ิมเติมขอตกลง: 12 

มีนาคม ค.ศ. 2012 ณ กรุงฮานอย 

ขอตกลง: 25 มิถุนายน 

ค.ศ. 1999  

พิธีสาร: ไมมีผล 

22 ราชรัฐลักเซมเบิรก   14 มีนาคม ค.ศ. 1996 ณ กรุงฮานอย 19 พฤษภาคม ค.ศ. 

1998 

23 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน  28 มีนาคม ค.ศ. 1996 ณ กรุงฮานอย 16 สิงหาคม ค.ศ. 1996 

24 ยูเครน 8 เมษายน ค.ศ. 1996 ณ กรุงฮานอย 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 

1996 

25 สมาพันธรัฐสวิส 6 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 ณ กรุงฮานอย 12 ตุลาคม ค.ศ. 1997 

26 มองโกเลีย 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 ณ 

อูลานบาตอร 

11 ตุลาคม ค.ศ. 1996 

27 สาธารณรัฐบัลแกเรีย  24 พฤษภาคม ค.ศ. 1996 ณ กรุง

ฮานอย 

4 ตุลาคม ค.ศ.  1996 

28 สาธารณรัฐอิตาลี 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1996 ณ กรุง

ฮานอย 

20 กุมภาพันธ ค.ศ. 

1999 

29 สาธารณรัฐเบลารุส 24 เมษายน ค.ศ. 1997 ณ กรุงฮานอย 26 ธันวาคม ค.ศ. 1997 

30 สาธารณรัฐเช็ก 23 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 ณ ปราก 3 กุมภาพันธ ค.ศ. 1998 

31 แคนาดา 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 1997 ณ กรุง

ฮานอย 

16 ธันวาคม ค.ศ. 1998 

32 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 22 ธันวาคม ค.ศ. 1997 ณ กรุงฮานอย 10 กุมภาพันธ ค.ศ. 

1999 

33 มหานครไทเป 6 เมษายน ค.ศ. 1998 ณ กรุงฮานอย 6 พฤษภาคม ค.ศ. 

1998 

34 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนแอลจีเรีย 

6 ธันวาคม ค.ศ. 1999 ณ แอลเจียร  ไมมีผล 

35 สาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา 

12 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 ณ ยางกุง 12 สิงหาคม ค.ศ. 2003 

36 สาธารณรัฐฟนแลนด  21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ณ เฮลซิงกิ 26 ธันวาคม ค.ศ. 2002 
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37 สาธารณรัฐฟลิปปนส  14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 ณ มะนิลา 29 กันยายน ค.ศ. 2003 

38 สาธารณรัฐไอซแลนด 3 เมษายน ค.ศ. 2002 ณ กรุงฮานอย 27 ธันวาคม ค.ศ. 2002 

39 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนเกาหลี  

3 พฤษภาคม ค.ศ. 2002 ณ เปยงยาง 12 สิงหาคม ค.ศ. 2007 

40 สาธารณรัฐคิวบา  26 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ณ ลาอาบานา 26 มิถุนายน ค.ศ. 2003 

41 สาธารณรัฐอิสลาม

ปากีสถาน 

25 มีนาคม ค.ศ. 2004 ณ อิสลามาบัด 4 กุมภาพันธ ค.ศ. 2005 

42 สาธารณรัฐประชาชน

บังกลาเทศ  

22 มีนาคม ค.ศ. 2004 ณ ธากา 19 สิงหาคม ค.ศ. 2005 

43 ราชอาณาจักรสเปน 7 มีนาคม ค.ศ. 2005 ณ กรุงฮานอย 22 ธันวาคม ค.ศ. 2005 

44 สาธารณรัฐเซเชลส  4 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ณ กรุงฮานอย 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 

45 สาธารณรัฐสังคมนิยม

ประชาธิปไตยศรีลังกา 

26 ตุลาคม ค.ศ. 2005 ณ กรุงฮานอย 28 กันยายน ค.ศ. 2006 

46 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 6 มีนาคม ค.ศ. 2006 ณ ไคโร ไมมีผล 

47 บรูไนดารุสซาลาม  16 สิงหาคม ค.ศ. 2007 ณ บันดารเซอ

รีเบอกาวัน (บรูไน) 

1 มกราคม ค.ศ. 2009 

48 สาธารณรัฐไอรแลนด  10 มีนาคม ค.ศ. 2008 ณ ดับลิน 1 มกราคม ค.ศ. 2009 

49 รัฐสุลตานโอมาน 18 เมษายน ค.ศ. 2008 ณ กรุงฮานอย 1 มกราคม ค.ศ. 2009 

50 สาธารณรัฐออสเตรีย  2 มิถุนายน ค.ศ. 2008 ณ เวยีนนา 1 มกราคม ค.ศ. 2010 

51 สาธารณรัฐสโลวัก 27 ตุลาคม ค.ศ. 2008 ณ กรุงฮานอย 29 กรกฎาคม ค.ศ. 

2009 

 

52 สาธารณรัฐโบลีวารแหง

เวเนซุเอลา 

20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ณ ซานเตีย

โกเดเลออนเดการากัส 

26 พฤษภาคม ค.ศ. 

2009 

53 ราชอาณาจักรโมร็อกโก 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 ณ กรุง

ฮานอย 

12 กันยายน ค.ศ. 2012 

54 เขตบริหารพิเศษฮองกง

แหงสาธารณรัฐประชาชน

จีน 

16 ธันวาคม ค.ศ. 2008 ณ กรุงฮานอย 

พิธีสาร: 13 มกราคม ค.ศ. 2014 ณ 

ฮองกง 

12 สิงหาคม ค.ศ. 2009  

พิธีสาร: ไมมีผล 

55 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส  16 กุมภาพันธ ค.ศ. 2009 ณ ดูไบ 12 เมษายน ค.ศ. 2010 

56 รัฐกาตาร 8 มีนาคม ค.ศ. 2009 ณ โดฮา 16 มีนาคม ค.ศ. 2011 
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57 รัฐคูเวต 10 มีนาคม ค.ศ. 2009 ณ คูเวต 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 

2011 

58 รัฐอิสราเอล  4 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ กรุงฮานอย 24 ธันวาคม ค.ศ. 2009 

59 ราชอาณาจักร

ซาอุดีอาระเบีย  

10 เมษายน ค.ศ. 2010 ณ ริยาด 1 กุมภาพันธ ค.ศ. 2011 

60 สาธารณรัฐตูนิเซีย  13 เมษายน ค.ศ. 2010 ณ ตูนิส 6 มีนาคม ค.ศ. 2013 

61 สาธารณรัฐโมซัมบิก  3 กันยายน ค.ศ. 2010 ณ กรุงฮานอย ไมมีผล 

62 สาธารณรัฐคาซัคสถาน 31 ตุลาคม ค.ศ. 2011 ณ กรุงฮานอย ไมมีผล 

63 สาธารณรัฐซานมารีโน 14 กุมภาพันธ ค.ศ. 2013 ณ กรุงโรม ไมมีผล 

64 สาธารณรัฐเซอรเบีย  1 มีนาคม ค.ศ. 2013 ณ กรุงฮานอย ไมมีผล 

65 นิวซีแลนด  5 สิงหาคม ค.ศ. 2013 ณ กรุงฮานอย 5 พฤษภาคม ค.ศ. 

2014 

66 ปาเลสไตน 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 ณ กรุง

ฮานอย 

2 เมษายน ค.ศ. 2014 

67 สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย 10 ธันวาคม ค.ศ. 2013 ณ  

มอนเตวิเดโอ 

ไมมีผล 

68 สาธารณรัฐอาเซอรไบจาน 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ณ กรุง

ฮานอย 

ไมมีผล 

69 สาธารณรัฐอิสลามตุรกี 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2014 ณ อังการา ไมมีผล 

 

4.3.3.2 ขอบเขตของขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษี 

ขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษีใชบังคับกับ 

- ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศเวียดนาม หรือ 

- ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศท่ีเปนภาคีขอตกลงกับประเทศเวียดนาม หรือ 

- ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศเวียดนามและประเทศที่เปนภาคีขอตกลงกับประเทศเวียดนามใน

ขณะเดียวกัน 

 ภาษีที่อยูภายใตขอตกลงการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษี คือ ภาษีเงินได

และภาษีจากทรัพยสินตามที่ระบุในขอตกลง  

 สําหรับประเทศเวียดนามภาษีที่อยูภายใตขอตกลงมีดวยกันสองประเภท ไดแก ภาษีเงินไดนิติ

บุคคล และ ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
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4.3.3.3 การนําหลักการของขอตกลงมาปรับใช  

ขอตกลงระหวางประเทศเพ่ือการเวนการเก็บภาษีซอนและการปองกันการเลี่ยงภาษีไมได

กอใหเกิดภาระทางภาษีเพ่ิมเติมที่ กําหนดไวโดยกฎหมายภาษีของประเทศเวียดนาม  ในกรณีที่

บทบัญญัติของขอตกลงใหสิทธิท่ีจะจัดเก็บภาษีกับเงินไดบางประเภท แตกฎหมายภายในประเทศ

เวียดนามไมไดบัญญัติใหเก็บภาษีเกี่ยวกับรายไดนั้นหรือเรียกเก็บในอัตราที่ต่ํากวาอัตราภาษีตาม

ขอตกลง ในกรณนีี้ใหเลือกใชกฎหมายภายในของประเทศเวียดนามในการเรียกเก็บภาษี  

4.3.4 ภาษีสรรพสามิต 

รัฐบัญญัตวิาดวยภาษีสรรพสามิต ฉบับที่ 27/2008/QH12 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 

ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ค.ศ. 2009387 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับภาษีสรรพสามิต ซึ่งเปน

ภาษีที่เก็บจากการผลิตหรือการนําเขาสินคาและธุรกิจบริการบางประเภทที่ถูกมองวาเปนสินคาหรือ

บริการฟุมเฟอย  

ประเภทสินคาและธุรกิจบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต 

รัฐบัญญัติวาดวยภาษีสรรพสามิต ค.ศ. 2008 กําหนดประเภทสินคาและธุรกิจบริการที่ตองเสีย

ภาษีสรรพสามิตไวดังนี้  

1)   สินคา ไดแก  

o บุหรี่ ซิการ และผลิตภัณฑอื่นๆ แปรรูปจากยาสูบ 

o สุราและเบียร 

o พาหนะขนสงผูโดยสารที่มีนอยกวา 24 ที่นั่ง 

o พาหนะมอเตอรสองลอที่มีความจุกระบอกสูบสูงกวา 125 ลูกบาศกเซนติเมตร 

o เครื่องบินและเรือยอชต 

o น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตางๆ  

o เครื่องปรับอากาศขนาดไมเกินกวา 90,000 BTU   

o ไพ  

o กระดาษเงินกระดาษทอง 

2)   ธุรกิจบริการ ไดแก  

o สถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ 

o เครือ่งสลอตแมชชีน และอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

o ธุรกิจการพนัน 

o กอลฟ  

o สลากกินแบง388 

                                           
387 บทบัญญัติท่ีเก่ียวกับเหลาและเบียรมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2010 
388 มาตรา 2 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีสรรพสามิต ค.ศ. 2008  
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สินคาที่ไดรับการยกเวนภาษีสรรพสามิต 

 ตามมาตรา 3 ของรัฐบัญญัติวาดวยภาษีสรรพสามิต ค.ศ. 2008 สินคาที่ไมตองเสียภาษี

สรรพสามิตมีดังนี้  

1. สินคาที่ผูผลิตหรือผูประกอบสินคาสงออกโดยตรง หรือสินคาที่ผูผลิตหรือผูประกอบสินคาได

ขาย หรือมอบหมายใหผูประกอบการธุรกิจอื่นทําการสงออก  

2.  สินคานําเขา ซึ่งรวมถึง 

ก)  สินคาที่ เปนการชวยเหลือทางดานมนุษยธรรมหรือการชวยเหลือโดยไมมี

ผลตอบแทน ของขวัญสําหรับหนวยงานรัฐ องคกรทางการเมือง องคกรทางสังคม-

การเมือง องคกรวิชาชีพทางสังคม-การเมือง องคกรทางสังคม หรือหนวยกองกําลัง

ติดอาวุธ รวมทั้งของบริจาคหรือของขวัญสําหรับบุคคลในประเทศเวียดนามโดยไม

เกินสวนที่รัฐบาลกําหนดไว  

ข)  สินคาที่ไดมีการสงผานหรือขนสงผานชายแดนหรือประตูชายแดนของประเทศ

เวียดนาม และสินคาที่ขนสงไปที่หรือจากประตูชายแดนภายใตกฎระเบียบของ

รัฐบาล  

ค) สินคาที่นําเขามาชั่วคราวเพ่ือสงกลับออกไป และสินคาที่สงออกไปชั่วคราวเพ่ือ

นํากลับเขามา ซึ่งไมตองเสียภาษีนําเขาหรือภาษีสงออกภายในระยะเวลาที่กําหนด

ตามกฎหมายเก่ียวกับภาษีนําเขาและภาษีสงออก  

ง) ของใชสวนตัวขององคการตางประเทศและชาวตางชาตใินปริมาณที่กําหนดไวในเอก

สิทธิและความคุมกันทางการทูต ของใชสวนตัวภายในปริมาณที่กําหนดไวสําหรับ

การนําเขาโดยปลอดภาษี และสินคานําเขาเพ่ือการขายโดยปลอดภาษีตามกฎหมาย  

3.  เครื่องบินและเรือยอชตที่ใชเพ่ือการขนสงสินคาเชิงพาณิชย เพ่ือผูโดยสารและนักทองเที่ยว 

4. รถพยาบาล รถขนสงนักโทษ ยานพาหนะบรรทุกศพ รถที่ออกแบบใหมีทั้งที่นั่งและพ้ืนท่ียืน  

    เพื่อขนสงผูโดยสารจํานวน 24 คนหรือมากกวานั้น รถที่ใชในการสันทนาการ การบันเทิง   

    ซึ่งไมไดมีการจดทะเบียนเพ่ือใชในการจราจรหรือเคลื่อนที่บนถนน 

5. สินคานําเขาจากตางประเทศเพ่ือนําเขามาในเขตปลอดภาษีศุลกากร สินคาที่ขายใน  

    ประเทศนําเขาไปยังเขตปลอดภาษีศุลกากรเพื่อใชในเขตปลอดภาษีศุลกากรเทานั้น และ 

    สินคาท่ีแลกเปลี่ยนกันในระหวางเขตปลอดภาษีศุลกากร ยกเวนรถยนตที่มีที่นั่งนอยกวา  

    24 ที่นั่ง  

ผูเสียภาษ ี

ผูเสียภาษี รวมถึง ผูผลิตและผูนําเขาสินคาและผูใหบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต389 

 

                                           
389 มาตรา 4 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีสรรพสามิต ค.ศ. 2008 
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การคํานวณภาษี 

ภาษีสรรพสามิตคํานวณจากราคาที่ตองเสียภาษีของสินคาและบริการและอัตราภาษ3ี90  

ภาษีสรรพสามิต = ราคาที่ตองเสียภาษีของสินคาและบริการ x อัตราภาษี 

ราคาท่ีตองเสียภาษีของสินคาและบริการ/ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาขายสินคา

หรือคาบริการ ที่ไมรวมภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลคาเพ่ิม  

1)   สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาขายที่กําหนดโดย

ผูผลิต 

2)   สําหรับสินคานําเขา ราคาท่ีตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาท่ีใชคํานวณภาษีศุลกากรจาก

การนําเขา บวกกับภาษีศุลกากร  

สําหรับสินคานําเขาที่ไดรับการยกเวนหรือลดภาษีศุลกากรขาเขา ราคาท่ีตองนํามาคํานวณ

ภาษี คือ ราคาที่ใชคํานวณภาษีศุลกากรจากการนําเขา 

3)   สําหรับสินคาแปรรูป ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาขายของสินคาที่แปรรูปแลว 

หรือ ราคาขายของสินคาชนิดเดียวกันหรือคลายกัน ในเวลาเดียวกันกับเวลาของการขาย

สินคานั้น 

4)   สําหรับสินคาขายผอนหรือจายเงินในภายหลัง ราคาท่ีตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาขาย

ของสินคาดังกลาวที่ไมรวมดอกเบ้ีย 

5)   สําหรับการใหบริการ ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษี คือ คาบริการที่กําหนดโดยผูใหบริการ 

ก. สําหรับธุรกิจกอลฟ ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาขายของบัตรสมาชิกหรือ

ตั๋ว รวมทั้งคาบริการตางๆ และคามัดจํา (ถามี) 

ข. สําหรับ คาสิโน วิดีโอเกมที่มีรางวัลและธุรกิจการพนัน คือ ผลประกอบการจากธุรกิจ

ดังกลาว หลังหักลบเงนิรางวัลที่จายใหกับลูกคาแลว 

ค. สําหรับสถานบันเทิง อาบอบนวด คาราโอเกะ ราคาท่ีตองนํามาคํานวณภาษี คือ ผล

ประกอบการจากธุรกิจดังกลาว 

6)   สําหรับสินคาและบริการที่ใชสําหรับการแลกเปลี่ยน การบริโภคภายในหรือการบริจาค 

ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษี คือ ราคาที่ตองนํามาคํานวณภาษีของสินคาหรือบริการชนิด

เดียวกันหรือคลายกัน ณ เวลาที่มกีารแลกเปลี่ยน การบริโภคภายในหรือการบริจาค391 

ราคาที่นํามาคํานวณภาษีขายพิเศษจะตองคํานวณเปนเงินดอง ผูมีหนาที่จายภาษีที่มียอดขาย

อยูในรูปเงินตราตางประเทศจะตองแปลงเปนเงินดอง โดยใชอัตราขายเฉลี่ยของตลาดเงินตรา

ตางประเทศระหวางธนาคารที่ประกาศโดยธนาคารแหงรัฐเวียดนาม ณ วันที่ยอดขายนั้นเกิดขึ้น 

                                           
390 มาตรา 5 รัฐบัญญัติวาดวยภาษีสรรพสามิต ค.ศ. 2008 
391 มาตรา 6 รัฐบัญญัตฉิบับที ่27/2008/QH12 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 วาดวยภาษีสรรพสามิต 
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กฎหมายกําหนดอัตราภาษีสรรพสามิตตามตารางขางลางนี3้92 

ลําดับ สินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต อัตราภาษี 
 

สินคา 

1 บุหรี่ ซิการ และผลิตภัณฑอ่ืนๆ แปรรูปจากยาสูบ 65 

2 สุรา 
 

 
ก)  ความแรงแอลกอฮอลมากกวา 20 ดีกรี  50 

 
ข)  ความแรงแอลกอฮอลต่ํากวา 20 ดีกร ี 25 

3 เบียร 50 

4 พาหนะขนสงผูโดยสารที่มีนอยกวา 24 ที่นั่ง 
 

 
ก)  พาหนะขนสงผูโดยสารที่มีนอยกวา 9 ที่นั่ง  

 

 
   - ที่มีความจุกระบอกสูบไมเกิน 2,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 45 

 
   - ที่มีความจุกระบอกสูบ 2,000-3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 50 

 
   - ที่มีความจุกระบอกสูบสูงกวา 3,000 ลูกบาศกเซนติเมตร 60 

 
ข) พาหนะขนสงผูโดยสารที่มี 10-15 ที่นั่ง 30 

 
ค) พาหนะขนสงผูโดยสารที่มี 16-23 ที่นั่ง 15 

 
ง) พาหนะขนสงผูโดยสารและสินคา 15 

 
จ) พาหนะขนสงผูโดยสารท่ีใชน้ํามันและพลังงานไฟฟาหรือ 

เชื้อเพลิงชีวภาพ โดยใชน้ํามันไมเกินรอยละ 70 

รอยละ 70 ของอัตรา

ภาษีของรถชนิดเดียวกัน

ตามที่กําหนดไวท่ีขอ 4

ก), 4ข), 4ค) และ 4ง) 
 

ฉ) พาหนะขนสงผูโดยสารที่ใชเชื้อเพลิงชีวภาพ รอยละ 50 ของอัตรา

ภาษีของรถชนิดเดียวกัน

ตามที่กําหนดไวท่ีขอ 4

ก) 4ข) 4ค) และ 4ง) 
 

ช) พาหนะขนสงผูโดยสารที่ใชพลังงานไฟฟา 
 

 
   - พาหนะขนสงผูโดยสารที่มีนอยกวา 9 ที่นั่ง 25 

 
   - พาหนะขนสงผูโดยสารที่มี 10-15 ที่นั่ง 15 

 
   - พาหนะขนสงผูโดยสารที่มี 16-23 ที่นั่ง 10 

 
   - พาหนะขนสงผูโดยสารและสินคา 10 

                                           
392 มาตรา 7 รัฐบัญญัตฉิบับที ่27/2008/QH12 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 วาดวยภาษีสรรพสามิต 
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ลําดับ สินคาและบริการที่ตองเสียภาษีสรรพสามิต อัตราภาษี 

5 พาหนะมอเตอรสองลอหรือสามลอที่มีความจุกระบอกสูบสูง

กวา 125 ลูกบาศกเซนติเมตร 

20 

6 เครื่องบิน 30 

7 เรือยอชต 30 

8 น้ํามันเชื้อเพลิงชนิดตางๆ 10 

9 เครื่องปรับอากาศขนาดไมเกินกวา 90,000 BTU   10 

10 ไพ 40 
 

ธุรกิจบริการ 

1 สถานบันเทิง 40 

2 อาบอบนวด คาราโอเกะ 30 

3 คาสิโน เครื่องสล็อตแมชชีน และอ่ืนๆ 30 

4 ธุรกิจการพนัน 30 

5 กอลฟ 20 

6 สลากกินแบง 15 

การขอคืนเงินภาษี 

ผูผลิตสินคาที่ตองเสียภาษีสรรพสามิตสําหรับวัตถุดิบ ท่ีไดชําระภาษีสรรพสามิตสําหรับวัตถุดิบ

ดังกลาวไปแลวสามารถอางหลักฐานเพื่อนําภาษีสรรพสามิตในสวนของวัตถุดิบมาหักภาษีสรรพสามิตที่

จะตองจาย393 

4.4 กฎหมายการเงินและการธนาคาร 

4.4.1 รัฐบญัญตัหิลักทรัพยฉบับแกไข ค.ศ. 2012 

    ราคาหุนท่ีขึ้นและลงเปนตัววัดการเติบโตของเศรษฐกิจในแตละประเทศ กฎหมายของประเทศ

เวียดนามจึงคอนขางจะเขมงวดกับธุรกรรมการเสนอขายหุน การจดทะเบียน การแลกเปลี่ยน การคาหุน 

การลงทุนหุน การบริการซื้อขายหุนและตลาดหลักทรัพย  

กฎหมายหลักท่ีกํากับธุรกรรมที่เกี่ยวกับหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม ไดแก รัฐบัญญัติ

หลักทรัพย ค.ศ. 2006394 ซึ่งไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐบัญญัติ ค.ศ. 2010395 และใหรายละเอียด

                                           
393 มาตรา 8 รัฐบัญญัตฉิบับที ่27/2008/QH12 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 วาดวยภาษีสรรพสามิต 
394 รัฐบัญญติั ฉบับที่ 70/2006/QH11 ลงวนัที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2006 วาดวยหลักทรัพย 
395 รัฐบัญญติั ฉบับที ่62/2010/QH12 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010  แกไขและเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงรัฐ 

    บัญญัติหลักทรัพย  
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เก่ียวกับการบังคับใชโดยรัฐกฤษฎีกาของรัฐบาลฉบับที่ 58/2012/ND-CP ลงวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 

2012396 (โดยตอไปนี้จะอางอิงถึงกฎหมายชุดนี้วารัฐบัญญัติหลักทรัพยฉบับแกไข ค.ศ. 2012) 

ตามมาตรา 1 วรรคหนึ่ง รัฐบัญญัติหลักทรัพยฉบับแกไข ค.ศ. 2012 “หลักทรัพย” เปน

หลักประกันสําคัญในการยืนยันสิทธิและผลประโยชนโดยชอบดวยกฎหมายของเจาของกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินหรือเงินทุน หลักทรัพยนั้นอยูในรูปแบบของใบหุน สมุดบัญชี หรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมถึง

อยูในรูปแบบดังตอไปนี้  

- หุน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง 

- สิทธิในการซื้อหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิหุน ขอเสนอซื้อและขายหุน สัญญาซื้อขายหุนลวงหนา 

กลุมหุน หรือดัชนีราคาหุน 

- สัญญารวมทุน 

- หุนทุนอื่นๆ ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  

ในตลาดหลักทรัพย นักลงทุนสามารถ 

- ซื้อหุนจากผูออกหุน 

- แลกเปลี่ยนซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย  

หลักทรัพยจดทะเบียน (Listed stocks) สามารถนําไปซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได ซึ่ง

หลักทรัพยจดทะเบียนสวนใหญเปนหุนที่ออกโดยบริษัทผูประกอบการคาที่ไดรับการตรวจสอบสถานะ

ทางการเงินและมีการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับบริษัทตอสาธารณะเรียบรอยแลว นักลงทุนสามารถตกลง

ซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย นายหนา โดยนักลงทุนไมสามารถตกลงซื้อขายกันโดยตรงใน

ตลาดหลักทรัพย หรือทําการซื้อขายกันเองโดยตรง กฎหมายเวียดนามไดกําหนดหลักเกณฑของตลาด

หลักทรัพยมีความสําคัญตอบริษัทหลักทรัพยเปนอยางมาก บริษัทหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามเมื่อทํา

ธุรกรรมเก่ียวกับหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยโดยเครงครัด โดยหนังสือเวียนกระทรวงการคลังฉบับที่ 

210/2012/TT-BTC ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 ไดกําหนดแนวทางการจัดตั้งและการดําเนิน

กิจการของบริษัทหลักทรัพย (ซึ่งตอไปนี้เรียกวาหนังสือเวียนฉบับที่ 210/2012/TT-BTC)  

ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 210/2012/TT-BTC บริษัทหลักทรัพย หมายถึง บริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดาํเนินกิจการบางประเภทหรือทุกประเภทดังนี ้

- การเปนตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย   

- การตกลงทําการซื้อขายหลักทรัพย  

- การจัดทําประกันหลักทรัพย  

- การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย 

                                           
396 รัฐกฤษฎีกาของรัฐบาลฉบับที่ 58/2012/ND-CP ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 กําหนดรายละเอียดและแนว 

    ทางการบังคับใชบทบัญญัติแหงรัฐบัญญัตหิลักทรัพยและรัฐบัญญัติฉบับแกไขและเพ่ิมเตมิบทบัญญัติแหงรัฐบญัญัต ิ

    หลักทรัพย 
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ตามบทบัญญัติกฎหมายของประเทศเวียดนาม ชาวตางชาติไมสามารถจัดตั้งหรือเปนเจาของ

บริษัทหลักทรัพย ธุรกิจหลักทรัพยเปนธุรกิจภายใตเงื่อนไขที่จะตองมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําเพ่ือ

ประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามดังนี้ 

ก.  การเปนตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย ทุนจดทะเบียน 25 พันลานดองเวียดนาม 

ข.  การตกลงทําการซื้อขายหลักทรัพย ทุนจดทะเบียน 100 พันลานดองเวียดนาม 

ค.  การจัดทําประกันหลักทรัพย ทุนจดทะเบียน 165 พันลานดองเวียดนาม 

ง.  การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการลงทุนในหลักทรัพย ทุนจดทะเบียน 10 พันลานดองเวียดนาม 

ในกรณีที่บริษัทตองการของอนุญาตประกอบหลายธุรกิจ บริษัทจะตองมีเงินทุนจดทะเบียน

ตามที่กฎหมายกําหนดในแตละธุรกิจที่ทําการขออนุญาต 

ในกรณีที่เปนบริษัทจัดการกองทุนในเวียดนาม และสาขาของบริษัทจัดการเงินทุนตางประเทศ 

บริษัทหรือสาขาดังกลาวจะตองมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ําเปนจํานวน 25 พันลานลานดองเวียดนาม  

สําหรับข้ันตอนการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยเปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดในหนังสือเวียนฉบับ

ที่ 210/2012/TT-BTC โดยมีคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแหงชาติเปนหนวยงานดูแลการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทหลักทรัพยและเปนผูใหอนุญาตในการดําเนินธุรกิจตางๆ เก่ียวกับหลักทรัพย  

ตามมาตรา 5 ของหนังสือเวียนฉบับที่ 210/2012/TTBTC กระบวนการออกใบอนุญาตจัดตั้ง

และประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีดังนี ้ 

1.  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแหงชาติมีสิทธิรองขอใหผูแทนของผูถือหุนซึ่งเปนผูเริ่ม  

  กอตั้งบริษัทหรือสมาชิกหรือบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหทําหนาที่เปนกรรมการ (กรรมการ 

  บริหารทั่วไป) ชี้แจงรายละเอียดตางๆ ตอคณะกรรมการโดยตรง (ดวยตนเอง) หรือเปน  

  ลายลักษณอักษร  

2.  ผูถือหุนซึ่งเปนผูเริ่มกอตั้งบริษัทหรือสมาชิกจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและ 

  ประกอบธุรกิจหลักทรัพย 

3.  ผูถือหุนซึ่งเปนผูเริ่มกอตั้งบริษัทหรือสมาชิกจะตองยื่นสรุปรายการทรัพยสินและนําเงินทุน  

  ตามสวนของตนฝากเขาบัญชีดูแลผลประโยชนของคูสัญญา (escrow account) 

4.  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแหงชาติจะตรวจสอบทรัพยสิน ณ สํานักงานใหญของ  

  บริษัทหลักทรัพยกอนจะทําการออกใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพยอยาง 

  เปนทางการ 

 ตามมาตรา 4 ของหนังสือเวียนฉบับท่ี 210/2012/TTBTC เอกสารการยื่นคําขอรับใบอนุญาต

จัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพยมีดังนี้  

1.  คําขอรับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบธุรกิจหลักทรัพย  

2.  หนังสือชี้แจงรายงานการเงินเก่ียวกับทรัพยสิน ซึ่งแสดงวาบริษัทมีทรัพยสินเพียงพอที่จะ

ประกอบธุรกิจหลักทรัพยและเอกสารแสดงสิทธิในการใชสํานักงานใหญ  
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3.  รายงานการประชุมและมติที่ประชุมเรื่องการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพยของผูเริ่มกอตั้งบริษัท

หรือสมาชิก  

4.  รายชื่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อใหทําหนาที่เปนกรรมการ (กรรมการบริหารทั่วไป) และผู

ประกอบวิชาชีพธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย พรอมทั้งใบอนุญาตผูขายหลักทรัพยที่ยังมีผลใช

บังคับและประวัติสวนตัวโดยสังเขปของกรรมการ  

เนื่องจากตลาดหลักทรัพยแปรปรวนตามปจจัยอ่ืนๆ ไดงาย กฎหมายเวียดนามจึงกําหนด

ขอจํากัดของบริษัทหลักทรัพย นายหนาซื้อขายหลักทรัพยเก่ียวกับการยืมเงิน การใหยืมเงินและการ

ลงทุนในหลักทรัพย (ขอ 42-44 ในหนังสือเวียนฉบับที่ 210/2012/TT-BTC) เพ่ือใหการดําเนินตลาด

หลักทรัพยเปนไปอยางมั่นคงและมีเสถียรภาพและเพ่ือคุมครองผลประโยชนของบรรดาผูเขารวมตลาด

หลักทรัพย ซึ่งกําหนดใหสัดสวนของหนี้ทั้งหมดตอผูถือหุนของบริษัทหลักทรัพยจะตองไมเกิน 3 เทา 

และบริษัทหลักทรัพยจะตองไมใหบุคคลหรือองคกรใดยืมเงินและหลักทรัพย เวนแตกรณีท่ีบริษัท

หลักทรัพยใหลูกคายืมเพ่ือซื้อหลักทรัพยตามหลักเกณฑการซื้อขายโดยใหสินเชื่อตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด  

นอกจากนั้น ตามหนังสือเวียนฉบับที่ 210/2012/TT-BTC บริษัทหลักทรัพยไมสามารถ 

- ซื้อหรือรวบรวมเงินเพื่อจะซื้อทรัพยสินใดๆ เวนแตเปนการซื้อเพื่อจัดตั้งสํานักงานใหญ  

   สํานักงานสาขา และสํานักงานทําธุรกรรมเพ่ือดําเนินการกิจการของบริษัทหลักทรัพย 

   โดยตรง  

- ซื้อหรือลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพยท้ังหมดของบริษัท 

   หลักทรพัย  

- ใชเงินทุนรอยละ 70 ของจํานวนทุนทั้งหมดไปใชในการออกหุนกู หรือ ใชเงินทุนรอยละ 20 

ของจํานวนทุนทั้งหมดในการลงทุนซื้อหุนในบริษัทที่ไมไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย   

นอกจากนี้ ขอกําหนดนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 55/2009/ QD-TTg ลงวันท่ี 15 เมษายน ค.ศ. 

2009 ยังกําหนดสัดสวนของการลงทุนจากตางชาติ ซึ่งนักลงทุนตางชาติที่ซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย

เวียดนามสามารถถือหลักทรัพยไดตามสัดสวนดังนี ้

-  หุน : นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ของหุนทั้งหมดของบริษัทมหาชน 

ในกรณีที่กฎหมายพิเศษกําหนดเปนอยางอ่ืน ใหใชกฎหมายพิเศษนั้นบังคับ ในกรณีที่มีการ

กําหนดสัดสวนสําหรับการถือหุนของชาวตางชาติตามรายการประเภทธุรกิจโดยเฉพาะ ให

นํารายการดังกลาวมาใชบังคับ   

- ใบรับรองการลงทุนสาธารณะ : นักลงทุนตางชาติลงทุนไดไมเกินรอยละ 49 ของกองทุน

เพ่ือการลงทุนกิจการสาธารณะ  

-  หุนในบริษัทหลักทรัพยมหาชน : นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนไดไมเกินรอยละ 49 ของ

หุนทั้งหมดในบริษัทหลักทรัพยมหาชน 
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-  พันธบัตร : ผูออกพันธบัตรอาจจะกําหนดสัดสวนการถือครองพันธบัตรของนักลงทุน

ตางชาติสําหรับพันธบัตรสวนเกินในตลาดพันธบัตร 

4.4.2 กฎหมายสถาบันการเงิน 

การจัดตั้ง การดําเนินการ และจัดโครงสรางองคกรของสถาบันการเงินนั้นอยูภายใตรัฐบัญญัติ

สถาบันการเงิน ค.ศ. 2010397 

สถาบันการเงินเปนวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการเก่ียวกับการธนาคารทั้งท่ีเปนการทําธุรกรรมบาง

ประเภทหรือทุกประเภท ซึ่งประกอบไปดวยธนาคาร สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร สถาบันการเงิน

ระดับฐานรากและกองทุนเพ่ือประชาชน 

-  ธนาคาร เปนสถาบันการเงินที่สามารถดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดทุกประเภทตามรัฐ

บัญญัติสถาบันการเงิน ค.ศ. 2010 ท้ังนี้ขึ้นอยูกับลักษณะ วัตถุประสงคและประเภทของ

ธนาคารนั้นๆ เชน ธนาคารพาณิชย ธนาคารที่จัดตั้งตามนโยบาย ธนาคารสหกรณ เปนตน

ธนาคารพาณิชยเปนธนาคารที่ดําเนินธุรกรรมทางการเงินไดทุกประเภทรวมถึงดําเนิน

ธุรกรรมอ่ืนๆ เพ่ือแสวงหาผลกําไร 

-   สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร เปนสถาบันการเงินที่สามารถดําเนินธุรกรรมดานการ

ธนาคารตั้งแตหนึ่งประเภทขึ้นไป แตไมสามารถรับเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและการชําระ

คาสินคาและบริการผานบัญชขีองลูกคา  

สถาบันการเงินในเวียดนามประกอบไปดวยบริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง และสถาบันการเงิน

ที่ไมใชธนาคารอ่ืนๆ   

บริษัทลิสซิ่งเปนสถาบันการเงินที่ทําการใหสินเชื่อในการเชาซื้อหรือลิสซิ่งเปนธุรกิจหลัก 

โดยเงื่อนไขการดําเนินธุรกิจใหเปนไปตามรัฐบัญญัติสถาบันการเงนิ ค.ศ. 2010  

-   สถาบันการเงินระดับฐานราก เปนสถาบันการเงินประเภทท่ีดําเนินธุรกรรมทางการเงิน

บางประเภทเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลหรือครอบครัวที่มีรายไดต่ําหรือเปนผู

ประกอบธุรกิจขนาดยอม  

-  กองทุนกูยืมเพื่อประชาชน เปนสถาบันทางการเงินที่จัดตั้งโดยนิติบุคคล บุคคลและ

ครัวเรือนดวยความสมัครใจในรูปแบบของสหกรณเพ่ือดําเนินธุรกรรมดานการธนาคารตาม

ขอกําหนดแหงรัฐบัญญัติสถาบันการเงิน และกฎหมายสหกรณโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวย

สนับสนุนพัฒนาการผลิต พัฒนาธุรกิจและคุณภาพชีวิตใหกับสมาชิก 

                                           
397 รัฐบัญญติั ฉบับที่ 47/2010/QH12 ลงวนัที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2010 วาดวยสถาบันการเงนิ  
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4.4.2.1 เงื่อนไขในการจัดตั้งสถาบันการเงิน 

รัฐบัญญัติสถาบันการเงิน ค.ศ. 2010 กําหนดเงื่อนไขในการจัดตั้งธนาคารพาณิชยและสถาบัน

การเงินอ่ืนๆ เชน การกําหนดเงินทุนข้ันต่ําของสถาบันการเงิน กรรมการและผูบริหาร  

กฎหมายเวียดนามยังไดอนุญาตใหสถาบันการเงินตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศเวียดนาม

ไดรอยละ 100 หากไดทําตามเงื่อนไขการจัดตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  

สําหรับการควบคุมดูแลระบบสถาบันการเงินในประเทศเวียดนาม ธนาคารแหงรัฐเวียดนามเปน

หนวยงานที่มีอํานาจในการออกใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการเงิน ออกใบอนุญาตอื่นเพิ่มเติม รวมถึงการ

เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการเงิน เมื่อสถาบันการเงินไดรับใบอนุญาตจากธนาคารแหงรัฐ

เวียดนามแลว สถาบันการเงินจะตองดําเนินการจดทะเบียนธุรกิจกับสํานักงานกรมการลงทุนและการ

วางแผนในพ้ืนที่ที่สํานักงานใหญของสถาบันการเงินนั้นตั้งอยู  

1. สถาบันการเงินที่ตางชาติเปนเจาของทั้งหมด  

ตามมาตรา 20 วรรคหนึ่งและวรรคสอง รัฐบัญญัติสถาบันการเงิน ค.ศ. 2010 เงื่อนไขในการ

ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการเงินที่ตางชาติเปนเจาของทั้งหมดรอยละ 100 มีดังนี้ 

ก. มีทุนกอตั้ง-ทุนอัดฉีดขั้นต่ําตามที่กําหนดในกฎหมาย 

ข. เปนเจาของสถาบันการเงินประเภทจํากัดความรับผิดซึ่งมีสมาชิกคนเดียว หรือ เปนผูถือหุน

ที่เปนผูเริ่มกอตั้งหรือสมาชิกผูเริ่มกอตั้งซึ่งเปนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการตามกฎหมายและ

มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะรวมทุน หรือ เปนผูถือหุนที่เปนผูเริ่มกอตั้งหรือ

สมาชิกผูเริ่มกอตั้งซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมีความสามารถในการทํานิติกรรมทางแพง และ

มีความสามารถทางการเงินเพียงพอที่จะรวมทุน 

    ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดใบอนุญาตที่ใชบังคับกับเจาของ

สถาบันการเงินจํากัดความรับผิดที่มีสมาชิกคนเดียว ผูถือหุนที่เปนผูเริ่มกอตั้ง และสมาชิกผู

เริ่มกอตั้ง  

ค. ผูบริหาร ผูจัดการ สมาชิกคณะกรรมการควบคุมจะตองเปนไปตามเกณฑและเงื่อนไขที่

กําหนดในมาตรา 50 ของกฎหมายนี ้

ง. มีขอบังคับที่สอดคลองกับบทบัญญัติกฎหมายนี้และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

จ. มีโครงการจัดตั้งหรือแผนธุรกิจที่เปนไปไดในทางปฏิบัติที่ไมกระทบตอความปลอดภัยและ

มั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ไมกอใหเกิดการผูกขาดทางการคา ขอจํากัดการแขงขันทาง

การคา หรือการแขงขันอันไมเปนธรรมในระบบสถาบันการเงนิ 

ฉ. สถาบันการเงินตางประเทศไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการธนาคารตามบทบัญญัติกฎหมาย

ของประเทศตนทางที่สํานักงานใหญตั้งอยู 

ช. กิจกรรมตางๆ ที่สถาบันการเงินตางประเทศยื่นขอดําเนินการในประเทศเวียดนามจะตอง

เปนสิ่งท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินการในประเทศตนทางที่สํานักงานใหญตั้งอยูเชนกัน 



 

 

 

143  

ซ. สถาบันการเงินตางประเทศจะตองมีผลประกอบการท่ีดีและเปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคาร

แหงรัฐเวียดนามกําหนดไวเก่ียวกับมูลคาสินทรัพย สถานะทางการเงิน และอัตราสวนพรู

เดนทเชียล (prudential ratio)  

ฌ. สถาบันการเงินตางประเทศจะตองรับรองเปนลายลักษณอักษรซึ่งจะจัดสงใหแกธนาคารแหง

รัฐเวียดนามวาจะใหการสนับสนุนดานการเงิน เทคโนโลยี การบริหารจัดการ และการ

ปฏิบัติการแกสถาบันการเงินรวมทุน สถาบันการเงินที่ตางชาติเปนเจาของทั้งหมดรอยละ 

100 และสาขาธนาคารตางประเทศ เพื่อรับรองวาสถาบันตางๆ เหลานี้สามารถดํารงมูลคา

ทุนกอตั้ง/ทุนอัดฉีดจริง โดยไมต่ํากวาทุนที่กฎหมายกําหนด และปฏิบัติตามขอกําหนดใน

การรับรองใหระบบการเงินมีความมั่นคงตามที่กฎหมายกําหนด 

ญ. หนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของในประเทศตนทางไดลงชื่อในบันทึกขอตกลงกับธนาคารแหง

รัฐเวียดนามดานความรวมมือในการกํากับดูแลกิจการธนาคารและการแลกเปลี่ยนขอมูลใน

การกํากับดูแลใหระบบการเงินมีความมั่นคง หนวยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวของในประเทศตน

ทางจะตองแจงเปนลายลักษณอักษรโดยรับรองวาจะกํากับดูแลการดําเนินงานของสถาบัน

การเงินตางประเทศโดยรวมตามแนวทางปฏิบัติสากลระดับสูงสุด 

2. ธนาคารพาณิชย 

เอกสารในการขออนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการธนาคารพาณิชยประกอบดวย 

1. คําขออนุญาตจัดตั้งและประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ลงชื่อโดยผูถือหุนที่เปนผูเริ่มกอตั้ง 

เจาของ และสมาชิกกอตั้ง  

2. รางขอบังคบั  

3. แผนการจัดตั้งธนาคารพาณิชย ซึ่งมีรายละเอียดข้ันต่ําดังนี ้ 

ก. ความจําเปนในการจัดตั้งธนาคารพาณิชย 

ข. ชื่อธนาคารพาณิชย ชื่อจังหวัด/เมืองภายใตการจัดการโดยสวนกลางที่สํานักงานใหญ

ตั้งอยู เวลาดําเนินการ ทุนกอตั้ง รายละเอียดการดําเนินงาน  

ค. ความสามารถทางการเงนิของผูถือหุนในการจัดตั้ง การรวมทุน การเปนหุนสวนจํากัด 

ง. แผนผังองคกรและเครือขายการดําเนินงานของธนาคารที่คาดการณในชวง 3 ปแรก 

จ. รายชื่อบุคลากรพรอมระบุรายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ ประสบการณทํางานในภาค

การเงิน การธนาคาร และการบริหารจัดการความเสี่ยงตามขอกําหนดของทุกตําแหนง

งาน 

(1) ประธาน สมาชิก กรรมการบริหารอิสระ สมาชิกสภา หัวหนาคณะกรรมการ

บริหาร สมาชิกสภา  

(2) หัวหนา สมาชิก สมาชิกผูเชี่ยวชาญและรับผิดชอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ 

(3) ผูอํานวยการทั่วไป (ผูอํานวยการ) รองผูอํานวยการทั่วไป (รองผูอํานวยการ) 

สมุหบัญช ีและหัวหนาหนวยยอยในโครงสรางองคกร 
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ฉ. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ไดแก การกําหนด การวัด การปองกัน การบริหาร

จัดการ และควบคุมความเสี่ยงดานเครดิต ความเสี่ยงดานปฏิบัติการ ความเสี่ยงจาก

ภาวะตลาด ความเสี่ยงดานสภาพคลอง และความเสี่ยงอ่ืนๆ ในการดําเนินงาน 

ช. เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การคาดการณเก่ียวกับการลงทุนทางการเงินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองเปนไปตามขอกําหนดในการบริหาร การ

จัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย และกฎระเบียบขอบังคับของธนาคาร

แหงรัฐเวียดนาม 

(3) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งตองระบุอยางชัดแจง ไดแก 

ระยะเวลาในการลงทุนดานเทคโนโลยี ประเภทเทคโนโลยีที่คาดวาจะใช ความ

คาดหวังตอผูบริหารและความสามารถของผูบริหารในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อรับรองวาจะผสานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเชื่อมตอกับ

ระบบการบริหารจัดการของธนาคารแหงรัฐเวียดนามในการใหขอมูลตามขอ

กําหนดการบริหารจัดการของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม 

(4) เอกสารเกี่ยวกับโครงสรางเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินกิจการธนาคาร

พาณิชย 

(5) มาตรการเพ่ือรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงตามประเภทของการบริการ

ที่คาดวาจะดําเนินงาน 

(6) แผนบริหารจัดการความเสี่ยงดานเทคโนโลยีท่ีคาดวาจะใชในการดําเนินกิจการ

ธนาคารพาณิชย 

(7) การคาดการณในการมอบหมายความรับผิดชอบเพ่ือรายงานและควบคุมระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซ. ความสามารถดานการดํารงอยูและพัฒนาของธนาคารในตลาดการธนาคาร 

(1) การวิเคราะหตลาดการธนาคาร โดยระบุสถานะตามความเปนจริง อุปสรรค 

และโอกาส  

(2) ความสามารถในการเขาแขงขันในตลาดการธนาคาร โดยแสดงใหเห็นขอ

ไดเปรียบของธนาคารเมื่อเขารวมในตลาดการธนาคาร 

(3) กลยุทธการพัฒนา การขยายเครือขายดําเนินงาน และรายละเอียดการดําเนิน

กิจการธนาคาร ประเภทและจํานวนลูกคา พรอมท้ังระบุรายละเอียดการปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขการดําเนินกิจการ 

ฌ. ระบบการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบบัญชี 

(1) หลักการดําเนินการระบบตรวจสอบภายใน 
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(2) รางกฎขอบังคับภายในพ้ืนฐานขององคกรและการดําเนินกิจการธนาคาร รวมท้ัง

กฎขอบังคับภายในตามที่ระบุในวรรคสอง ของมาตรา 93 ของกฎหมายสถาบัน

การเงินและขอกําหนดดังตอไปนี ้

  -   กฎขอบังคับองคกรและการดําเนินการของคณะกรรมการบริหาร   

       สมาชิกสภา คณะกรรมการตรวจสอบ ฝายบริหาร 

    -   กฎขอบังคับองคกรและการดําเนินการของสํานักงานใหญ สํานักงานสาขา   

        และหนวยยอยอ่ืน ๆ 

(3) รายละเอียดและกระบวนการดําเนินการตรวจสอบภายใน  

ฌ. แผนธุรกิจที่คาดการณในชวง 3 ปแรกซึ่งประกอบดวยการวิเคราะหตลาด กลยุทธ 

วัตถุประสงคและแผนปฏิบัติการ งบการเงินของแตละป (งบดุลและรายงานผล

ประกอบการธุรกิจ รายงานกระแสเงนิสด มาตรฐานความปลอดภัยของเงินทุนขั้นต่ํา เกณฑ

สําหรับผลการดําเนินงาน และคําอธิบายความสามารถดําเนินงานตามเปาหมายทางการเงิน

ในแตละป) 

4. เอกสารที่แสดงความสามารถของเครื่องมือบริหารจัดการ การตรวจสอบ และการบริหารที่

คาดการณมีดังนี ้

ก. ประวัติสวนตัวโดยสังเขป ประวัติอาชญากร (หรือเอกสารเทียบเทา)   

ข. สําเนาเอกสารแสดงคุณวุฒิที่รับรองวาถูกตอง 

ค. เอกสารอื่นๆ อันเปนหลักฐานวาไดปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่กําหนดไวใน

กฎหมายสถาบันการเงินและบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวของ 

ง. ในกรณีที่บุคคลที่ไดรับเลือกใหเปนคณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภา คณะกรรมการ

ตรวจสอบหรือผูอํานวยการทั่วไปไมไดถือสัญชาติเวียดนาม นอกจากเอกสารขางตนแลว

จะตองแจงเปนลายลักษณอักษรวามีคุณสมบัติครบถวนในการพํานักและทํางานใน

ประเทศเวียดนาม 

5. รายงานการประชุมของผูถือหุนที่เปนผูเริ่มกอตั้ง สมาชิกผูเริ่มกอตั้ง หรือเอกสารของเจาของใน

การคัดเลือกคณะกรรมการเตรียมการ หัวหนาคณะกรรมการเตรียมการ การอนุมัติรางขอบังคบั 

แผนการจัดตั้งธนาคารและรายละเอียดตําแหนงฝายบริหาร  

 ตามที่ระบุในขอ 5 ของหนังสือเวียนเกี่ยวกับการใหอนุญาตและรายละเอียดองคกรและการ

ดําเนินกิจการธนาคารพาณิชย สาขาธนาคารตางประเทศ และสํานักงานผูแทนของสถาบันการเงิน

ตางประเทศ สถาบันตางประเทศท่ีมีการดําเนินกิจการธนาคารในประเทศเวียดนาม (หนังสือเวียนฉบับที่ 

40/2011/TT-NHNN) คําสั่งและขั้นตอนการใหอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการธนาคารพาณิชย 

ใบอนุญาตจัดตั้งสาขาธนาคารตางประเทศมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ก.   คณะกรรมการเตรียมการจัดทําเอกสารเพ่ือยื่นคํารองขอใบอนุญาตและสงทางไปรษณีย

หรือยื่นโดยตรงตอธนาคารแหงรัฐเวียดนาม ภายใน 60 วันหลังจากไดรับเอกสารคํารองขอ
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ใบอนุญาต ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะตอบรับเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ

เตรียมการเพื่อยืนยันวาไดรับเอกสารสําหรับการพิจารณาและอนุมัติในหลักการแลว ใน

กรณีที่เอกสารคํารองขอใบอนุญาตไมสมบูรณ ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะแจงเปนลาย

ลักษณอักษรตอคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือขอเอกสารเพิ่มเติม 

ข.  ภายใน 90 วันหลังจากสงเอกสารยืนยันวาไดรับเอกสารครบถวน ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม

จะสงเอกสารอนุมัติเปนลายลักษณใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยหรือสาขาธนาคารตางประเทศ

ได ในกรณีที่ไมไดรับอนุมัติ ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะแจงเปนลายลักษณอักษรตอ

คณะกรรมการเตรียมการโดยระบุเหตุผลที่ไมอนุมัติอยางชัดแจง 

ค.   ภายใน 60 วันหลังจากไดรับอนุมัติเปนลายลกัษณอักษรใหจัดตั้งธนาคารพาณิชยหรือสาขา

ธนาคารตางประเทศ คณะกรรมการเตรียมการจะตองจัดทําเอกสารเพ่ิมเติมและสงทาง

ไปรษณียหรือยื่นโดยตรงตอธนาคารแหงรัฐเวียดนาม หากธนาคารแหงรัฐเวียดนามไมไดรับ

เอกสารหรือไดรับเอกสารดังกลาวไมครบถวนภายในระยะเวลาขางตน การอนุมัติโดย

หลักการจะถือเปนอันยกเลิกภายใน 2 วันหลังจากไดรับเอกสารเพิ่มเติมครบถวนแลว 

ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะแจงเปนลายลักษณอักษรวาไดรับเอกสารครบถวน และภายใน 

30 วันหลังจากไดรับเอกสารครบถวน ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะออกใบอนุญาตตาม

ขอกําหนด ในกรณีที่ไมอนุญาต ธนาคารแหงรัฐเวียดนามจะแจงเปนลายลักษณอักษรตอ

คณะกรรมการเตรียมการโดยระบุเหตุผลที่ไมอนุญาตอยางชัดแจง 

4.4.2.2 เงินทุนจัดตั้งสถาบันการเงิน 

ตามรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 141/2006/ND-CP ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2006 สถาบันการเงิน

จะตองมีเงินทุนข้ันต่ําตามกฎหมายดังตอไปนี้ 

ลําดับ ประเภทของสถาบันการเงิน เงินทุนขั้นต่ําตามกฎหมาย 

จนถึง ค.ศ. 2008 จนถึง ค.ศ. 2010 

1 ธนาคาร   

1.1 ธนาคารพาณิชย   

 - ธนาคารพาณิชยของรัฐ 3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

 - ธนาคารพาณิชยรวมหุน (Joint Stock 

Bank) 

1 ลานลานดอง

เวียดนาม 

1 ลานลานดอง

เวียดนาม 

 - ธนาคารรวมทุน (Joint Venture Bank) 1 ลานลานดอง

เวียดนาม 

3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

 - ธนาคารพาณิชยตางประเทศท่ีเขามาลงทุน

ในเวียดนามรอยละ 100 (Bank with 100% 

foreign capital) 

1 ลานลานดอง

เวียดนาม 

3 ลานลานดอง

เวียดนาม 
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ลําดับ ประเภทของสถาบันการเงิน เงินทุนขั้นต่ําตามกฎหมาย 

จนถึง ค.ศ. 2008 จนถึง ค.ศ. 2010 

 - สาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 15 ลานดอลลาร

สหรัฐ 

15 ลานดอลลาร

สหรัฐ 

1.2 ธนาคารท่ีจัดตั้งข้ึนตามนโยบาย(Policy 

Bank) 

5 ลานลานดอง

เวียดนาม 

5 ลานลานดอง

เวียดนาม 

1.3 ธนาคารเพ่ือการลงทุน(Investment Bank) 3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

1.4 ธนาคารเพ่ือการพัฒนา (Development 

Bank) 

5 ลานลานดอง

เวียดนาม 

5 ลานลานดอง

เวียดนาม 

1.5 ธนาคารสหกรณ (Cooperative banks) 1 ลานลานดอง

เวียดนาม 

3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

1.6 กองทุนเพ่ือประชาชน (People's Credit 

Fund) 

  

 - กองทุนเพ่ือประชาชนกลาง (the Central 

People's Credit Funds) 

1 ลานลานดอง

เวียดนาม 

3 ลานลานดอง

เวียดนาม 

 - กองทุนเพ่ือประชาชนทั่วไป (Basic 

People's Credit Fund) 

1 พันลานดอง

เวียดนาม 

1 พันลานดอง

เวียดนาม 

2. สถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคาร   

2.1 บริษัทเงินทุน 3 แสนลานดอง

เวียดนาม 

5 แสนลานดอง

เวียดนาม 

2.2 บริษัทลิสซิ่ง 1 แสนลานดอง

เวียดนาม 

1.5 แสนลานดอง

เวียดนาม 

 

 สําหรับนักลงทุนตางชาติ รัฐบาลไดออกรัฐกฤษฎีกาฉบับที่  01/2014/ND-CP ลงวันที่ 3 

มกราคม ค.ศ. 2014 วาดวยการซื้อหุนของสถาบันการเงินในเวียดนามของชาวตางชาติ (ซึ่งตอไปนี้

เรียกวารัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 01/2014/ND-CP) ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดขอจํากัดของนักลงทุน

ตางชาติในการลงทุนในสถาบันการเงินที่จัดตั้งข้ึนในประเทศเวียดนามดังตอไปนี้  
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1. นักลงทุนตางชาติจะตองซื้อหุนของสถาบันการเงินในประเทศเวียดนามโดยรูปแบบ 1) ซื้อ

หุนโดยตรงจากผูถือหุน 2) ซื้อจากสถาบันการเงินท่ีเสนอขายหุน 3) แปลงสภาพวิสาหกิจ

ใหเปนสถาบันการเงินที่ถือหุนในบริษัทอื่น398 

2. นักลงทุนตางชาติจะตองถือหุนไมเกินสัดสวนตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

 

ลําดับ ผูถือหุน 

สัดสวนขั้นสูงสุดท่ีชาวตางชาติ

สามารถถือหุนในสถาบันการเงินของ

เวียดนาม (คิดเปนรอยละของจํานวน

หุนทั้งหมด) 

1 ชาวตางชาติ 5 

2 องคกรตางประเทศ 15 

3 นักลงทุนตางชาติตามแผนกลยุทธของรัฐ 20 

4 นักลงทุนตางชาติและบริษัทในเครอื 20 

5 การถือหุนรวมกันทั้งหมดของนักลงทุน

ตางชาติและบริษัทในเครือ 

30 

สัดสวนการถือหุนของสถาบันการเงินโดยนักลงทุนตางชาติดังกลาวมาในขางตนใหบังคับใชกับ

กรณีท่ีนักลงทุนตางชาติไดมอบหมายใหบุคคลอ่ืนหรือบริษัทอ่ืนๆ ซื้อหุน 

นอกจากนี้ ในกรณีที่นักลงทุนตางชาติแปลงพันธบัตรแปลงสภาพของสถาบันการเงินในประเทศ

เวียดนามเปนหุน จะตองคํานึงถึงสัดสวนการถือหุนตามที่กลาวมาในขางตนดวยเชนกัน 

3. เงื่อนไขขอจํากัด 

กฎหมายเวียดนามไมไดกําหนดขอจํากัดสําหรับชาวตางชาติหรือองคกรตางชาติ (รวมถึงสถาบัน

การเงนิตางชาติ) ที่ถือหุนเปนสัดสวนนอยกวารอยละ 10 ในสถาบันการเงนิเวียดนาม  

อยางไรก็ตามกฎหมายไดกําหนดเงื่อนไขขอกําหนดสําหรับองคกรตางชาติที่ประสงคจะถือหุน

มากกวารอยละ 10 ในสถาบันการเงินเวียดนาม ซึ่งองคกรตางชาติจะตองมีคณุสมบัติดังตอไปนี ้

- ไดรับการจัดลําดับความนาเชื่อถือใหอยูในระดับมีความมั่นคง ในระดับเทียบเทา หรือใน 

ระดับที่สูงกวาโดยสถาบันการเงินตางประเทศ  

- มีทรัพยากรดานการเงินที่เพียงพอตามงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานสอบ  

บัญชีอิสระ  

                                           
398 ตามมาตรา 6.3 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 01/2014/ND-CP นักลงทุนตางชาติจะตองซื้อหุนในกรณีที่สถาบันการเงินได 

    เปลี่ยนรูปแบบตามกฎหมายไปเปนสถาบันการเงินรวมทุน 
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- การซื้อหุนจะไมเปนการผูกขาด และไมกระทบตอเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินใน 

ประเทศเวียดนาม  

- ไมเคยกระทําการฝาฝนกฎหมายวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตรา การธนาคาร หลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม    

-  มีสินทรัพยเปนมูลคาอยางนอย 10 พันลานดอลลารสหรัฐในกรณีที่นักลงทุนตางชาติเปน  

 ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง หรือมีสินทรัพยเปนมูลคาอยางนอย 1 พันลานดอลลาร 

 สหรัฐ ในกรณีที่นักลงทุนเปนองคกรประเภทอื่น 

สําหรับนักลงทุนตางชาติตามแผนกลยุทธของรัฐที่ตองการถือหุนในสถาบันการเงินมากกวารอย

ละ 10 ของหุนทั้งหมด (นักลงทุนตางชาติตามแผนกลยุทธของรัฐ หมายถึง “สถาบันตางประเทศท่ีมี

ความสามารถทางการเงินและไดเขาทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรโดยตัวแทนผูมีอํานาจกระทําแทน

เก่ียวกับผลประโยชนระยะยาวในสถาบันการเงินในเวียดนามและสถาบันการเงินในเวียดนามไดใหการ

สนับสนุนเพื่อการถายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม การพัฒนาสินคาและบริการเก่ียวกับการธนาคาร พัฒนา

ความสามารถทางการเงนิ การบริหารจัดการ และการดําเนินธุรกิจ”) จะตองมีคณุสมบัติดังตอไปนี้ 

- นักลงทุนเชิงกลยุทธตางชาติจะตองเปนสถาบันการเงิน เชน ธนาคารตางประเทศ บริษัท

เงินทุนตางประเทศ บริษัทลิสซิ่ง 

- ตองมีประสบการณในการดําเนินธุรกิจการธนาคารระหวางประเทศอยางนอย 5 ป  

- มีสินทรัพยเปนมูลคาอยางนอย 20 พันลานดอลลารสหรัฐ  

- ตองไมถือหุนรอยละ 10 ของหุนทั้งหมดในสถาบันการเงินอ่ืนๆ ในประเทศเวียดนาม 

นอกจากนี้ กฎหมายเวียดนามยังไดกําหนดเงื่อนไขในการขายหุนของสถาบันการเงินใหนักลงทุน

ตางชาติ ตามมาตรา 11 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 01/2014/ND-CP โดยเงื่อนไขในการขายหุนใหนักลงทุน

ตางชาติมีดังนี้  

1)  สถาบันการเงินที่ จะแปลงสภาพเปนสถาบันการเงินรวมทุน  (joint-stock credit 

institutions) จะตองมีแผนการจัดสรรหุน แผนการแปลงสภาพบริษัท ซึ่งรวมถึงแผนการ

ขายหุนใหนักลงทุนตางชาติท่ีไดรับการอนุมัติ  

2)  สถาบันการเงินรวมทุน  (joint-stock credit institutions) จะตองมีแผนการเพ่ิมทุน 

แผนการขายหุนที่บริษัทถือไวเองหรือหุนทุนซื้อคืน (treasury stocks) ซึ่งรวมถึงแผนการ

ขายหุนใหนักลงทุนตางชาติที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน  

 ราคาขายหุนของสถาบันการเงิน 

1) สําหรับหุนของสถาบันการเงินไมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ใหกําหนดราคาขายดวย

การประมูลหรือการตกลงระหวางกัน 

2) สําหรับหุนของสถาบันการเงินจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย การกําหนดราคาขายให

เปนไปตามกฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  



 
150  

กลาวโดยสรุปการกําหนดหลักเกณฑสําหรับการซื้อหุนของสถาบันการเงินในประเทศเวียดนาม

ของนักลงทุนตางชาติเปนการสรางความปลอดภัยและเสริมสรางเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินใน

ประเทศเวียดนาม และยังเปนการสรางความมั่นคงใหกับตลาดการเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตรา  

4.4.3 กฎหมายตอตานการฟอกเงิน  

กฎหมายวาดวยการตอตานการฟอกเงินของเวียดนามประกอบไปดวย  

- รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 07/2012/QH13 ลงวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2012 วาดวยการตอตานการ

ฟอกเงิน  

- รัฐกฤษฎีกาของรัฐบาล ฉบับที่ 116/2013/ND-CP ลงวันที่ 4 ตุลาคม ค.ศ. 2013 กําหนด

รายละเอียดของการปรับใชกฎหมายตอตานการฟอกเงิน 

- หนังสือเวียนของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม ฉบับที ่35/2013/TT-NHNN ลงวันที่ 31 ธันวาคม 

ค.ศ. 2013 กําหนดแนวทางของการปรับใชกฎหมายตอตานการฟอกเงิน 

รัฐบัญญตัติอตานการฟอกเงิน ค.ศ. 2012 

มาตรา 1 ของรัฐบัญญัติตอตานการฟอกเงิน ค.ศ. 2012 ไดกําหนดวัตถุประสงคของกฎหมายนี้

ไววา  

- เพ่ือที่จะเปนมาตรการในการปองกัน ตรวจสอบ ปราบปราม ยับยั้ง และจัดการองคกรและ 

    บุคคลในการกระทําผิดฐานฟอกเงนิ  

- บัญญัติเก่ียวกับหนาที่และความรับผิดของหนวยงาน องคกร และบุคคลในการปองกันการ 

    ฟอกเงิน รวมไปถึงความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการตอตานการฟอกเงิน 

 การปองกันการฟอกเงินท่ีสนับสนุนการกอการรายเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งประมวล

กฎหมายอาญาและกฎหมายการตอตานการกอการราย  

มาตรา 21 และ 22 รัฐบัญญัติตอตานการฟอกเงิน ค.ศ. 2012 กําหนดใหสถาบันทางการเงิน 

สถาบันอ่ืนและบุคคลที่เก่ียวของกับการเงิน (ไดแก ประกอบกิจการเก่ียวกับเกมที่เลนเพื่อหวังผลรางวัล 

บอนการพนัน แลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย องคกรขายตรง) ตองรายงานธุรกรรมที่ตองสงสัยตอธนาคาร

แหงรัฐเวียดนาม เม่ือปรากฏวาธุรกรรมดังกลาวเปนธุรกรรมที่เกี่ยวพันกับทรัพยสินที่มีมูลคาสูง โดย

มูลคาธุรกรรมถูกกําหนดโดยนายกรัฐมนตรีภายใตขอเสนอของกฎระเบียบของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม 

ตัวอยางของธุรกรรมที่ตองสงสัยตามมาตรา 22 รัฐบัญญัติตอตานการฟอกเงิน ค.ศ. 2012   

ไดแก 

- เมื่อลูกคาแจงขอมูลที่ไมถูกตองหรือไมครบถวน 

- เมื่อลูกคาชักจูงใหสถาบันการเงินไมรายงานธุรกรรมตอหนวยงานของรัฐ 

- ไมสามารถระบุตัวลูกคาไดจากขอมูลท่ีลูกคาแจงใหทราบ  

- เบอรติดตอของบุคคลหรือตัวแทนที่แจงไวไมสามารถติดตอได  
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- ธรุกรรมไดกระทําขึ้นโดยองคกรหรือบุคคลท่ีมีรายชื่อปรากฏอยูในบัญชีรายชื่อที่ตองระวัง 

- ธุรกรรมบงชี้วาเปนธุรกรรมที่เก่ียวของกับผูรวมกระทําความผิดทางอาญา 

- องคกรหรือบุคคลที่มีสวนรวมกับธุรกรรมที่มีมูลคามาก ที่ไมสอดคลองกับรายไดของ

องคกรหรือบุคคล 

- ธุรกรรมของลูกคาที่ไมไดกระทําตามข้ันตอนหรือกระบวนการทีบ่ัญญัตไิวตามกฎหมาย 

รัฐกฤษฎีกาฉบบัท่ี 116/2013/ND -CP 

รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 116/2013/ND-CP ลงวันท่ี 4 ตุลาคม ค.ศ. 2013 บัญญัติเก่ียวกับการบังคับ

ใชกฎหมายตอตานการฟอกเงิน (ในที่นี้จะเรียกวารัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 116/2013/ND-CP)  รัฐกฤษฎีกา

ไดบัญญัติมาตรการเฉพาะในการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ไดแก 

- การระบุ จัดทํารายงาน และจัดเก็บขอมูลของลูกคา  

- การรวบรวม ประมวลผล และโอนยายขอมูลเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงิน  

- การปรับใชมาตรการชั่วคราว  

- ความรับผิดชอบของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม กระทรวงความมั่งคงสาธารณะและ

กระทรวงอ่ืนๆ  

- ความรวมมือระหวางประเทศเก่ียวกับการปองกันการฟอกเงิน 

ภายใตรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 116/2013/ND-CP สถาบันทางการเงินจะตองจัดใหมีมาตรการ

ตรวจสอบลูกคาดังนี ้

- เมื่อลูกคาเปดบัญชีใหม 

- เมื่อลูกคาเริ่มมีความสัมพันธกับสถาบันทางการเงินในการท่ีจะใชผลิตภัณฑและบริการทาง

การเงินของสถาบันทางการเงนิ  

- เม่ือลูกคามีการทําธุรกรรมท่ีมีมูลคาสูงผิดปกติ (มูลคา 300 ลานลานดองหรือมากกวา

ภายใน 1 วัน) 

- เมื่อมีการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส แตขาดขอมูลเก่ียวกับชื่อ ที่อยูหรือเลขที่บัญช ี

- เมื่อมีธุรกรรมที่ตองสงสัยหรือเก่ียวของกับธุรกรรมที่ตองสงสัยเก่ียวกับการฟอกเงนิ 

- เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับความถูกตองหรือความสมบูรณของการระบุขอมูลของลูกคาที่ไดเคย

รวบรวมไวแลว 

รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 116/2013/ND-CP ยังกําหนดใหสถาบันทางการเงินจัดทําระเบียบภายในที่

เก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตัวอยางกฎหมายภายในไดแก 

- นโยบายการรับลูกคา  

- ขั้นตอนและกระบวนการในการระบุตัวลูกคา  

- การตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลของลูกคาใหทันสมัย  

- แนวทางการรายงานธุรกรรม  



 
152  

- กระบวนการตรวจสอบและการจัดการกับธุรกรรมที่ตองสงสัย  

- การจัดเก็บและการรักษาความลับของขอมูล  

- การกําหนดมาตรการชั่วคราวและหลักการในการจัดการธรุกรรมลาชา  

- การรายงานและการใหขอมูลแกธนาคารแหงรัฐเวียดนามและหนวยงานที่เก่ียวของ 

- การจัดการอบรมเก่ียวกับการตอตานการฟอกเงิน  

- การควบคุมและการตรวจสอบบัญชีภายในเพ่ือใหเปนไปตามนโยบายและกฎหมาย ดาน

ระบบและกระบวนการตอตานการฟอกเงิน  

หนังสือเวียนของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม ฉบับท่ี 35/2013/TT-NHNN 

หนังสือเวียนของธนาคารแหงรัฐเวียดนาม ฉบับที่ 35/2013/TT-NHNN ใชบังคับกับสถาบันทาง

การเงิน องคกรและบุคคลที่ไมเก่ียวของกับสถาบันทางการเงิน นอกจากนี้หนังสือเวียนยังครอบคลุม

องคกรและบุคคล องคกรตางชาติท่ีมีการประกอบกิจการทั้งในและนอกประเทศเวียดนามแตมีธุรกรรม

ทางการเงินในประเทศเวียดนาม  โดยหนังสือเวียนของธนาคารแหงรัฐเวียดนามไดบัญญัติหนาที่ในการ

ตอตานการฟอกเงินดังนี้ 

- หนังสือเวียนกําหนดใหมีการจัดทํารายงานตอธนาคารแหงรัฐเวียดนามเมื่อมีธุรกรรมที่

เชื่อมโยงกับลูกคาชาวตางชาติมีอิทธิพลทางการเมืองซึ่งถือเปนกลุมที่มีความเสี่ยงสูง  

นอกจากนี้หนวยงานที่รายงานธุรกรรมจะตองดูแลและตรวจสอบธุรกรรมของกลุมลูกคาท่ีมี

ความเสี่ยงสูงอยางใกลชิด โดยปรับปรุงขอมูลลูกคาใหทันสมัยสองครั้งตอป 

- เมื่อสถาบันการเงินพบธุรกรรมที่มีมูลคาสูง ธุรกรรมที่ตองสงสัย การโอนเงินทาง

อิเล็กทรอนิกสเกินวงเงินที่กฎหมายกําหนด หรือ การฟอกเงินเพื่อสนับสนุนการกอการราย 

สถาบันการเงินจะตองรายงานตอธนาคารแหงรัฐเวียดนามเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ 

ธุรกรรมท่ีมีมูลคาสูง เม่ือมูลคาเงินตราตางประเทศหรือเงินเวียดนาม อัญมณี โลหะมีคา 

(ยกเวนทองคํา) สูงกวา 300 ลานดอง  

หนวยงานในการบังคับใชกฎหมายตอตานการฟอกเงิน  

ตามรัฐบัญญัติตอตานการฟอกเงิน ค.ศ. 2012 หนวยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมาย

ปองกันการฟอกเงิน โดยมีหนาทีร่ายงาน ปองกันและตอตานการฟอกเงนิ ไดแก 

- สํานักงานตอตานการฟอกเงินภายใตแผนกตรวจสอบและกํากับของธนาคารแหงรัฐ

เวียดนาม สํานักงานตอตานการฟอกเงินจะสนับสนุนหัวหนาแผนกตรวจสอบของธนาคาร

แหงรัฐเวียดนามในการบังคับใชกฎระเบียบเก่ียวกับการตอตานการฟอกเงินและพันธกรณี

ระหวางประเทศเก่ียวกับการตอตานฟอกเงินที่ประเทศเวียดนามลงนาม โดยอํานาจและ

หนาที่ของสํานักงานตอตานการฟอกเงินบัญญัติเปนไปตามคําสั่งฉบับที่ 1654/QD-NHNN 

ของธนาคารแหงรัฐเวียดนามลงวันท่ี 14 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 

- ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม มีบทบาทสําคัญในการควบคุมและกํากับดูแลการดําเนินการตาม

กฎระเบียบเก่ียวกับการตอตานการฟอกเงิน  
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- กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ มีหนาที่สืบสวนและสอบสวนเก่ียวกับอาชญากรรมการ

ฟอกเงิน 

- กระทรวงการคลัง มีหนาที่บังคับใชมาตรการตอตานการฟอกเงินในสวนที่เก่ียวของกับการ

ประกันภัย การดําเนินธุรกิจ การลงทุน และเกมที่เลนเพ่ือหวังผลรางวัลและบอนการพนัน 

- กระทรวงโยธาธิการ มีหนาที่บังคับใชมาตรการตอตานการฟอกเงินในสวนที่เก่ียวกับธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย 

- กระทรวงยุติธรรม มีหนาที่บังคับใชมาตรการตอตานการฟอกเงินกับทนายความ องคกรทาง

กฎหมาย ทนายโนตารีพับลิค (Notary public) 

5. กฎหมายที่ดิน 

5.1 กฎระเบียบเกี่ยวกับการใชท่ีดิน การเวนคืนที่ดิน และการใหเชาที่อยูอาศัยสําหรับผูลงทุน

ชาวตางชาต ิ

วันที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 สภาแหงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามชุดที่ 13 ได

ตรารัฐบัญญัติที่ดิน ฉบับท่ี 45/2013QH13 (ในท่ีนี่จะเรียกวารัฐบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 2013) เพื่อกําหนด

หลักเกณฑเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สิทธิหนาที่ของรัฐในการเปนตัวแทนถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแทน

ประชาชน การบริหารจัดการท่ีดิน รวมถึงสิทธิและหนาที่ของผูใชที่ดิน 

5.1.1 สิทธิการใชท่ีดินและเอกสารสิทธิการใชท่ีดิน 

ในประเทศเวียดนามเอกชนไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน รัฐเปนผูดูแลและจัดการกรรมสิทธิ์ในที่ดิน รัฐ

เปนผูจัดสรรท่ีดินใหแกเอกชนซึ่งไดรับสิทธิในการใชที่ดิน โดยรัฐจะออกเอกสารสิทธิการใชที่ดิน (Land 

use rights certificate) ใหแกผูใชที่ดินที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด ผูเปนเจาของสิทธิการใช

ที่ดินมีสิทธิเหนือที่ดินนั้น เชน การปรับเปลี่ยนที่ดิน โอน มอบเปนมรดก มอบเปนของขวัญ หรือ จํานอง  

กฎหมายที่ดินอนุญาตใหบริษัททองถ่ินสามารถรับโอนสิทธิการใชที่ดินจากผูถือหุนอ่ืนได แตไม

อนุญาตใหนักลงทุนชาวตางชาติรับโอนสิทธิการใชท่ีดินจากผูถือหุนคนอ่ืนได นักลงทุนชาวตางชาติใน

ประเทศเวียดนามจะไดรับเพียงสิทธิการใชที่ดินผานการรวมลงทุนกับหุนสวนเวียดนาม โดยมีสิทธิเทา

เทียมกับผูเปนเจาของสิทธิการใชที่ดิน (ในการใหเชา บริจาค จํานอง นําไปรวมทุน) หากแหลงเงินทุน

หรือการเชาของผูรวมลงทุนไมไดมาจากงบประมาณของรัฐ  

ในกรณีที่นักลงทุนชาวตางชาติรวมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจซึ่งเชาที่ดินจากรัฐบาลกอนวันที่ 1 

กรกฎาคม ค.ศ. 2004 รัฐวิสาหกิจสามารถนํามูลคาของสิทธิการใชที่ดินมาคิดเสมือนเปนงบประมาณ

จากรัฐ ทั้งนี้รัฐวิสาหกิจไมถือวาเปนหนี้ตอรัฐและไมตองจายคาเชาที่ดินเมื่อรวมทุนกับองคกรตางชาติ 

โดยมูลคาของสิทธิการใชที่ดินถือเปนสวนของการรวมลงทุนโดยรัฐ  
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5.1.2 การเชาทีด่ิน 

นอกเหนือจากการรวมทุนกับหุนสวนเวียดนามเพ่ือจัดตั้งวิสาหกิจรวมทุน (joint venture 

enterprises) นักลงทุนตางชาติสามารถเชาที่ดินในประเทศเวียดนามไดภายหลังการจัดตั้งวิสาหกิจ

ตางชาติในประเทศเวียดนาม ตามมาตรา 153 วรรคสาม ของรัฐบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 2013 วิสาหกิจท่ี

ลงทุนโดยชาวตางชาติ มีสิทธิใชที่ดินในลักษณะดังนี้ 

- ที่ดินที่ใหเชาโดยรัฐบาล  

- ที่ดินที่ใหเชาหรือใหเชาชวงโดยองคกรทางเศรษฐกิจ399 หรือโดยประชาชนชาวเวียดนามที่

อาศัยอยูตางประเทศ  

- ที่ดินที่ใหเชาสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานของวิสาหกิจที่มีการรวมลงทุนของชาวตางชาติ  

กําหนดเวลาการใหเชาที่ดินสําหรับวิสาหกิจท่ีมีการรวมลงทุนของชาวตางชาติที่ลงทุนใน

โครงการในประเทศเวียดนามจะไดรับการพิจารณาตามลักษณะโครงการลงทุนหรือคําขอสําหรับการ

จัดสรรที่ดิน โดยปกติกรอบระยะเวลาการใหเชาที่ดินคือไมเกินกวา 50 ป แตในกรณีพิเศษ สามารถขอ

ขยายระยะเวลาการใหเชาที่ดินได แตทั้งนี้ตองไมเกิน 70 ป เมื่อกําหนดเวลาเชาที่ดินสิ้นสุดลง ผูใชที่ดิน

ประสงคที่จะใชที่ดินตอไปจะตองยื่นคําขอตอรัฐในการพิจารณาขยายระยะเวลาสิทธิการใชที่ดินตอไป 

โดยทั่วไปรัฐบาลจะพิจารณาขยายระยะเวลาการใชที่ดินจากหลักเกณฑตอไปนี้  

- ผูเชาที่ดินปฏิบัติตามรัฐบัญญัติที่ดิน  

- การใชที่ดินเปนไปตามแผนการใชที่ดินที่ไดรับการอนุมัต ิ

- สิทธิของผูลงทุนชาวตางชาตใินการใชที่ดินที่ใหเชา   

สิทธิการใชท่ีดินของผูลงทุนชาวตางชาติอาจแตกตางกัน โดยขึ้นอยูกับรูปแบบวิธีการชําระคา

เชา ภายใตบทบัญญัติของรัฐบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 2013 ผูลงทุนชาวตางชาติที่เชาที่ดินของรัฐบาลเวียดนาม

มีสิทธิในการเลือกวิธีการชําระคาเชา 2 วิธีดังนี้ 

- การเชาที่ดินโดยการชําระคาเชาเปนรายป 

- การเชาที่ดินโดยการชําระคาเชาเพียงครั้งเดียวครอบคลุมตลอดระยะเวลาการเชา 

สําหรับกรณีการเชาที่ดินโดย การชําระคาเชาเปนรายป นอกจากสิทธิทั่วไปของผูใชที่ดินแลว 

วสิาหกิจตางชาติจะไดรับสิทธ ิดังนี ้

- ใชสิทธิการใชที่ดินหรือสินทรัพยบนท่ีดินเปนหลักประกันกรรมสิทธิ์กับสถาบันหลักทรัพย  

- การรวมทุนโดยการใชสินทรัพยเหนือที่ดิน 

- การจําหนายอสังหาริมทรัพยเหนือที่ดิน 

 แตทวาวิสาหกิจตางชาติไมมีสิทธิท่ีจะโอนสิทธิการใชที่ดิน ใหเชา ใหเชาชวงหรือจํานองสิทธิการ

ใชที่ดิน  

                                           
399 องคกรทางเศรษฐกิจ หมายรวมถึง วิสาหกิจและสหกรณ 
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 ในกรณีที่ผูลงทุนตางชาติเลือกการเชาที่ดินโดยชําระคาเชาเพียงครั้งเดียวครอบคลุมตลอด

ระยะเวลาการเชา ผูลงทุนชาวตางชาติจะมีสิทธิเทาเทียมกับผูเปนเจาของสิทธิการใชที่ดินดังกลาว ดังนี ้

- โอนสิทธิการใชที่ดินและอสังหาริมทรัพยที่ตนมีกรรมสิทธิ์ที่ติดกับที่ดินในระยะเวลาการเชา

ที่ดิน 

- ใหเชาหรือใหเชาชวงสิทธิการใชที่ดิน รวมถึงอสังหาริมทรัพยที่ตนมีกรรมสิทธิ์ที่ติดกับที่ดิน

ในระยะเวลาการเชาที่ดิน  

- จํานองสิทธิการใชที่ดินและสินทรัพยที่ติดกับที่ดินกับสถาบันหลักทรัพยระหวางระยะเวลา

การเชาที่ดิน  

- การรวมทุนโดยใชสิทธิการใชที่ดินและสินทรัพยซึ่งติดกับที่ดิน สําหรับการผลิตและการ

จําหนายในระยะเวลาการเชาที่ดิน 

5.1.3 ราคาที่ดิน 

 การกําหนดราคาที่ดินทําไดดวยกันสามวิธ ี

1) โดยคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัด 

2) โดยการประมูล  

3) โดยผูใชที่ดินในสัญญาการโอน สัญญาเชา/เชาชวง หรือ การรวมทุนโดยใชสิทธิการใชที่ดิน 

รัฐบาลจะประเมินราคากลางที่ดินจากวัตถุประสงคการใชที่ดิน โดยรัฐบาลจะออกอัตราราคา

ที่ดินทุกๆ 5 ป ตามประเภทของที่ดินและตามที่ตั้ง ในวันท่ี 1 มกราคมของปท่ีประกาศใช ทั้งนี้การ

กําหนดราคาที่ดินจะอยูบนฐานของ 

- การใชที่ดินสําหรับครอบครัวหรือบุคคลในเขตที่รัฐกําหนดเพื่อการเกษตรกรรมหรือการอ่ืน  

- อัตราการใชที่ดิน  

- คาใชจายและคาธรรมเนียมในการจัดการการใชที่ดิน 

- คาปรับในกรณีละเมิดขอบังคับเก่ียวกับที่ดิน  

- เงินชดเชยตอรัฐกรณีเกิดความเสียหายตอที่ดินจากการจัดการหรือจากการใชที่ดิน 

- การประเมินราคาสิทธิการใชท่ีดินเพ่ือจายคืนในกรณีการสมัครใจคืนที่ดินแกรัฐ ในกรณีที่รัฐ

ไดจัดสรรสิทธิการใชที่ดินให  

- การรับรองเอกสารของสัญญาที่เก่ียวของกับสิทธิการใชที่ดิน โดยสัญญาที่เกี่ยวกับการใช

ที่ดินทุกประเภทจะตองไดรับการรับรองตามกฎหมาย  

5.1.4 การเวนคืนท่ีดิน 

รัฐบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 2013 อนุญาตใหรัฐบาลเวนคืนที่ดินจากผูที่ไดที่ดินจากการจัดสรรที่ดิน

หรือการเชาที่ดิน ที่ดินของนักลงทุนชาวตางชาติจะถูกเวนคืนในกรณีที่มีการละเมิดรัฐบัญญัติที่ดิน 

ดังตอไปนี้ 
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- นักลงทุนชาวตางชาติใชที่ดินโดยมีจุดประสงคที่ไมเหมาะสมและไดถูกลงโทษทางปกครอง

จากการกระทําที่ไมเหมาะสมนั้นและทําการละเมิดซ้ํา  

- จงใจที่จะทําลายที่ดิน 

- ไมปฏิบัติตามขอบังคบัของรัฐบาลและไมดําเนินการตามมาตรการบังคับทางปกครอง 

- ไมใชที่ดินเพ่ือดําเนินการตามโครงการลงทุนเปนเวลา 12 เดือนตอเนื่องกัน  

นอกจากนี้รัฐบาลยังอาจจะเวนคืนที่ดินดวยสาเหตุเพ่ือความม่ันคงและการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมสําหรับประโยชนสาธารณะของประชาชน ในกรณีที่มีการเวนคืนที่ดินกลับคืนผูใชที่ดินจะไดรับเงิน

ชดเชย 

5.1.5 การใหเชาที่อยูอาศัยภายในประเทศสําหรับผูลงทุนชาวตางชาติ  

ดังที่บัญญัติในมาตรา 131 รัฐบัญญัติเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย ค.ศ. 2005400 เฉพาะบุคคลดังตอไปนี้

ที่ไดรับอนุญาตที่จะสามารถเชาที่อยูอาศัยในประเทศเวียดนามได  

- องคกรและบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเขาประเทศเวียดนามไดเปนระยะเวลา 3 เดือนติดตอกัน

หรือมากกวา  

- ประชาชนชาวเวียดนามที่อาศัยอยูตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหเชาที่อยูอาศัยในเวียดนาม

ได 

โดยที่อยูอาศัยที่ใหเชาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้  

- มีทะเบียนกรรมสิทธิ์ออกตามกฎหมาย 

- เปนบานพักอาศัยหรือหองชุดที่เปนเอกเทศ  

- มีการรับประกันความปลอดภัยสําหรับผูเชา 

- มีการรับประกันวามีการวางระบบไฟฟา ประปา สุขอนามัยและสิ่งจําเปนอื่นๆ  

- ไมมีปญหาขอพิพาทเก่ียวกับกรรมสิทธิ์และสิทธิการใช 

สัญญาเชาที่อยูอาศัยจะตองไดรับการรับรองโดยทนาย (notary public) หรือรับรองความ

ถูกตองโดยคณะกรรมการประชาชนของอําเภอสําหรับที่อยูอาศัยที่อยูในเขตเมืองและรับรองโดย

คณะกรรมการประชาชนของชุมชนสําหรับที่อยูอาศัยในชนบท อยางไรก็ตาม สัญญาเชาที่อยูอาศัย

สําหรับระยะเวลานอยกวา 6 เดือนไมจําเปนตองไดรับการรับรองหรือยืนยันความถูกตองโดย

คณะกรรมการประชาชนของชุมชน ในกรณีดังกลาว ผูใหเชาจะตองสงสําเนาสัญญาเชาใหแก

คณะกรรมการประชาชนของชุมชน 

                                           
400 รัฐบัญญัติ ฉบับที่ 56/2005/QH11 ลงวนัที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 วาดวยท่ีอยูอาศัย 
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5.2 บทบัญญตัเิกี่ยวกับการวางแผนการใชท่ีดินสําหรับพื้นท่ีชุมชนเมืองและชนบท 

บทที่ 4 ของรัฐบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 2013 กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการวางแผนการใชที่ดิน ทั้งนี้ 

การวางแผนการใชท่ีดินในประเทศเวียดนามไมไดแบงตามเกณฑพ้ืนที่เขตเมืองและเขตชนบท แตแบง

ตามระดับการปกครองและวัตถุประสงคการใชที่ดิน บทบัญญัติของมาตรา 36 ของรัฐบัญญัติที่ดิน ค.ศ. 

2013 ไดกําหนดระบบการวางแผนการใชที่ดินในประเทศเวียดนามดังนี ้

- การวางแผนการใชที่ดินระดับชาติ  

- การวางแผนการใชที่ดินระดับจังหวัด 

- การวางแผนการใชที่ดินระดับอําเภอ 

- การวางแผนการใชที่ดินสําหรับการปองกันรัฐ   

- การวางแผนการใชที่ดินความมั่นคงของรัฐ 

การวางแผนการใชที่ดินจะตองเปนไปตามกฎระเบียบและสอดคลองกับยุทธศาสตร แผนแมบท

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงนโยบายการปองกันรัฐและความมั่นคง นอกจากนั้นการวาง

แผนการใชที่ดินจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานรัฐที่มีอํานาจ โดยคํานึงถึงตัวแปรที่สําคัญคือ  

- การใชที่ดินอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

- การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางสมเหตุสมผลและการคุมครองสิ่งแวดลอม 

- ความสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  

- การปกปองและฟนฟูพ้ืนที่ทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 

- ประชาธิปไตยและการเปดโอกาสใหมีสวนรวม 

- วัตถุประสงคการปองกันและความมั่นคงของรัฐ 

5.2.1 วัตถุประสงคของการวางแผนการใชที่ดิน 

 โดยทั่วไป หลักเกณฑเก่ียวกับการวางแผนการใชที่ดินเปนไปตาม 

- ยุทธศาสตรเก่ียวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม การปองกันและความมั่นคงของรัฐ 

- สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป 

- สถานการณปจจุบันของการใชที่ดินและผลจากการปรับใชแผนการใชที่ดินฉบับกอน 

- ความตองการใชที่ดิน 

- ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเก่ียวกับการใชที่ดิน 

- การวางแผนการใชที่ดินในระดับประเทศ  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสําหรับระยะ 5 ปและแผนรายป 

- ความตองการการใชที่ดินในระยะ 5 ป 

- ผลของการนําแผนการใชที่ดินฉบับกอนหนาไปปรับใช 

- ความเปนไปไดในการลงทุนและการเคลื่อนยายทรัพยากรเพื่อการนําแผนการใชที่ดินไปปรับ

ใช 
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5.2.2 เนื้อหาของการวางแผนการใชท่ีดิน 

 เนื้อหาของการวางแผนการใชที่ดิน 

- แนวทางการใชที่ดินในระยะเวลา 10 ป 

- การกําหนดเงื่อนไขการใชที่ดิน 

- การกําหนดประเภทของที่ดินสําหรับการบริหารจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสังคมของ 

    จังหวัด 

- การจัดทําแผนที่การใชที่ดินสําหรับพ้ืนที่เศรษฐกิจและสังคมระดับประเทศ 

- การนําการวางแผนการใชที่ดินไปปรับใช 

  เนื้อหาของแผนการใชที่ดิน 

- การวิเคราะหและประเมินการนําแผนการใชที่ดินไปปรับใชในชวงที่ผานมา 

- การกําหนดเขตพ้ืนท่ีของที่ดินแตละประเภทสําหรับระยะ 5 ป 

- การวางแผนการใชที่ดินในระยะเวลา 5 ปในแตละเขตการปกครอง 

- แนวทางการนําแผนการใชที่ดินไปปรับใช 

5.2.3 กระบวนการจัดทําแผนการใชที่ดิน 

  หนวยงานที่รับผิดชอบการวางแผนการใชที่ดิน ไดแก  

- รัฐบาลกลางจัดทําแผนการใชที่ดินในระดับชาติ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทําหนาที่สนับสนุนการจัดทําแผนใหแกรัฐบาล 

- คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดเปนผูวางแผนการใชที่ดินในระดับจังหวัด  

- คณะกรรมการประชาชนระดับอําเภอเปนผูวางแผนการใชที่ดินในระดับอําเภอ  

- กระทรวงกลาโหมเปนผูวางแผนการใชที่ดินสําหรับการปองกันรัฐ  

- กระทรวงความมั่นคงสาธารณะเปนผูวางแผนการใชที่ดินเพ่ือความมั่นคงของชาติ 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการใชท่ีดิน 

ขั้นตอนท่ี 1  การขอคําปรึกษาเกี่ยวกับแผนการใชที่ดิน 

หนวยงานของรัฐรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับแผนการใชท่ีดิน และเผยแพร

เนื้อหาของแผนการใชที่ดินในเว็บไซตของแตละหนวยงาน ระยะเวลาในการดําเนินการรวบรวมความ

คิดเห็นเก่ียวกับการวางแผนการใชที่ดินคอื 30 วัน 

ขั้นตอนท่ี 2  การประเมินแผนการใชท่ีดิน 

นายกรัฐมนตรีจัดตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการใชที่ดินระดับชาติ ตามคําแนะนําของ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจัดตั้งคณะกรรมการประเมิน เพ่ือจัดทําแผนการ

ใชที่ดินสําหรับการปองกันและความมัน่คงของชาติในระดับจังหวัด 
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 หนวยงานจัดการที่ดินของสวนกลางใหคําแนะนําและสนับสนุนคณะกรรมการในการประเมิน

แผนการใชที่ดิน  

ประธานคณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดเปนผูจัดตั้งคณะกรรมการประเมินแผนการใช

ที่ดินระดับอําเภอ โดยใหหนวยงานจัดการที่ดินระดับจังหวัดและระดับอําเภอทําหนาที่สนับสนุนงานของ

คณะกรรมการประเมินแผนการใชที่ดินระดับอําเภอ 

เนื้อหาของการประเมินแผนการใชที่ดิน ประกอบไปดวย 

- ขอกฎหมาย หลักเกณฑทางวิทยาศาสตรที่เก่ียวกับการวางแผนการใชที่ดิน  

- ความสอดคลองของแผนการใชที่ดินกับยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ดานการปองกันรัฐ ดานความม่ันคงระดับชาติและทองถิ่น รวมถึงการพัฒนาของแตละ

ทองท่ี 

- ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  

- ความเปนไปไดของแผนการใชที่ดิน 

- ระดับที่เหมาะสมของโครงการการใชที่ดิน 

- ความสอดคลองของการวางแผนการใชที่ดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ขั้นตอนท่ี 3  การอนุมัติแผนการใชที่ดิน 

 หนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติแผนการใชที่ดินไดแก 

- สภาแหงชาติมีอํานาจอนุมัติแผนการใชที่ดินระดับชาติ  

- คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดมีอํานาจอนุมัติแผนการใชทีด่ินระดับจังหวัด แตตอง

สงแผนดังกลาวใหรัฐบาลกลางใหความเห็นชอบกอน 

- คณะกรรมการประชาชนระดับจังหวัดมีอํานาจอนุมัติการวางแผนการใชที่ดินระดับอําเภอ 

 หลังจากที่แผนการใชที่ดินไดรับการอนุมัติโดยหนวยงานของรัฐที่มีอํานาจ จะตองมีการ

เผยแพรแผนการใชที่ดินสูสาธารณะ 

6. กฎหมายแรงงาน 

ประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแรกไดรับการอนุมัติในการประชุมของสภาแหงชาติในวันที่ 23

มิถุนายน ค.ศ. 1994 โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 

หลังการใชบังคับเปนระยะเวลา 15 ป เวียดนามไดมีการแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแรงงาน

ใหสอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สภาพตลาดแรงงาน และแรงงานสัมพันธที่

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย สภาแหงชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามชุดที่ 13 ในการประชุมครั้งท่ี 

3 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2012 ไดอนุมัติประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 (ฉบับที่ 

10/2012/QH13) ซึ่งประธานาธิบดีไดลงนามในวันท่ี 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 และมีผลใชบังคับในวันที่ 

1 พฤษภาคม ค.ศ. 2013   
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ประมวลกฎหมายแรงงานฉบับนี้เปนกฎหมายหลักในการควบคุมความสัมพันธในการจางงานใน

ประเทศเวียดนาม ซึ่งบังคับใชกับบุคคลดังตอไปนี้  

- ลูกจางชาวเวียดนามและลูกจางชาวตางชาติ ผูฝกงานและลูกจางฝกหัดที่ทํางานในประเทศ

เวียดนาม 

- นายจางซึ่งประกอบการในประเทศเวียดนาม (ไมวาจะเปนวิสาหกิจเวียดนามหรือวิสาหกิจ

ตางชาติ) 

- หนวยงาน องคกร และบุคคลอ่ืนๆ ที่มีความเก่ียวของกับความสัมพันธทางแรงงานโดยตรง 

 สาระสําคัญซึ่งจะกลาวในบทนี้เปนบทบัญญัติพ้ืนฐานของประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ.  2012 

ซึ่งควบคุมจัดการความสัมพันธทางแรงงานเพ่ือสงเสริมใหเกิดความสัมพันธทางแรงงานที่ดี และเพื่อ

คุมครองสิทธิและผลประโยชนของทุกฝาย และท่ีสําคัญองคประกอบพ้ืนฐานเหลานี้ยังมีสวนสําคัญใน

การชวยพัฒนากําลังการผลิตและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเวียดนามในปจจุบัน 

6.1 การจัดหาแรงงาน 

วิสาหกิจที่มีการลงทุนของตางชาติสามารถจางแรงงานชาวเวียดนามไดโดยตรงหรือจัดหา

แรงงานผานศูนยจัดหางานหรือผูรับเหมาแรงงาน วิสาหกิจที่มีการลงทุนของตางชาติจะตองประกาศการ

จัดหาแรงงานที่สถานที่ทําการของบริษัทเปนระยะเวลา 7 วันลวงหนา โดยตองระบุตําแหนงงานที่เปดรับ 

ลักษณะงาน จํานวนพนักงานที่ตองการรับ เงื่อนไขสัญญาจาง คาจาง และเงื่อนไขการทํางาน   

สวนองคกรระหวางประเทศและบริษัทตางชาติรวมถึงสํานักงานผูแทนและสาขาในเวียดนาม

สามารถจางแรงงานผานศนูยจัดหางานหรือผูรับเหมาแรงงาน 

ชาวตางชาติสามารถทํางานในประเทศเวียดนามในลักษณะงานดังตอไปนี4้01  

- ทํางานภายใตสัญญาจางแรงงาน  

- ยายงานภายในบริษัท  

- ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเก่ียวกับเศรษฐกิจ การคา การเงิน การธนาคาร การ

ประกันภัย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัฒนธรรม กีฬา การศึกษา การฝกวิชาชีพ และ

ดานสุขภาพ  

- เปนผูใหบริการภายใตสัญญาจาง 

- ทํางานใหกับองคกรเอกชนตางชาติ และองคกรระหวางประเทศในเวียดนามซึ่งไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการภายใตกฎหมายประเทศเวียดนาม 

- เปนอาสาสมัคร 

- เปนผูมีหนาที่ในการจัดตั้งหนวยธุรกิจเพ่ือใหบริการในประเทศเวียดนาม 

                                           
401 มาตรา 2 รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 102/2013/ND-CP วาดวยการบังคบัใชบทบัญญัติบางประการของประมวลกฎหมาย 

    แรงงานเก่ียวกับแรงงานตางชาติท่ีทํางานในเวียดนาม 
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- เปนผูจัดการ ผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ หรือแรงงานระดับเทคนิค 

- เขารวมในการประมูลและเขารวมโครงการในประเทศเวียดนาม 

แรงงานตางชาติที่จะสามารถทํางานในประเทศเวียดนามจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี4้02  

- มีความประพฤติเปนพลเมืองด ี

- มีคุณสมบัติ ทักษะ และสุขภาพที่ดีตามลักษณะงาน 

- ไมกระทําความผิดอาญา หรือถูกดําเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายเวียดนามและกฎหมาย

ตางประเทศ 

- มีใบอนุญาตทํางานซึ่งออกโดยหนวยงานราชการของเวียดนาม (ยกเวน ในกรณีท่ีกฎหมาย

กําหนด)  

ชาวตางชาติที่ไดรับการยกเวนใบอนุญาตทํางานในประเทศเวียดนาม403 ไดแก 

- ผูรวมลงทุนหรือเจาของบริษัทจํากัด 

- คณะกรรมการบริษัทหุนสวน 

- หัวหนาของสํานักงานตัวแทนและผูอํานวยการโครงการขององคการระหวางประเทศหรือ

องคการนอกภาครัฐในประเทศเวียดนาม 

- บุคคลที่พํานักในประเทศเวียดนามไมเกิน 3 เดือน เพ่ือเสนอบริการทางการขาย 

- บุคคลท่ีพํานักในประเทศเวียดนามไมเกิน 3 เดือน เพื่อจัดการปญหาซับซอนทางเทคนิค

และเทคโนโลยีที่สงผลหรือเสี่ยงตอการสงผลกระทบอันไมพึงประสงคตอการผลิตและ

กิจกรรมทางธุรกิจ อีกทั้งปญหาดังกลาวยังไมอาจจัดการโดยชาวเวียดนามหรือชาวตางชาติ

ที่พํานักอยูในประเทศเวียดนาม 

- ทนายความตางชาติผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวาความในประเทศเวียดนามตาม

กฎหมายวาดวยวิชาชีพทนายความ 

- ชาวตางชาติที่ไดรับยกเวนจากใบอนุญาตทํางานตามที่กําหนดไวในสนธิสัญญาซึ่งประเทศ

เวียดนามเปนภาค ี

- บุคคลท่ีกําลังศึกษาหรือทํางานในประเทศเวียดนาม ท้ังนี้นายจางตองแจงการจางงานตอ

หนวยงานบริหารจัดการแรงงานของรัฐในระดับจังหวัดเปนเวลาลวงหนากอน 7 วัน 

6.2 สัญญาจางแรงงาน 

สัญญาจางแรงงานตองทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร และจะตองลงลายมือชื่อของตัวแทนนายจาง

และลูกจาง และตองทําขึ้นเปน 2 ฉบับโดยคูสัญญาตางถือไวคนละฉบับ กฎหมายยังกําหนดใหสัญญา

จางดังตอไปนี้ตองทําเปนลายลักษณอักษรเทานั้นจึงจะบังคับใชได  

                                           
402 มาตรา 169 ของประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 
403 มาตรา 172 ของประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 
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- สัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจาง (มาตรา 16 ของประมวลกฎหมาย

แรงงาน ค.ศ. 2012) 

- สัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาตั้งแต 3 เดือนข้ึนไป (มาตรา 16 ของประมวล

กฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012)  

- สัญญาจางแรงงานคนใชในครัวเรือน (มาตรา 180 ของประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 

2012) 

- สัญญาจางแรงงานสําหรับนักเตน พนักงานตอนรับ พนักงานในกิจการงานบริการ เชน 

โรงแรม รานอาหาร ผับบาร โดยไมคํานึงถึงระยะเวลาการจางงาน (รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 

87/CP ลงวันที่ 12 ธันวาคม ค.ศ. 1995) 

ในกรณีของสัญญาจางชั่วคราวที่มีระยะเวลานอยกวาสามเดือน หรือการจางเพ่ือชวยเหลืองาน

ภายในองคกรสามารถทําขึ้นโดยวาจาได 

ประมวลกฎหมายแรงงานกําหนดใหสัญญาจางแรงงานจะตองมีขอตกลงในสาระสําคัญ

ดังตอไปนี้ 

1) งานที่วาจางใหลูกจางปฏิบัติงาน 

2) เวลาทํางานและเวลาพัก 

3) คาจาง 

4) สถานที่ทํางาน 

5) ระยะเวลาของสัญญา 

6) เงื่อนไขเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางานและสุขชีวอนามัย 

7) การทําประกันสังคมใหลูกจาง 

ในทางปฏิบัติลูกจางและนายจางอาจกําหนดขอตกลงเพ่ิมเติมในสัญญาได แตไมสามารถกําหนด

ขอตกลงใดท่ีใหสิทธิลูกจางต่ํากวาสิทธิตามกฎหมายแรงงานของประเทศเวียดนาม เนื้อหาของสัญญาทุก

ขอจะตองสอดคลองกฎหมายของประเทศเวียดนามและขอตกลงรวมกันระหวางบริษัทและสหภาพ

แรงงาน 

6.2.1 ประเภทของสัญญาจางแรงงาน  

ตามที่ระบุในมาตรา 22 ของประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 สัญญาจางแรงงานแบง

ออกเปน 3 ประเภทดังนี้  

1. สัญญาจางแรงงานท่ีไมกําหนดระยะเวลาการจาง หมายถึง สัญญาที่คูสัญญาไมไดกําหนด

ระยะเวลาการจางและไมไดกําหนดวันเลิกสัญญา 

2. สัญญาจางแรงงานมีกําหนดระยะเวลาการจาง หมายถึง สัญญาที่คูสัญญาทั้งสองฝาย

กําหนดระยะเวลาการจางและกําหนดวันเลิกสัญญา โดยมีระยะเวลา 12 เดือนถึง 36 

เดือน  
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3. สัญญาจางตามฤดูกาล (นอยกวา 12 เดือน)   

ตามประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 บริษัทสามารถทําสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาการ

จางติดตอกันได 2 ครั้ง แตสําหรับครั้งท่ี 3 สัญญาท่ีทําจะตองเปนสัญญาจางที่ไมกําหนดระยะเวลาการ

จาง โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

- เมื่อสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไดครบกําหนดอายุสัญญา หากพนักงานยังคง

ทํางานตอไป คูสัญญาจะตองทําสัญญาจางแรงงานฉบับใหม ภายใน 30 วันนับจากวันที่

สัญญาจางสิ้นสุดลง  

- หากไมไดมีการทําสัญญาจางแรงงานฉบับใหมข้ึนภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด

ลง ใหถือวาสัญญาจางที่ถึงกําหนดระยะเวลาเปนสัญญาจางฉบับใหมที่ไมมีกําหนด

ระยะเวลาการจาง  

- ในกรณีที่คูสัญญาทําสัญญาจางใหมซึ่งเปนสัญญาที่มีกําหนดระยะเวลาการจางและเปน

การลงนามเพียงครั้งเดียวโดยมีระยะเวลาการจางไมเกิน 36 เดือน หากตอจากนั้นลูกจาง

ไดทํางานตอไป คูสัญญาจะตองทําสัญญาและลงนามโดยเปลี่ยนเปนสัญญาที่ไมมีกําหนด

ระยะเวลาการจาง  

นอกเหนือจากนี้ เพ่ือประกันสิทธิและผลประโยชนของลูกจาง รวมทั้งความมั่นคงในการจางงาน

มาตรา 22 วรรคสาม ประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 ไดบัญญัติหามมิใหทําสัญญาจางตามฤดูกาล

ซึ่งมีระยะเวลานอยกวา 12 เดือนเพ่ือจางลูกจางใหทํางานปกติ (งานที่ไมใชงานตามฤดูกาลหรืองาน

เฉพาะกิจ) เปนระยะเวลามากกวา 12 เดือนข้ึนไป เวนแตเปนการจางพนักงานชั่วคราวเพ่ือเขาทํางาน

แทนลูกจางที่ตองไปรับราชการทหาร ลาคลอดบุตร เจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน หรือหยุด

งานในลักษณะชั่วคราวอ่ืนๆ 

6.2.2 ระยะเวลาการทดลองงาน  

ระยะเวลาการทดลองงานเปนไปตามลักษณะงาน และความซับซอนของงาน แตในงานแตละ

งานจะมีการทดลองงานเพียงหนึ่งครั้งเทานั้น และจะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

 

- ไมเกิน 60 วัน สําหรับงานในตําแหนงที่ตองใชความรูระดับวิทยาลัย หรือระดับที่สูงกวา  

- ไมเกิน 30 วัน สําหรับงานในตําแหนงท่ีตองใชความรูทางวิชาชีพระดับปานกลาง หรือ

วิชาชีพเฉพาะ พนักงานระดับเทคนิค และพนักงานชํานาญการ   

- ไมเกิน 6 วัน สําหรับงานอ่ืนๆ  

6.3. การบอกเลิกสัญญาจางแรงงาน  

 ประมวลกฎหมายแรงงานกําหนดใหสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลงในกรณีดังตอไปนี้  

- การบอกเลิกสัญญาโดยเจตนาของคูสัญญา ซึ่งรวมถึงการสิ้นสุดระยะเวลาของสัญญา เปน

กรณีท่ีคูสัญญาตกลงเลิกสัญญา หรือคูสัญญาไดปฏิบัติตามสัญญาโดยสมบูรณ  
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- การบอกเลิกสัญญาโดยเจตนาของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงกรณีที่สัญญาจางสิ้นสุดลงดวย

เหตุที่พนักงานถูกลงโทษจําคุก เสียชีวิตหรือถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ (มาตรา 

36 วรรคหา หกและเจ็ดแหงประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012)  

- การบอกเลิกสัญญาจางฝายเดียว  

6.3.1 การบอกเลิกสัญญาจางฝายเดียว  

ประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012 ไดกําหนดสิทธิในการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานฝาย

เดียวโดยฝายนายจางหรือโดยฝายลูกจาง โดยมีขอจํากัดตามแตกรณี โดยฝายที่จะบอกเลิกสัญญาจางมี

หนาที่แจงใหอีกฝายหนึ่งทราบถึงการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานดังกลาว  

1. การบอกเลิกสัญญาจางแรงงานโดยลูกจาง 

การบอกเลิกสัญญาจางแรงงานโดยลูกจางเปนไปตามมาตรา 37 ของประมวลกฎหมายแรงงาน 

ค.ศ. 2012 สําหรับการบอกเลิกสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจาง ลูกจางตองมีเหตุตาม

มาตรา 37 วรรคหนึ่ง ของประมวลกฎหมายแรงงาน เชน ลูกจางไดรับมอบหมายใหไปทํางานอื่นที่ไม

เปนไปตามสัญญาจาง ลูกจางไมไดรับคาจางเต็มจํานวน ลูกจางถูกทําราย ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูก

เลือกใหทํางานพิเศษในหนวยงานที่นายจางกําหนด สําหรับสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจาง 

ลูกจางสามารถบอกเลิกสัญญาจางไดโดยไมจําเปนตองมีเหตุตามกฎหมาย (มาตรา 37 วรรคสาม) ซึ่ง

ลูกจางจะตองแจงใหนายจางทราบกอนเลิกสัญญาลวงหนาเปนระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด (มาตรา 

37 วรรคสอง (3)  

2. การบอกเลิกสัญญาจางแรงงานโดยนายจาง 

 นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางแรงงานไดเฉพาะในกรณีที่กําหนดในประมวลกฎหมาย

แรงงาน ค.ศ. 2012 ดังนี้ 

- ลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจางหลายครั้ง 

- ลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานเนื่องจากเจ็บปวย หรือไดรับการบาดเจ็บและตองไดรับการ

รักษาตัวเปนระยะเวลาติดตอกัน 12 เดือน (สําหรับกรณีสัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา

การจาง) หรือตองไดรับการรักษาตัวเปนระยะเวลาติดตอกัน 6 เดือน (สําหรับกรณีสัญญา

จางที่มีกําหนดระยะเวลาการจาง) หรือเปนระยะเวลามากกวาครึ่งของระยะเวลาของ

สัญญา (สําหรับกรณีสัญญาจางตามฤดูกาลหรืองานเฉพาะกิจที่มีระยะเวลานอยกวา 12 

เดือน) 

- นายจางมีความจําเปนตองลดการผลิตและลดจํานวนพนักงานลงอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัย 

- ลูกจางไมกลับเขาทํางานในวันที่ 15 นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการพักงานชั่วคราวตาม

สัญญาจาง 
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- นายจางลดจํานวนพนักงานเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสราง เปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต 

หรือดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเนื่องจากการควบรวมบริษัท หรือการแยกบริษัท 

 นายจางที่ตองการบอกเลิกสัญญาจางจะตองสงคําบอกกลาวการบอกเลิกสัญญาจางลวงหนา

ไปยังลูกจางตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

6.3.2 การเลิกจาง 

การเลิกจางเปนการลงโทษทางวินัยข้ันรุนแรงที่สุดและจะตองมีเหตุเลิกจางตามท่ีกฎหมาย

กําหนดดังนี้ (มาตรา 126 ของประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012)  

- กรณีลูกจางกระทําความผิดตอนายจาง ลักขโมย ยักยอก เลนการพนัน จงใจกอความ

เสียหาย เสพยาเสพติดในสถานที่ทํางาน เปดเผยความลับทางการคา ละเมิดสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาของนายจาง กระทําการใดที่เปนภัยอันตราย หรือขูวาจะสรางความ

เสียหายอยางรายแรงตอทรัพยสินและผลประโยชนของนายจาง 

- กรณีที่ลูกจางซึ่งตองโทษทางวินัยใหยืดระยะเวลาการขึ้นคาจางออกไปได กระทําความผิด

ซ้ําเดิม หรือกรณทีี่ลูกจางถูกลดตําแหนงเพ่ือเปนการลงโทษทางวินัยและไดกระทําความผิด

ซ้ําเดิม (การกระทําความผิดซ้ําเดิมคือการที่ลูกจางกระทําความผิดทางวินัยในความผิดเดิม

อีกครั้งในขณะที่ยังไมไดมีการเพิกถอนโทษทางวินัยตามมาตรา 127 ประมวลกฎหมาย

แรงงาน ค.ศ. 2012) 

- กรณีท่ีลูกจางขาดงานเปนระยะเวลารวมกัน 5 วันในหนึ่งเดือน หรือขาดงานรวมกัน 20 วัน

ภายในหนึ่งปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

กรณีที่ถือวาเปนการขาดงานโดยมีเหตุผลอันสมควร ไดแกกรณีเกิดภัยธรรมชาติ อัคคีภัย 

พนักงานปวย หรือญาติของพนักงานปวยซึ่งตองไดรับการรับรองจากแพทย และกรณีอ่ืนๆ 

ที่กําหนดในขอบังคับการทํางาน 

ขั้นตอนการเลิกจางในกรณีที่ลูกจางกระทําความผิดทางวินัยเปนเหตุใหเลิกจาง 

 นายจางจะเลิกจางลูกจางในกรณีที่ลูกจางกระทําความผิดทางวินัยไดตอเมื่อไดปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังตอไปนี้  

- ตองมีการประชุมระหวางบุคคลผูเก่ียวของรวมไปถึงผูแทนของคณะกรรมการสหภาพ

แรงงาน (ถามี)  

- บริษัทจะตองแสดงหลักฐานพิสูจนการกระทําความผิดของพนักงานและพนักงานมีสิทธิตอสู

และปกปองตนเอง 

- บุคคลผูเก่ียวของจะตองแสดงรายงานเหตุการณดังกลาว หากไมมีรายงานพนักงาน บุคคลผู

มีหนาที่ตองแสดงรายงานของแผนก หรือรายงานการตรวจสอบโดยแผนก (ตองระบุเหตุผล

หากไมมีรายงานมาแสดง)  
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- บริษัทตองหารือกับคณะกรรมการสหภาพแรงงานถึงการเลิกจางพนักงานดวยเหตุกระทําผิด

ทางวินัย ในกรณีที่คณะกรรมการสหภาพแรงงานไมเห็นดวยกับการลงโทษทางวินัยดวยการ

เลิกจางพนักงาน บริษัทจะตองรายงานกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการสังคม

ถึงการพิจารณาเลิกจางพนักงานภายใน 30 วันหลังจากที่ไดมีการพิจารณาดังกลาว    

- การพิจารณาตัดสินเลิกจางพนักงานจะตองกระทําภายใน 3 เดือน (หรือ 6 เดือนในกรณี

พิเศษ) นับจากวันที่มีการกระทําความผิดทางวินัย  

6.3.3 การเลิกจางเนื่องจากเปลี่ยนโครงสรางองคกรของบริษัทหรือทางเทคโนโลยีหรือดวยเหตุผล

ทางเศรษฐกิจหรือ 

นายจางอาจมีความจําเปนตองลดจํานวนพนักงานเนื่องดวยเหตุผลเชิงองคกรหรือเหตุผลทาง

เศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึง 

- การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางองคกรหรือเทคโนโลยีของบริษัท404 

- เหตุผลทางเศรษฐกิจ 

- การควบกิจการและการยุบหนวยงานตางๆ ของบริษัท 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางองคกรหรือเทคโนโลยีของบริษัทซึ่งกระทบตองาน

ของลูกจางจํานวนมาก นายจางมีหนาที่ตองพัฒนาและวางแผนการใชแรงงาน หากมีงานใหม บริษัท

จะตองใหการฝกอบรมแกพนักงานกอนที่จะใหพนักงานทํางานในงานดังกลาว 

ในกรณีที่นายจางไมสามารถใหงานใหมแกลูกจางได และนายจางจําเปนตองปลดลูกจาง 

นายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางในอัตราเดียวกับคาจางรายเดือนท่ีนายจางจาย ซึ่งนายจาง

จะตองจายคาชดเชยใหกับลูกจางอยางนอยเปนจํานวนเทากับคาจาง 2 เดือน  

6.3.4 การเลิกจางท่ีไมชอบดวยกฎหมาย 

นายจางมีความผิดในกรณีที่เลิกจางลูกจางโดยไมชอบดวยกฎหมาย (มาตรา 41 ของประมวล

กฎหมายแรงงาน ค.ศ. 2012) และจะตองปฏิบัติดังนี ้

- นายจางตองรับลูกจางเขาทํางานตามงานที่กําหนดในสัญญาจางแรงงาน และตองจายคาจาง 

ประกันสังคม และประกันสุขภาพ ในชวงที่ลูกจางไมไดทํางานเปนจํานวนเทากับ คาจาง

อยางนอย 2 เดือนตามสัญญาจางแรงงาน  

- หากลูกจางไมประสงคกลับเขาทํางาน นอกเหนือจากเงินชดเชยตามขอแรกที่กฎหมาย

กําหนดใหจายใหแกลูกจางแลว นายจางตองจายเงินชวยเหลือใหลูกจางในแตละปที่ทํางาน

เปนจํานวนคาจางครึ่งเดือน 

                                           
404 ตัวอยางเชน การที่บริษัทตัดสินใจลดขนาดบางแผนก เชน แผนกกฎหมาย 
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-  ในกรณีที่นายจางไมไดรับลูกจางเขาทํางานตอและลูกจางก็ตกลง นอกเหนือจากการเงิน

ชดเชยและเงินชวยเหลือดังกลาวแลว นายจางและลูกจางตกลงใหมีการชดเชยคาเสียหาย

เพ่ิมเติมไดโดยตองมีจํานวนอยางนอยคิดเปนคาจาง 2 เดือนตามสัญญาจางแรงงาน 

- ในกรณีที่ไมมีตําแหนง หรืองานตามสัญญาจางแรงงานแตลูกจางประสงคจะกลับไปทํางาน 

นอกเหนือจากการจายเงินชดเชยแลว ใหคูสัญญาเจรจาตอรองเพ่ือแกไขและเพ่ิมเติมสัญญา

จางแรงงาน  

- ในกรณีที่ไมไดแจงการบอกเลิกสัญญาใหลูกจางทราบลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมาย

กําหนด นายจางจะตองชดใชคาเสียหายลูกจางเปนจํานวนเทากับคาจางของพนักงานใน

วันที่ไมไดบอกกลาวลวงหนา  

6.4 คาจางและการจายคาลวงเวลา  

1) คาจางขั้นต่ํา 

 ตามรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 182/2013/ND-CP405 วาดวยคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางที่ทํางานใน

บริษัท สหกรณ กลุมสหกรณ ในฟารม ไรนา ในครัวเรือน หรือทํางานใหบุคคล หนวยงาน และองคกร

ใดๆ ที่ไดวาจางลูกจาง นับแตวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014 กฎหมายกําหนดคาจางขั้นต่ําท่ีตั้งแต 

1,900,000 ดองตอเดือน จนถึง 2,700,000 ดองตอเดือนข้ึนอยูกับพ้ืนที่ที่กําหนด 

2) เวลาทํางานปกติ  

 เวลาทํางานปกติของลูกจางจะตองไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน และไมเกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห 

นายจางมีสิทธิกําหนดเวลาทํางานเปนรายชั่วโมง รายวัน หรือรายสัปดาหก็ได ในกรณีที่กําหนดเปนราย

สัปดาห เวลาการทํางานปกติจะตองไมเกิน 10 ชั่วโมงตอวัน และเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 48 ชั่วโมง

ตอสัปดาห ซึ่งรัฐบาลเวียดนามสนับสนุนใหมีการทํางานเปนระยะเวลา 40 ชั่วโมงตอสัปดาห  

3) วันหยุดและวันหยุดพักผอนประจําป 

 ลูกจางซึ่งทํางานใหกับนายจางเปนระยะเวลา 12 เดือนมีสิทธิไดลาหยุดพักผอนประจําป และมี

สิทธิไดรับคาจางตามสัญญาจางแรงงานดังนี้  

- 12 วันทํางานสําหรับลูกจางในกรณีท่ัวไป 

- 14 วันทํางานสําหรับลูกจางที่ทํางานท่ีมีลักษณะอันตราย หรือทํางานในพ้ืนที่ท่ีความเปนอยู

ยากลําบากตามรายชื่องานที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการ

สังคมรวมกับกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจางท่ีเปนผูเยาว หรือลูกจางผูมีความพิการ  

                                           
405 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 182/2013/ND-CP ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2013 กําหนดระดับคาจางขั้นต่ําตามภูมิภาค 

    สําหรับแรงงานที่ทํางานใหกับบริษัท วิสาหกิจ สหกรณ กลุมสหกรณ สถานเกษตรกรรม ครัวเรือน ปจเจกบุคคล  

    และหนวยงาน องคกรที่จางแรงงาน 
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- 16 วันทํางานสําหรับลูกจางที่ทํางานท่ีมีลักษณะอันตรายมาก หรือทํางานในพื้นที่ที่ความ

เปนอยูยากลําบากเปนพิเศษตามรายชื่องานที่ประกาศโดยกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก 

และสวัสดิการสังคมรวมกับกระทรวงสาธารณสุข 

 

ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดดังตอไปนี ้

ก. วันขึ้นปใหม 1 วัน (วันที่ 1 มกราคม ตามปฏิทินสุริยคติ) 

ข. วันตรุษจีน 5 วัน 

ค. วันแหงชัยชนะ 1 วัน (วันที่ 30 เมษายน ตามปฏิทินสุริยคต)ิ 

ง. วันแรงงานสากล 1 วัน (วันที่ 1 พฤษภาคม ตามปฏิทินสุริยคต)ิ 

จ. วันชาติ 1 วัน (วันที่ 2 กันยายน ตามปฏิทินสุริยคต)ิ 

ฉ. วันรําลึกบรรพกษัตริยหุง (Hung Kings Commemoration Day) 1 วัน (วันที่ 10 ของเดือน 

3 ตามปฏิทินจันทรคต)ิ 

 สําหรับลูกจางชาวตางชาติ นอกเหนือจากวันหยุดราชการที่กําหนดไวขางตน ลูกจางตางชาติมี

สิทธิหยุดตามเทศกาลตามประเพณีของตนได 1 วัน และหยุดตามวันชาติของประเทศของลูกจางอีก 1 วัน  

6.5 การจางเหมาแรงงาน 

เนื่องจากความตองการแรงงานในตลาดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ประมวลกฎหมายแรงงาน ค.ศ.  

2012 จึงไดระบุหลักเกณฑเก่ียวกับการจางเหมาแรงงาน การจางเหมาแรงงานคือ การท่ีลูกจางไดรับ

วาจางจากบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหสงพนักงานไปทํางานในบริษัทอ่ืน โดยที่ลูกจางอยูภายใตการควบคุม

ของนายจางท่ีถูกสงไปใหทํางานแตก็ยังคงเปนพนักงานของบริษัทที่จัดสงตนไป บริษัทจางเหมาแรงงาน

จะตองวางเงินมัดจําเปน 2 พันลานดอง และเจาของบริษัทจะตองมีประสบการณในการรับจางเหมา

แรงงานเปนระยะเวลาอยางนอย 3 ป สําหรับเงื่อนไขการประกอบธุรกิจการรับเหมาแรงงานเปนไปตาม

หลักเกณฑของรัฐกฤษฎีกาฉบับที ่55/2013/ND-CP406 

6.6 ใบอนุญาตทํางาน  

กฎหมายเวียดนามสงเสริมใหนายจางจัดหาแรงงานในเวียดนาม นายจางจะจางแรงงานตางชาติ

ไดตอเมื่อแรงงานชาวเวียดนามไมสามารถตอบสนองความตองการของนายจาง และการจางงานนั้นตอง

ไดรับการอนุมัติโดยนโยบายวาดวยการจางแรงงานตางชาติของประธานคณะกรรมการประชาชนใน

ระดับจังหวัด  ชาวตางชาติที่ตองการทํางานเปนลูกจางในเวียดนามจะตองไดรับใบอนุญาตทํางาน 

                                           
406 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 55/2013/ND-CP ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2013 กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทบัญญัติของ 

    ประมวลกฎหมายแรงงานวาดวยการจัดจางแรงงานภายนอก 
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ลูกจางตางชาติตองมีคุณสมบัติดังนี้ มีลักษณะเปนพลเมืองดี  มีความรู ความสามารถในระดับดี

และมีสุขภาพที่แข็งแรงเหมาะสมตามลักษณะงาน ไมเปนผูกระทําความผิดทางอาญา หรือถูกดําเนิน

คดีอาญาตามกฎหมายเวียดนามหรือกฎหมายประเทศอื่นๆ โดยใบอนุญาตทํางานมีอายุไมเกิน 2 ป  

อยางไรก็ตาม กฎหมายเวียดนามไดกําหนดกรณีท่ีลูกจางตางชาติสามารถทํางานไดโดยไมตองมี

ใบอนุญาตทํางาน (มาตรา 172 ของประมวลกฎหมายแรงงาน)  ซึ่งไดแกกรณีของหุนสวนจํากัดความรับ

ผิด หรือเจาของบริษัทจํากัด สมาชิกคณะกรรมการของบริษัทรวมทุน หัวหนาสํานักงานผูแทน หัวหนา

โครงการขององคกรระหวางประเทศ หรือองคกรที่ไมใชองคกรของรัฐที่พํานักอยูในเวียดนามเปน

ระยะเวลานอยกวา 3 เดือนเพ่ือดําเนินการตามหนาที่ หรือที่พักอยูในเวียดนามเปนระยะเวลานอยกวา 3 

เดือนเพ่ือดําเนินการแกไขความบกพรอง หรือปญหาทางเทคนิค และเทคโนโลยีข้ันสูง ซึ่งสงผลกระทบ

ตอธุรกิจและผูเชี่ยวชาญชาวเวียดนาม หรือผูเชี่ยวชาญตางชาติที่อยูในประเทศเวียดนามไมสามารถ

จัดการปญหาดังกลาวได และกรณีทนายความตางชาติซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพในเวียดนาม

ภายใตขอกําหนดของกฎหมายวาดวยวิชาชีพทนายความ  

สวนรายละเอียดขั้นตอนและเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทํางานเปนไปตามรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 

102/2013/ND-CP ประกาศวันท่ี 5 กันยายน ค.ศ. 2013 ซึ่งระบุหลักเกณฑการบังคับใชหลักเกณฑ

บางสวนในประมวลกฎหมายแรงงานเก่ียวกับแรงงานตางชาติที่ทํางานในเวียดนาม และหนังสือเวียน

ฉบับที่ 03/2014/TT-BLDTBXH ของกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึกและสวัสดิการสังคม ลงวันที่ 20 

มกราคม ค.ศ. 2013 ซึ่ งเปนแนวทางในการบังคับใชหลักเกณฑบางขอในรัฐกฤษฎีกาฉบับที่  

102/2013/ND-CP 

 เอกสารที่จําเปนสําหรับการขอรับใบอนุญาตทํางาน มีดังนี ้

- ใบคํารองเพ่ือขอรับใบอนุญาตทํางาน 

- ใบรับรองแพทย 

- เอกสารยืนยันวาแรงงานตางชาติไมไดกระทําผิดกฎหมาย 

- เอกสารยืนยังวาแรงงานตางชาติทํางานในตําแหนงผูบริหาร ประธานบริหาร ผูเชี่ยวชาญ 

หรือแรงงานทางเทคนิค 

- เอกสารอนุมัติจากประธานจังหวัดวาใหแรงงานตางชาติทํางาน 

- รูปถายจํานวน 2 ใบ (ขนาด 4×6 เซนติเมตร) 

- สําเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารเทียบเทา 

 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 102/2013/ND-CP มาตรา 17 กําหนดถึงเหตุในการเพิกถอนใบอนุญาต

ทํางานดังนี ้ 

- เนื้อหาของเอกสารท่ียื่นเพื่อขอรับใบอนุญาตทํางานเปนเท็จ 

- ใบอนุญาตทํางานสิ้นอาย ุ

- แรงงานตางชาติไมปฏิบัติตามเนื้อหาที่กําหนดในใบอนุญาตทํางาน 
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- สัญญาจางแรงงานถูกยกเลิก 

- เนื้อหาในสัญญาจางแรงงานไมสอดคลองกับเนื้อหาในใบอนุญาตทํางาน 

- สัญญาหรือขอตกลงทางการคา การพาณิชย การเงิน การธนาคาร การประกันภัย 

วิทยาการทางเทคโนโลยี วัฒนธรรม การกีฬา การศกึษา การฝกอบรมวิชาชีพ และ/หรือ 

การสาธารณสุข สิ้นสุดหรือถูกยกเลิก 

- หนวยงานตางชาติที่มีอํานาจไดแจงใหแรงงานตางชาติหยุดทํางานในประเทศเวียดนาม 

- นายจางหยุดกิจการหรือการดําเนินงาน 

- ศาลพิพากษาจําคุกแรงงานตางชาติ ใหสิ้นสุดสภาพบุคคล หรือเปนบุคคลสูญหาย 

- หนวยงานที่มีอํานาจไดเสนอเปนลายลักษณอักษรใหเพิกถอนใบอนุญาตทํางานของ

แรงงานตางชาติดวยเหตุที่ละเมิดกฎหมายของประเทศเวียดนาม 

6.7 ขอตกลงรวมกันระหวางบริษัทและสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจาง 

บริษัทที่มีการลงทุนจากตางชาติตองเจรจาตอรองจัดทําขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางตามที่

คณะกรรมการสหภาพแรงงานรองขอ ขอตกลงใดๆ จะมีผลบังคับใชตอเมื่อไดรับจํานวนเสียงมากกวา

รอยละ 50 ของสหภาพแรงงานซึ่งใหความเห็นชอบกับขอตกลงที่ไดทําการเจรจาตอรองกับนายจาง

เก่ียวกับสภาพการจาง   

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางกําหนดขอตกลงตางๆ ระหวางนายจางและลูกจางอันเกี่ยวกับ

สภาพการจาง สําเนาขอตกลงสภาพการจางจะตองยื่นเสนอตอกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และ

สวัสดิการสังคมภายใน 10 วันนับจากวันที่ไดมีการลงนาม 

6.8 ขอบงัคับการทํางาน 

 บริษัทที่มีการลงทุนจากตางชาติที่มีลูกจางมากกวา 10 คนขึ้นไป จะตองจัดทําขอบังคับการ

ทํางาน  ขอบังคับการทํางานจะตองประกอบดวยหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

ก. เวลาทํางาน และเวลาพัก 

ข. ระเบียบปฏิบัติในสถานที่ทํางาน 

ค. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในที่ทํางาน 

ง. การคุมครองทรัพยสินและความลับทางการคา ความลับทางเทคโนโลยี ทรัพยสินทาง

ปญญาของนายจาง 

จ. วินัย โทษทางวินัย และความรับผิด 

 นายจางจะตองยื่นจดทะเบียนขอบังคับการทํางานตอกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และ

สวัสดิการสังคมภายใน 10 วนันับจากวันที่ไดจัดทําขอบังคบัการทํางาน 



 

 

 

171  

7. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

 กฎหมายทรัพยสินทางปญญาของประเทศเวียดนามเริ่มปรากฏชัดเจนในศตวรรษที่ 1980 เม่ือ

รัฐบาลไดตรารัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 31/CP ลงวันที่ 23 มกราคม ค.ศ. 1981 วาดวยนวัตกรรม การพัฒนา

ทางเทคโนโลยี การพัฒนาทางอุตสาหกรรม และการประดิษฐ407 ซึ่งรัฐกฤษฎีกาดังกลาวเปนกฎหมาย

ฉบับแรกเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาในประเทศเวียดนาม โดยมีการบัญญัติใหออกใบรับรองผูประดิษฐ 

(Inventor's certificates) และผูทรงสิทธิบัตร (Exclusive patents) เพ่ือคุมครองสิทธิในสิทธิบัตร ท้ังนี้ 

รัฐมีฐานะเปนเจาของใบรับรองผูประดิษฐในขณะที่สวนใหญแลวผูทรงสิทธิบัตรตกเปนของผูประดิษฐ

ตางชาติ408   

 ตอมาใน ค.ศ. 1982 มีการตรารัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 125/HDBT ลงวันท่ี 29 กรกฎาคม ค.ศ. 

1982 วาดวยการปรับโครงสรางองคกรของคณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของรัฐ จัดตั้ง

สํานักงานการประดิษฐขึ้น (ปจจุบัน คือ สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ)  และเมื่อวันที่ 14 

ธันวาคม ค.ศ. 1982 รัฐบาลประกาศใชรัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 197/HDBT วาดวยเครื่องหมายการคา เพ่ือ

รวบรวมการจัดการตางๆ เก่ียวกับเครื่องหมายการคาใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและเพ่ือปกปองรักษา

ประโยชนของผูบริโภค  ตอมาในวันท่ี 18 ตุลาคม ค.ศ. 1983 ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีของรัฐ (ปจจุบัน คือ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ไดออกหนังสือเวียนฉบับที่ 

125/SC เพ่ือเปนแนวทางการนํากฎระเบียบวาดวยเครื่องหมายการคาไปปฏิบัต ิ  

 แมวาจะมีการออกกฎหมายหรือกฎเกณฑเพื่อการคุมครองสิทธิบัตรและเครื่องหมายการคา แต

สิ่งเหลานั้นไมเกิดประสิทธิผลที่แทจริงในทางปฏิบัติภายใตระบบรวมศูนยทางเศรษฐกิจของประเทศ

เวียดนามที่เปนปฏิปกษตอการถือครองทรัพยสินของเอกชน รวมถึงทรัพยสินทางปญญา ทั้งนี้ ตั้งแตได

เริ่มนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนาม (Doi Moi) มีการตรากฎหมายลําดับรองจํานวนมากเพ่ือสราง

ระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาประเภทตางๆ เชน การออกแบบผลิตภัณฑและแบบอรรถประโยชน 

(อาจเทียบเคยีงไดกับอนุสิทธิบัตรของประเทศไทย)409 

 จุดเปลี่ยนที่สําคัญของกฎหมายทรัพยสินทางปญญาในประเทศเวียดนาม เกิดข้ึนใน ค.ศ. 1989 

เมื่อคณะมนตรีแหงรัฐประกาศใชกฎวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่

                                           
407 Sesto E. Vecchi and Michael J. Scrown, 'Intellectual Property Rights in Vietnam' (1992) 11 Pacific  

    Basin Law Journal 67. 
408 ใบรับรองการประดิษฐแรกของประเทศเวียดนามออกใหเมื่อวันที่ 11 เมษายน ค.ศ. 1984 
409 รวมถึงรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 85/HDBT ลงวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 วาดวยกฎขอบังคับเก่ียวกับการออกแบบ 

    อุตสาหกรรม รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 200/HDBT ลงวันที่  28 ธันวาคม ค.ศ. 1988 วาดวยกฎขอบังคับแบบ 

    อรรถประโยชน (อนุสิทธิบัตร) รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 201/HDBT ลงวันที่ 28 ธันวาคม ค.ศ. 1988 วาดวยกฎขอบังคับ 

    การจดทะเบียน) รัฐกําหนด ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1989 วาดวยการคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม  

    ค.ศ. 1988 และวาดวยการอนุญาตใหใชสิทธ ิ
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มีการรองรับแนวคิดเก่ียวกับทรัพยสินทางอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม กฎดังกลาวกําหนดใหสิทธิ

ในสิทธิบัตรเปนสิทธิเฉพาะตัวโดยการออกผูทรงสิทธิบัตรใหแทนการออกใบรับรองแกผูประดิษฐเหมือน

เชนในอดีต  นอกจากนี้กฎหมายดังกลาวไดกําหนดรับรองถึงแหลงกําเนิดสินคาและมูลเหตุทางกฎหมาย

ที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหศาลไดทําหนาที่คุมครองสิทธิในทรัพยสินทางอุตสาหกรรมตางๆ 

 ตั้งแต ค.ศ. 1995 เพ่ือจุดมุงหมายในการเขารวมประชาคมระหวางประเทศและดึงดูดการลงทุน

จากตางประเทศ ประเทศเวียดนามริเริ่มดําเนินกฎเกณฑตางๆ เพ่ือสรางระบบทางกฎหมายเก่ียวกับ

ทรัพยสินทางปญญาซึ่งสอดคลองกับขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา หรือ

ขอตกลงทริปส (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS 

Agreement) เหตุการณที่สําคัญจากความพยายามนี้คือการบังคับใชประมวลกฎหมายแพงใน ค.ศ. 

1995 ซึ่งกลาวถึงทรัพยสินทางปญญาและการถายทอดทางเทคโนโลยีตามที่บัญญัติไวในสวนที่ 6 

(มาตรา 745-825) และยังบัญญัติถึงโครงสรางการควบคุมลิขสิทธิ์และสิทธิเก่ียวเนื่อง (Copyright and 

related rights) สิ ทธิ บั ต ร  (Patents) แบบอร รถประ โ ยชน  (Utility solutions) ก ารออกแบ บ

อุตสาหกรรม (Industrial designs) เครื่องหมายการคา (Trademarks) และแหลงกําเนิดสินคา 

(Appellations of origin) อยางไรก็ดีประมวลกฎหมายแพงฉบับดังกลาวไมไดครอบคลุมถึงการคุมครอง

ทรัพยสินทางปญญาประเภทอ่ืนๆ อาทิ ความลับทางการคา (Trade secrets) ชื่อทางธุรกิจ (Trade 

names) และแบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout-designs of integrated circuits) 

 ระหวาง ค.ศ. 1996-2003 มีการตรากฎหมายลําดับรองจํานวนมากเพ่ืออนุวัติการตาม

บทบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญาในประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 1995 และเมื่อรวมกับบทบัญญัติใน

สวนที่ 6 ของประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 1995 แลว ทําใหมีความครอบคลุมทั้งสิทธิบัตร เครื่องหมาย

การคา ชื่อทางการคา การออกแบบอุตสาหกรรม ความลับทางการคา สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(Geographical Indications, GIs) แบบผังภูมิของวงจรรวม ลิขสิทธิ์และสิทธิเก่ียวเนื่อง พันธุพืชใหม 

(Plant varieties) และสิทธิปองกันการแขงขันอันไมเปนธรรม ภายในป ค.ศ. 2003 ระบบกฎเกณฑ

เก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาประเทศเวียดนามจึงเปนไปตามเงื่อนไขขอตกลงทริปส410 

 ใน ค.ศ. 2005 สืบเนื่องจากกระบวนการเตรียมปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัยพรอมเขารวมเปน

สมาชิกขององคการการคาโลก ประเทศเวียดนามประกาศบังคับใชรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา 

มีผลตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006411 ซึ่งตอมามีการแกไขเพ่ิมเติมใน ค.ศ. 2009 นับวาเปน

                                           
410 คณะมนตรีการคาวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา องคการการคาโลก “Review of Legislation: Vietnam”  

    (2010) ที่มา: www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=111987 วันที่สืบคน: 20 สิงหาคม ค.ศ. 2012 
411 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ฉบับที่ 50/2005/QH11 ลงวันท่ี 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2005 ไดรับการ 

    ประกาศใชโดยคําสั่งของประธานสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับที่ 28/2005/L-CTN ลงวันท่ี 12 ธันวาคม  

    ค.ศ.2005  และเพื่อพัฒนาระบบคุมครองทรัพยสินทางปญญาใหดียิ่งข้ึน ประเทศเวียดนามยังไดประกาศบังคับใช 

    ประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 2005 ซึ่งรองรับเพิ่มเติมหลักเกณฑทางแพงเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาในสวนที่ 6  

    ของประมวลกฎหมายดังกลาว 



 

 

 

173  

กฎหมายฉบับแรกที่รวบรวมสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดไวในที่เดียวกัน รัฐบัญญัติวาดวย

ทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มีท้ังหมด 6 สวน 18 บท และ 222 มาตรา ซึ่งครอบคลุมทรัพยสินทาง

ปญญาทั้ง 3 ประเภท กลาวคือ (1) ลิขสิทธิ์และสิทธิเก่ียวเนื่อง (2) สิทธิในทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (3) 

สิทธิในพันธุพืช  

 นอกจากนี้กฎหมายฉบับดังกลาวไดบัญญัติถึงมาตรการควบคุมทางชายแดนเพ่ือรับมือกับปญหา

การละเมิดสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตางๆ  จึงอาจกลาวไดวากฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาและ

กฎเกณฑตามกฎหมายแพงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตามที่บัญญัติไวในสวนที่ 6 (มาตรา 736- 

757) ของประมวลกฎหมายแพง รวมทั้งกฎระเบียบรองตาง ๆ412 กอใหเกิดระบบโครงสรางทางกฎหมาย

เก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่มีเนื้อหาครบถวนและสอดคลองกันในประเทศเวียดนาม413 

 นอกจากกฎหมายภายในแลว ประเทศเวียดนามไดเขารวมเปนสมาชิกสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยทรัพยสินทางปญญาจํานวนมาก อาทิ  

1) ขอตกลงมาดริดวาดวยการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวางประเทศ (Madrid 

Agreement on International Registration of Marks) ใน ค.ศ. 1939  

2) อนุสัญญาปารีสวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางอุตสาหกรรม (Paris Convention for 

the Protection of Industrial Property) ใน ค.ศ. 1949  

3) อนุสัญญาจัดตั้ งองคการทรัพยสินทางปญญาโลก (World Intellectual Property 

Organisation) ใน ค.ศ. 1976  

4) สนธิสัญญาความรวมมือทางสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty) ใน ค.ศ. 1993 

5) อนุสัญญากรุงเบอรนเพ่ือการคุมครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention 

for the Protection of Literary and Artistic Works) ใน ค.ศ. 2004 

                                           
412 รัฐบาลไดตรารัฐกฤษฎีกาและออกประกาศตางๆ เพ่ืออนุวัติการรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ไดแก  

(1) รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 100/2006/ND-CP ลงวันที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2006 วาดวยแนวทางการใชบังคับมาตรา

ตางๆ ของประมวลกฎหมายแพง ค.ศ. 2005 และกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และสิทธิ

เก่ียวเนื่อง  

(2) รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 103/2006/ND-CP, ฉบับท่ี 104/2006/ND-CP, ฉบับที่ 105/2006/ND-CP และ ฉบับที่ 

106/2006/ND-CP ลงวันท่ี 22 กันยายน ค.ศ. 2006 ซึ่งไดกําหนดรายละเอียดของบทบัญญัติและแนวทางการใช

บังคับมาตราตางๆ ของรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 เก่ียวกับสิทธิทางอุตสาหกรรม สิทธิใน

พันธุพืช การคุมครองสิทธิทรัพยสินทางปญญา และการบริหารจัดการของรัฐดานทรัพยสินทางปญญา และการ

จัดการปญหาละเมิดทรัพยสินทางปญญา ตามลําดับ  

(3) ขอกําหนดฉบับที่ 69/2006/QD-BNN ของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท ลงวันที่ 13 กันยายน ค.ศ. 

2006 วาดวยความลับของขอมูลเก่ียวกับการทดสอบสินคาเกษตรและเคมีภัณฑ  

(4) ขอกําหนดฉบับที่ 30/2006/QD-BYT ของกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2006 วาดวยการ

ประกาศใชกฎระเบียบเก่ียวกับการคุมครองขอมูลที่ใชเปนเอกสารประกอบการจดทะเบียนยา   
413 คณะมนตรีการคาวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  
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6) อนุสัญญาเจนีวาเพ่ือการคุมครองผูผลิตตัวหนังสือแสดงเสียง (Geneva Convention for 

the Protection of Producers of Phonograms Against Unauthorized Duplication 

of Their Phonograms) ใน ค.ศ. 2005 

7) อนุสัญญาบรัสเซลเก่ียวกับการแพรภาพรายการโดยสัญญาณท่ีสงมาจากดาวเทียม 

(Brussels Convention Relating to the Distribution of Programme-Carrying 

Signals Transmitted by Satellite) ใน ค.ศ. 2006 

8) พิธีสารที่เก่ียวของกับขอตกลงมาดริดวาดวยการข้ึนทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง

ป ร ะ เ ท ศ  (Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the 

International Registration of Marks) ใน ค.ศ. 2006 

9) อนุสัญญาระหวางประเทศเพ่ือการคุมครองพันธุพืชใหม (International Convention for 

the Protection of New Varieties of Plants) ใน ค.ศ. 2006  

 ทั้งนี้ หลังจากการเปนสมาชิกองคการการคาโลก (WTO) ประเทศเวียดนามยังตองปฏิบัติตาม

ความตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวกับการคา หรือ TRIPS414 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑข้ัน

ต่ําเก่ียวกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  

 นอกจากนี้ ประเทศเวียดนามไดทําขอตกลงแบบทวิภาคีที่เกี่ยวของกับการคุมครองทรัพยสิน

ทางปญญากับประเทศอ่ืนๆ ที่สําคัญ เชน 

1) ประเทศสหรัฐอเมริกา (มีขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ ค.ศ. 1997 และขอตกลงทางการคาแบบ

ทวิภาคี ค.ศ. 2000 บทที่ 2 เก่ียวกับประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญา) 

2) ประเทศสวิตเซอรแลนด (มีขอตกลงวาดวยการคุมครองทรัพยสินทางปญญาและความ

รวมมือในดานทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 1999) และ 

3) ประเทศญี่ปุน (มีขอตกลงเกี่ยวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจในค.ศ. 2008 บทที่ 9 ซึ่ง

เก่ียวกับประเด็นเรื่องทรัพยสินทางปญญา) 

 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญาของประเทศเวียดนาม ไดจําแนกทรัพยสินทางปญญา

ออกเปน 3 ประเภทหลัก415 ดังนี ้

1) ลิขสิทธิ์และสิทธิเก่ียวเนื่อง 

                                           
414 ขอตกลงทริปสเกิดขึ้นจากการเจรจารอบอุรุกวัยใน ค.ศ. 1986 - 1994 โดยในวันท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 1995  

    ขอตกลงขององคการการคาโลกซึ่งรวมถึงขอตกลงทริปสมีผลบังคับใช อันเปนเหตุใหสมาชิกองคการการคาโลก 

    ตองปรับปรุงกฎหมายภายในเพ่ือใหสอดคลองกับขอตกลงทริปสตามเวลาที่กําหนด กลาวคือ 1 ป สําหรับประเทศ 

    พัฒนาแลว และ 5 ป (จนถึง ค.ศ. 2000) สําหรับประเทศกําลังพัฒนาและประเทศในระยะเปลี่ยนผาน (ภายใต 

    เงื่อนไขบางประการ) และ 11 ป (จนถึง ค.ศ. 2006) สําหรับประเทศพัฒนานอยท่ีสุด อยางไรก็ดีมีการขยายเวลา 

     สําหรับประเทศพัฒนานอยที่สุดจากท่ีตองครบกําหนดใน ค.ศ. 2013 เปน ค.ศ. 2016 ในสวนเฉพาะเรื่องสิทธิบัตร 

     ยาและขอมูลท่ีไมอาจเปดเผยได 
415 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 1 
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2) สิทธิในทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 

3) สิทธิในพันธุพืช 

7.1 ลิขสิทธิ์และสิทธิเกี่ยวเนื่อง (Copyright and related rights) 

รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 3 วรรคหนึ่ง บัญญัติถึงงานอันมี

ลิขสิทธิ4์16 (Copyright) วาหมายความรวมถึงงานวรรณกรรม ศลิปกรรมและวิทยาศาสตร ในขณะที่สิทธิ

เก่ียวเนื่อง (Related rights) มีอยูในงานสรางสรรคประเภทนาฏกรรม สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ งาน

แพรเสียงแพรภาพ และสัญญาณรายการเขารหัสท่ีถายทอดผานดาวเทียม   

สวนสิ่งท่ีไมถือวาเปนงานอันมีลิขสิทธิ4์17 ไดแก 

1) ขาวประจําวัน 

2) ขอมูล แนวความคิด หลักการ ระบบ กรรมวิธี และข้ันตอนตางๆ  

3) เอกสารทางปกครอง เชน ระเบียบ ขอบังคับ เอกสารทางตุลาการ เชน คําพิพากษา คําสั่ง

ของศาล และคําแปลฉบับทางการของเอกสารดังกลาว เปนตน   

 ลิขสิทธิ์มอบสิทธิแตผูเดียว (Exclusive rights) ใหกับบุคคลหรือองคกรที่ไดสรางสรรคหรือเปน

เจาของผลงานอันไดรับความคุมครองลิขสิทธิ์ และเปนสิทธิที่เกิดข้ึนทันทีท่ีงานตนฉบับนั้นถูกสรางสรรค

ขึ้นอยางเปนรูปธรรมไมวาจะอยูในแบบใด418  

ประเทศเวียดนามนอกจากใหความคุมครองงานของบุคคลผูมีสัญชาติเวียดนามแลว ยังใหความ

คุมครองงานของชาวตางประเทศหรือองคกรตางประเทศภายใตเงื่อนไข419 ดังนี้  

1) มีการเผยแพรงานสรางสรรคตอสาธารณชนเปนครั้งแรกในประเทศเวียดนาม หรือ 

2) มีการโฆษณางานสรางสรรคนั้นภายใน 30 วันหลังจากที่ไดมีการโฆษณางานเปนครั้งแรก 

หรือ  

3) งานนั้นเขาคุณสมบัติของงานที่ไดรับความคุมครองภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศเก่ียว

ดวยลิขสิทธิ์ซึ่งประเทศเวียดนามเปนสมาชิก  

 อนึ่ง แมวาการจดทะเบียนไมใชเงื่อนไขความคุมครองลิขสิทธิ์ แตสามารถใชเปนพยานหลักฐาน

เบื้องตนในการพิสูจนความเปนเจาของสิทธิได  ในกรณีดังกลาวผูสรางสรรคหรือเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์

สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเพ่ือใบรับรองลิขสิทธิ์ไดกับสํานักงานลิขสิทธิ์แหงประเทศเวียดนาม (The 

Copyright Office of Vietnam, COV) ซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของกระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา

และการทองเที่ยว 

                                           
416 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 14 กําหนดตัวอยางงานอันมีลิขสิทธิ์วาหมายความ 

     รวมถึง ตํารา งานภาพถาย งานภาพยนตร งานสถาปตยกรรม โปรแกรมคอมพิวเตอรและการรวบรวมขอมูล  
417 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 15 
418 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 4 วรรคสอง และ 6 วรรคหนึ่ง 
419 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 13 



 
176  

 นอกจากนี้ รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 18 ไดบัญญัติถึงลิขสิทธิ์วา

ประกอบดวยสิทธิโดยธรรม (Moral rights) และสิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic  rights) สําหรับสิทธิ

โดยธรรมนั้น คือ สิทธิที่ผูสรางสรรคสามารถตั้งชื่อเปนเจาของผลงานของตน ไมวาจะใชชื่อจริงหรือ

นามแฝง สิทธิในการหามมิใหบุคคลอ่ืนบิดเบือน ดัดแปลงผลงาน หรือทําโดยประการอ่ืน  สิทธิในการ

กระทําการเพ่ือรักษาเกียรติคุณของงานอันมีลิขสิทธิ์420  สําหรับสิทธิทางเศรษฐกิจนั้น รวมถึงสิทธิในการ

เผยแพรตอสาธารณชนหรือเผยแพรงานตอสาธารณชนโดยวิธีผานทางสายหรือไรสายหรือผานทางขอมูล

อิเล็กทรอนิกส  สิทธิในการทําซ้ํา แจกจาย หรือนําเขางานอันมีลิขสิทธิ์และสําเนางานดังกลาว สิทธิใน

การใหเชาโปรแกรมคอมพิวเตอรและงานภาพยนตรรวมถึงสําเนางานดังกลาว และสิทธิในการทํางาน

สรางสรรคตอเนื่อง421 

 การเขารวมเปนสมาชิกอนุสัญญากรุงเบิรนวาดวยการคุมครองงานวรรณกรรมและศิลปกรรม 

(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) ทําใหประเทศเวียดนาม

ตองกําหนดมาตรฐานความคุมครองขั้นต่ําเพื่อใหสอดคลองกับอนุสัญญาดังกลาว ดังจะเห็นไดจากรัฐ

บัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 27 ซึ่งกําหนดถึงอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ใน

งานภาพถาย ภาพยนตร ศิลปกรรมประยุกต และงานซึ่งไมปรากฏชื่อผูสรางสรรค ใหลิขสิทธิ์นั้นมีอายุ 

50 ป นับแตไดมีการโฆษณาเปนครั้งแรก หรือ 50 ป นับแตไดสรางสรรคงานนั้นข้ึนสําหรับงาน

ภาพยนตรหรือนาฏกรรมซึ่งไมเคยมีการโฆษณา สวนงานอ่ืนๆ มีอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์เปนเวลา

ตลอดอายุของผูสรางสรรค และมีอยูตอไปอีกเปนเวลา 50 ป นับแตผูสรางสรรคถึงแกความตายหรือผู

สรางสรรครวมคนสุดทายถึงแกความตาย ทั้งนี้ อายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์จะสิ้นสุดลงเวลา 24.00 

นาฬิกาของวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ครบกําหนดอายุความคุมครอง  อยางไรก็ตาม สําหรับสิทธิโดย

ธรรมนั้นมีอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์ตลอดไป ยกเวนสิทธิในการโฆษณางานหรือการอนุญาตใหผูอ่ืน

โฆษณางานซึ่งมีอายุแหงการคุมครองลิขสิทธิ์เชนเดียวกับสิทธทิางเศรษฐกิจตามที่กลาวขางตน 

7.2 สิทธิในทรัพยสินทางอตุสาหกรรม (Industrial property rights) 

 งานอันมีสิทธิในทรัพยสินทางอุตสาหกรรม ไดแก การประดิษฐ การออกแบบอุตสาหกรรมแบบ

ผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการคา เครื่องหมายการคา ชื่อทางการคา และสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร422  

ประเทศเวียดนามใหความคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางอุตสาหกรรมตามรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทาง

ปญญา ค.ศ. 2005 ดังตอไปนี้ 

                                           
420 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 19 
421 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 20 วรรคหนึ่ง 
422 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 3 วรรคสอง 
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7.2.1 สิทธิบตัร (Patents) 

 ประเทศเวียดนามใหความคุมครองสิทธิบัตร 3 ประเภทหลัก ภายใตรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสิน

ทางปญญา ค.ศ. 2005 อันไดแก  

1) สิทธิบัตรการประดิษฐ  

2) สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน   

3) สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

 สําหรับสิทธิบัตรการประดิษฐนั้น “การประดิษฐ” หมายถึง การคิดคนหรือทําข้ึนอันเปนผลให

ไดมาซึ่งผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีโดยมุงแกไขปญหาอันเกิดจากกฎเกณฑตามธรรมชาติ423   

สวนสิ่งท่ีไมถือวาเปนการประดิษฐนั้น มีตัวอยางเชน  

1) ทฤษฎีตางๆ กฎเกณฑทางคณิตศาสตร และการคนพบทางวิทยาศาสตร  

2) การนําเสนอขอมูล 

3) การสรางสุนทรียศาสตร  

4) พันธุพืชและพันธุสัตว  

5) การดําเนินธุรกิจ โปรแกรมคอมพิวเตอร แผนการ กฎเกณฑและขั้นตอนอันเปนการ

แสดงออกทางสติปญญา และการเลนเกม 

6) การปองกันโรคของมนุษยและสัตว รวมถึงข้ันตอนการวินิจฉัยโรคและการรักษาโรค 

 การออกสิทธิบัตรการประดิษฐเกิดขึ้นในกรณีท่ีการประดิษฐนั้นมีลักษณะครบตามเงื่อนไข

ทั้งหมด ดังนี4้24  

1) เปนการประดิษฐใหม  

2) มีข้ันการประดิษฐที่สูงข้ึน และ 

3) เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม  

 อยางไรก็ดีสําหรับการออกสิทธิบัตรแบบอรรถประโยชน (Utility solutions) อันเปนสิทธิบัตร

อีกประเภทซึ่งประเทศเวียดนามรับรองคุมครองนั้น มีเงื่อนไขเพียงแตวาการประดิษฐนั้นตองเปนการ

ประดิษฐใหมและเปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม รวมทั้งตองไมใชสิ่งที่เปน

ความรูทั่วไป425  ดังนั้นหากเงื่อนไขเพ่ือการขอจดสิทธิบัตรครบตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมายแลว ผู

ประดิษฐหรือผูเปนเจาของไมวาจะเปนบุคคลหรือองคกรจะไดรับสิทธิบัตรไป โดยสิทธิบัตรการประดิษฐ

มีอายุแหงสิทธิเปนเวลา 20 ป นับแตวันขอรับสิทธิบัตร ในขณะที่สิทธิบัตรแบบอรรถประโยชนมีอายุแหง

สิทธิเปนเวลา 10 ป นับแตวันขอรับสิทธิบัตร426 ท้ังนี้ ผูทรงสิทธิบัตรตองชําระคาธรรมเนียมเพ่ือรักษา

                                           
423 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 4 วรรคสิบสอง 
424 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง 
425 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 58 วรรคสอง 
426 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 93 วรรคสอง และ วรรคสาม 
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สิทธิในสิทธิบัตรที่ไดรับจดทะเบียนแลว427 เพราะการไมชําระคาธรรมเนียมดังกลาวเปนเหตุแหงการเพิก

ถอนสิทธิบัตรได428 

 นอกจากสิทธิบัตรการประดิษฐและสิทธิบัตรแบบอรรถประโยชนแลว ประเทศเวียดนามยังให

ความคุมครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial designs) ซึ่ง “แบบผลิตภัณฑ” หมายถึง 

รูปทรงภายนอกที่ มีลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ อันประกอบดวยโครงแบบสามมิติ  (Three-

dimensional configurations) เสนลวดลาย สี หรือสิ่งตางๆ ดังกลาวรวมกัน429  

 สวนสิ่งที่ไมถือเปนแบบผลิตภัณฑอันไดรับความคุมครองสิทธิบัตร430 ไดแก  

1) รูปรางของผลิตภัณฑที่ไมสามารถมองเห็นไดระหวางการใชงานผลิตภัณฑนั้น  

2) ลักษณะภายนอกของงานกอสรางทางโยธาหรืออุตสาหกรรม  

3) ลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑซึ่งเกิดขึ้นจากลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑนั้น 

ทั้งนี้  การคุมครองแบบผลิตภัณฑเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขที่วา ตองเปนการออกแบบ

ผลิตภัณฑใหม มีความสรางสรรค และสามารถประยุกตในทางอุตสาหกรรม  

 ทั้งนี้ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีอายุแหงสิทธิเปนเวลา 5 ป นับแตวันขอรับสิทธิบัตร 

โดยสามารถตออายุไดอีก 2 ครั้ง แตละครั้งเปนเวลา 5 ป431 

 สิ่งสําคัญที่ตางจากความคุมครองลิขสิทธิ์ คือ การไดรับความคุมครองสิทธิบัตรตองมีการจด

ทะเบียนกับสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ (National Office of Intellectual Property, 

NOIP) ซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถ

ดําเนินการยื่นคําขอจดสิทธิบัตร (ยกเวนการออกแบบผลิตภัณฑ) ภายใตเงื่อนไขตามสนธิสัญญาความ

รวมมือแหงสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty, PCT) ซึ่งประเทศเวียดนามเปนภาคีไดอีกดวย ซึ่ง

จะมีผลใหไดรับความคุมครองสิทธิบัตรครอบคลุมไปยังประเทศสมาชิกตางๆ  

อนึ่ง ประเทศเวียดนามใชระบบผูใดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรกอนมีสิทธิดีกวา (First to file) ซึ่งให

สิทธิแกบุคคลหรือองคกรแรกที่มาขอยื่นจดสิทธิบัตรโดยไมคํานึงวาจะเปนผูประดิษฐแรกหรือไม ทั้งนี้ 

ระบบผูใดยื่นคําขอรับสิทธิบัตรกอนมีสิทธิดีกวาใชสําหรับการจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา

อ่ืนๆ ดวย อาทิ การออกแบบผลิตภัณฑและเครื่องหมายการคา  

                                           
427 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 94 วรรคหนึ่ง 
428 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 95 วรรคหนึ่ง  
429 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 4 วรรคสิบสาม 
430 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 64 
431 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 93 วรรคสี ่
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7.2.2 เครื่องหมายการคา (Trademarks) 

 เครื่องหมาย หมายถึง เครื่องหมายใดๆ ซึ่งแสดงใหเห็นความแตกตางของสินคาและ/หรือ

บริการนั้นวามีที่มาจากบุคคลหรือองคกรที่ตางกัน432  ประเทศเวียดนามยังใหความคุมครองเครื่องหมาย

รวม ซึ่งหมายถึง เครื่องหมายการคาที่ใชรวมกันโดยกลุมบุคคลหรือองคกร เพ่ือแสดงความแตกตาง

ระหวางสินคาและบริการอันมีที่มาจากสมาชิกกลุมบุคคลหรือองคกรในกลุมนั้นกับสินคาและบริการอันมี

ที่มาจากบุคคลหรือองคกรนอกกลุม  สวนเครื่องหมายรับรองนั้น หมายถึง เครื่องหมายที่ใชรับรอง

มาตรฐานเกี่ยวกับแหลงกําเนิด วัตถุดิบ คุณภาพ ความปลอดภัย เปนตน433 เปนที่นาสังเกตวาการจด

ทะเบียนไมไดเปนเงื่อนไขความคุมครองเครื่องหมายการคา โดยผูเปนเจาของเครื่องหมายการคาที่มี

ชื่อเสียงแมยังไมจดทะเบียน มีสิทธิดําเนินคดีสําหรับการกระทําท่ีเขาลักษณะการแขงขันอันไมเปนธรรม 

และมีสิทธิยื่นคํารองขอเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่เหมือนและสรางความสับสนแก

สาธารณชนได ทั้งนี้ เครื่องหมายการคานั้นตองมีชื่อเสียงเปนที่รูจักแพรหลายทั่วไปในแวดวงที่เก่ียวของ

ในประเทศเวียดนาม434 

 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 72 บัญญัติถึงหลักเกณฑการใหความ

คุมครองเครื่องหมายการคาอันพึงรับจดทะเบียนไดวาตองประกอบดวยลักษณะทั้งสองประการ ดังนี้  

1) สามารถมองเห็นไดในรูปแบบของถอยคํา ตัวอักษร ภาพถาย ภาพสามมิติ หรือสิ่งตางๆ 

ดังกลาวรวมกัน ซึ่งแสดงออกทางสีไดอยางนอยหนึ่งสีหรือหลายสี และ  

2) เปนเครื่องหมายการคาที่มีลักษณะบงเฉพาะ ซึ่งทําใหสามารถแยกแยะความแตกตาง

ระหวางสินคาหรือบริการอันมีที่มาจากเจาของสินคาหรือผูใหบริการนั้นๆ กับสินคาหรือบริการ

อันมีที่มาจากเจาของสินคาหรือผูใหบริการอ่ืน   

 ดวยเหตุนี้ลักษณะบงชี้เฉพาะจึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญสําหรับการคุมครองเครื่องหมายการคา 

อนึ่ง เครื่องหมายการคามีลักษณะบงชี้เฉพาะเม่ือมีสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง

สามารถสังเกตเห็นไดโดยงายหรือเปนที่นาจดจํา และที่สําคัญคือตองไมมีลักษณะตามบทบัญญัติมาตรา 

74 วรรคสอง435   

                                           
432 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 4 วรรคสิบหก 
433 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 4 วรรคสิบเจ็ดและสิบแปด 
434 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 75 บัญญัติถึงหลักเกณฑการประเมินความมีชื่อเสียงของ 

    เครื่องหมายการคาเอาไว เชน 1) บริเวณอาณาเขตที่สินคาหรือบริการหมุนเวียนอยู 2) ช่ือเสียงท่ีกวางขวางของ 

    สินคาหรือบริการ 3) ระยะเวลาการใชเครื่องหมายการคา 4) จํานวนประเทศที่ใหความคุมครองเครื่องหมายการคา 

    นั้น และ 5) จํานวนประเทศท่ีตระหนักถึงความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคานั้น 
435 ตัวอยางของเครื่องหมายที่ไมถือวามีลักษณะบงเฉพาะ มีดังนี้ 1) หมายเลข ตัวหนังสือ รูปทรงเลขาคณิต รูปทรง 

    งาย ๆ และ/หรือ ตัวเขียนภาษาท่ีไมใชตามปกติ ยกเวนเครื่องหมายที่ใชอยางกวางขวางและเปนท่ีเขาใจวาเปน 

    เครื่องหมายการคา และ 2) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายคลึงกับสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครอง ถา 

    การใชสัญลักษณนั้นทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดถึงแหลงท่ีมาของสินคานั้น  
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 เครื่องหมายอันไมสามารถขอจดทะเบียนเพ่ือรับความคุมครองเครื่องหมายการคาได436 

หมายความรวมถึง  

1) เครื่องหมายที่ขัดตอกฎหมาย ความสงบเรียบรอยของประชาชน สาธารณประโยชน และ

มนุษยธรรม 

2) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายคลึงอยางนาสับสนกับสัญลักษณตางๆ ของชาติและธงชาติ 

3) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่องหมายรับรองทางการ เครื่องหมายควบคุม 

เครื่องหมายรับประกัน 

4) เครื่องหมายที่กอใหเกิดความสับสน หลงผิด หรือหลอกหลวงประชาชนถึงแหลงที่มาของ

สินคาหรือบริการ 

 นอกจากนี้ประเทศเวียดนามไมไดบังคับวาจะตองมีการใชเครื่องหมายการคานั้นในขณะนั้น

จริงๆ จึงจะขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได ดังนั้น การจดทะเบียนเพ่ือการใชเครื่องหมายการคานั้น

ในอนาคตจึงไดรับอนุญาตดวย  อยางไรก็ดี เครื่องหมายการคาที่ไมไดใชเปนเวลาตอเนื่องกันนาน 5 ป

หรือนานกวานั้น อาจถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาได437   

 ทั้งนี้ บุคคลหรือองคกรมีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเพื่อใชกับสินคาและ

บริการของตน438 ตอสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานที่มีอํานาจ โดยใบอนุญาต

จดทะเบียนเครื่องหมายการคามีอายุ 10 ป นับแตวันยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งสามารถตออายุไดคราวละ 10 

ป โดยไมจํากัดจํานวนครั้ง439 

7.2.3 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical Indications, GIs) 

 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 ใหคํานิยามของคําวาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร

อยางกวางมากข้ึน โดยไมจํากัดอยูเพียงถอยคํา เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือภาพตางๆ อีกทั้งกฎหมาย

ฉบับดังกลาวยังไดขยายขอบเขตการคุมครองใหครอบคลุมถึงสินคาเกษตรและอาหาร เหมือนเชนที่ได

บัญญัติคุมครองไวในรัฐบัญญัติ ฉบับที่ 54/2000/ND-C และกฎระเบียบที่ออกโดยคณะมนตรีแหง

สหภาพยุโรป (European Council) ฉบับที่ 510/2006 ลงวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2006 วาดวยการ

คุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรและแหลงกําเนิดของสินคาเกษตรและอาหาร  

                                           
436 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 73 
437 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 136 วรรคสอง 
438 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 87 วรรคหนึ่ง 
439 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 93 วรรคหก 
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 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีคํานิยามตามกฎหมายวา หมายถึง สัญลักษณใดๆ ที่บงชี้วาสินคานั้นมี

ที่มาจากพื้นท่ีเฉพาะ ภูมิภาค ทองถ่ินหรือประเทศ440 ท้ังนี้ สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ไดรับความคุมครอง

ตองมีลักษณะครบตามเงื่อนไขทั้งสองประการ441 ดังนี้  

1) สินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรติดเปนฉลากอยูตองมีแหลงกําเนิดจากพื้นท่ีหรือประเทศ

ถูกตองตามสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นจริง และ 

2) สินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรติดเปนฉลากอยูตองมีคุณภาพ ชื่อเสียง หรือคุณลักษณะ

เฉพาะของแหลงภูมิศาสตรดังกลาวจริง 

 อนึ่ง ชื่อเสียงของสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นสามารถพิจารณาจากระดับความเชื่อถือ

หรือการรับรูของผูบริโภคที่มีตอสินคาดังกลาว ในขณะที่คุณภาพและลักษณะเฉพาะของสินคาที่ใชสิ่ง

บงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นพิจารณาจากหลักเกณฑเชิงคุณภาพหรือปริมาณ เกณฑทางกายภาพหรือทางเคมี 

และ/หรือทางจุลชีววิทยา ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยใชวิธีการทางเทคนิคหรือโดยผูเชี่ยวชาญใชวิธีการ

ทดสอบที่เหมาะสม442 

 อยางไรก็ดี มาตรา 80 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 บัญญัติถึงสิ่งที่ไมไดรับ

ความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไวโดยละเอียด เชน 

1) ชื่อหรือสิ่งบงชี้ที่กลายเปนชื่อสามัญในประเทศเวียดนาม  

2) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่เหมือนหรือคลายคลึงกับเครื่องหมายการคาที่ไดรับความคุมครอง 

ถาการใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้นนาจะกอใหเกิดความสับสนถึงแหลงท่ีมาของสินคานั้น 

3) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่ทําใหผูบริโภคสับสนหลงผิดเก่ียวกับแหลงกําเนิดทางภูมิศาสตรท่ี

แทจริงของสินคาที่ใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น 

4) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรจากตางประเทศซึ่งไมไดรับความคุมครองหรือไมไดถูกใชในประเทศ

นั้นอีกตอไป 

 เปนท่ีนาสังเกตวาสิทธิจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรเปนของรัฐ ซึ่งรัฐจะอนุญาตใหบุคคล

หรือองคกรผลิตสินคาท่ีใชสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรได ทั้งนี้ หนวยงานบริหารทองถิ่นที่มีอํานาจหรือคณะ

กลุมองคกรทําหนาที่เปนตัวแทนในการใชสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรตอสํานักงาน

ทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ  แตอยางไรก็ตามผูใชสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไมมี

สถานะเปนเจาของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น443 อีกทั้งสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรมีความแตกตางที่สําคัญจาก

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ ในเรื่องของอายุแหงสิทธิ เพราะความคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรไม

มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดนับแตวันที่ออกใบรับรองการจดทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนั้น   

                                           
440 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 4 วรรคยี่สิบสอง 
441 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 79 
442 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 81 
443 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 88 
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 จนถึง ค.ศ. 2014 ประเทศเวียดนามมีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรท่ีไดรับความคุมครองจากการจด

ทะเบียนทั้งหมดประมาณ 38 สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร และเปนประเทศซึ่งมีจํานวนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่

จดทะเบียนมากเปนอันดับที่สองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต444  

7.3 สิทธิในพันธุพืช (Plant variety rights) 

 สิ่งที่ไดรับความคุมครองตามสิทธิในทรัพยสินทางปญญาประเภทนี้ คือ พันธุพืชตางๆ และสวน

ขยายพันธุของพันธุพืช445 ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวของ คอื รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 

และรัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 104/2006/ND-CP ลงวันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2006 วาดวยรายละเอียด

กฎระเบียบการนําบทบัญญัติรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญาในสวนของสิทธิในพันธุพืชไปปฏิบัติ  

ประเทศเวียดนามเปนภาคีแหงสหภาพระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (International 

Union for the New Varieties of Plants, UPOV) ใน ค.ศ. 2006 ดวยเหตุนี้ สภาแหงชาติจึ งได

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 และกฎหมายลําดับรองเพ่ือทํา

ใหการคุมครองพันธุพืชใหมสอดคลองกับมาตรฐานระดับสากล เปนผลใหผูที่มีสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียน

สิทธิในพันธุพืชครอบคลุมถึงองคกรตางประเทศและชาวตางชาติซึ่งมีภูมิลําเนาถาวร หรือมีสํานักงาน 

หรือประกอบกิจการผลิตหรือคาขายพันธุพืชในประเทศซึ่งเปนภาคีแหงขอตกลงวาดวยการคุมครองพันธุ

พืชใหมซึ่งประเทศเวียดนามเปนภาคีดวยเชนกัน446 

นอกจากนี้บุคคลหรือองคกรที่มีสิทธยิื่นคาํขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม ไดแก447 

1)  นักปรับปรุงพันธุพืชผูปรับปรุงและพัฒนาพันธุพืช 

2)  บุคคลหรือองคกรที่ไดรับโอนสิทธิยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหม 

3)  บุคคลหรือองคกรที่ไดออกเงินทุนสนับสนุนนักปรับปรุงพันธุพืชโดยการมอบหมายงาน 

หรือตามสัญญาจาง 

 ตามมาตรา 4 วรรคหา ของรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 “สิทธิในพันธุพืช” 

หมายถึง สิทธิในพันธุพืชของบุคคลหรือองคกรที่ไดคิดคน คนพบ คัดเลือก ปรับปรุงพัฒนา หรือเปน

เจาของพันธุพืชนั้น  อนึ่ง มาตรา 4 วรรคยี่สิบสี่ ใหคํานิยามของคําวา “พันธุพืช” วาหมายถึง กลุมของ

พืชที่มีพันธุกรรมและลักษณะทางพฤกษศาสตรเหมือนหรือคลายคลึงกัน มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่

สม่ําเสมอ คงตัว ซึ่งสามารถบงชี้ไดจากการแสดงออกทางลักษณะที่เกิดจากพันธุกรรมเฉพาะของกลุมพืช

นั้นๆ และมีความแตกตางจากกลุมอ่ืนในพืชชนิดเดียวกันดวยการแสดงออกทางลักษณะที่เกิดจาก

พันธุกรรมอยางนอยหนึ่งอยาง 

                                           
444 ตัวอยางของสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตรที่มีช่ือเสียงของประเทศเวียดนาม คือ น้ําปลา Phu Quoc และชา Tan Cuong 
445 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 3 วรรคสาม 
446 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 157 
447 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 164 วรรคสอง 
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 ตามมาตรา 159 - 163 ของรัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 พันธุพืชที่อาจ

ไดรับความคุมครองตองมีคุณสมบัติทั้งหมด ดังนี ้

1) เปนพันธุพืชใหม (Novelty)  

2) เปนพันธุพืชที่มีความคงตัว (Stability) 

3) เปนพันธุพืชที่มีลักษณะประจําพันธุที่สม่ําเสมอ (Uniformity) 

4) เปนพันธุพืชที่มีความแตกตางจากกลุมอื่นในพืชชนิดเดียวกัน (Distinctness) 

5) มีชื่อพันธุพืชที่เหมาะสม (Proper denominations)448 

 นอกจากนี้พันธุพืชนั้นตองอยูในบัญชีรายชื่อชนิดพันธุที่ ไดรับความคุมครองซึ่งออกโดย

หนวยงานที่มีอํานาจของประเทศเวียดนาม449 สิ่งที่สําคัญ คือ การจดทะเบียนเปนเงื่อนไขความคุมครอง

ของสิทธิในพันธุพืชใหม450 โดยสํานักงานคุมครองพันธุพืชใหม (The New Plant Variety Protection 

Office, PVPO) ซึ่งอยูภายใตการบริหารจัดการของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท มีอํานาจ

หนาที่พิจารณาคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชใหมนั้น ทั้งนี้ เอกสารคําขอจดทะเบียนประกอบดวย 

คําขอจดทะเบียน ภาพถายตัวอยางของพันธุพืช เอกสารที่บรรยายลักษณะของพันธุพืช และเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ในการนี้ศูนยทดสอบของเอกชน หรือบุคคลซึ่งไดรับมอบหมายจากกระทรวงเกษตร

และการพัฒนาชนบท จะเปนผูทําการทดสอบทางเทคนิค ทั้งนี้ ผูยื่นคําขอสามารถนําสงผลการทดสอบ

ซึ่งเกิดจากการดําเนินการในประเทศที่เปนภาคีแหงขอตกลงแบบทวิภาคีเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืช

ใหมกับประเทศเวียดนามได หากพันธุพืชใหมไดรับการจดทะเบียนแลว ใบรับรองการจดทะเบียนนั้นจะ

มีอายุการคุมครองเปนเวลา 25 ป นับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนสําหรับพันธุพืชประเภทไมตนและไมเถา 

แตสําหรับพันธุพืชอ่ืนนั้นใหมีอายุการคุมครอง 20 ป  

7.4 การจดทะเบียนสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

7.4.1 การแจงขอมูลลิขสิทธิ ์

1. ระยะเวลา 

กระบวนการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธิ์มีระยะเวลาประมาณ 20 - 30 วันทําการ 

2. เอกสารหลักฐานและขอมูลที่จําเปน  

1) สําเนาหนังสือสําคัญแสดงความเปนเจาของธุรกิจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           
448 ตัวอยางของชื่อพันธุพืชที่ไมเหมาะสม คือ (1) ชื่อที่ละเมิดตอจริยธรรมทางสังคม (2) ชื่อที่อาจกอใหเกิดความ 

    สับสนไดงายเกี่ยวกับนักปรับปรุงพันธุพืช (3) ชื่อที่มีแตตัวเลขเพียงอยางเดียว ยกเวนกรณีท่ีตัวเลขน้ันเกี่ยวของกับ 

    ลักษณะของพันธุพืชนั้น 
449 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 158 
450 รัฐบัญญัติวาดวยทรัพยสินทางปญญา ค.ศ. 2005 มาตรา 164 วรรคหนึ่ง 



 
184  

2) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผูสรางสรรค 

3) หนังสือมอบอํานาจ 

4) หนังสือสําคัญแสดงความเปนเจาของงานลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย 

5) แบบแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการสรางสรรคผลงาน (ประทับตราบริษัท) 

6) เอกสารอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้   

- หนังสือรับรองความเปนเจาของงานลขิสิทธิ์ (กรณีที่ผูสรางสรรคเปนเจาของสิทธิ)  

- คําสั่งโอนสิทธิ (กรณีที่ลูกจางหรือนายจางไดรับการมอบหมายงานใหสรางสรรคงาน

นั้น)  

- สัญญาวาจางทําของ (กรณีเจาของงานอันมีลิขสิทธิ์จางบุคคลที่สามใหสรางสรรคงาน

นั้น)  

3. คาธรรมเนียมการแจงขอมูลลิขสิทธิ ์ 

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

(ดอง) 

1 การแจงขอมูลสิทธิของผูสรางสรรค  

1.1 ก) งานแผนกวรรณกรรม แผนกวิทยาศาสตร ตํารา หลักสูตร และงาน

อ่ืนๆ ที่นําเสนอในรูปตัวหนังสือหรือตัวอักษรอ่ืนๆ (โดยทั่วไปเปนงาน

วรรณกรรม)  

ข) การบรรยาย, สุนทรพจน, การเทศนา  

ค) งานทางวารสารศาสตร  

ง) ดนตรีกรรม  

จ) ภาพถาย  

100,000 

1.2 ก) งานทางสถาปตยกรรม 

ข) ภาพราง, แผนภาพ, แผนที,่ ภาพวาดเสนแสดงภูมิลักษณะ, งานทาง

วิทยาศาสตร  

300,000 

1.3 ก) งานศิลปะทรงรูป  

ข) งานศลิปะประยุกต  

400,000 

1.4 ก) ภาพยนตร  

ข) งานนาฏกรรมที่นําเสนอในรูปแถบบันทึกหรือจานบันทึก 

500,000 

1.5 โปรแกรมคอมพิวเตอร, การรวบรวมขอมูล หรือโปรแกรมที่ทํางานบน

คอมพิวเตอร 

600,000 

2 การแจงขอมูลลิขสิทธิ์ของสิทธิเกี่ยวเนื่อง 

2.1 งานแสดงที่อยูในรูป  



 

 

 

185  

ลําดับ รายการ คาธรรมเนียม 

(ดอง) 

ก) สิ่งบันทึกเสียง 

ข) สิ่งบันทึกภาพและเสียง 

ค) งานแพรเสียงแพรภาพ 

200,000 

300,000 

500,000 

2.2 สิ่งบันทึกเสียง 200,000 

2.3 สิ่งบันทึกภาพและเสียง 300,000 

2.4 งานแพรเสียงแพรภาพ 500,000 

                                                                                                                             

7.4.2. การจดทะเบียนสิทธิบัตร  

1. ระยะเวลาการดําเนินการ  

กระบวนการตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตร มีดังนี ้

กระบวนการ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดการ

ตรวจสอบ 

การเริ่มข้ันตอนใน

ประเทศ  

31 เดือน นับแตวันยื่นคําขอครั้งแรก เพ่ือการ

ขอใหถือสิทธิยอนหลังใหวันยื่นในตางประเทศ

เปนวันยื่นในประเทศเวียดนาม 

ยื่นเอกสารทีจ่ําเปน

ทั้งหมด 

การตรวจสอบ

เบื้องตน 

1 ถึง 3 เดือน นับแตวันยื่นคาํขอรับสิทธิบัตร 

(กรณียื่นเอกสารที่จําเปนครบถวน) หรือนับแตวัน

ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวน 

ตรวจสอบความถูกตอง

ในรูปแบบของคําขอรับ

สิทธิบัตร  

การประกาศโฆษณา 19 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอรับสิทธิบัตร 

หลังจากไดรับคําขอนั้น (กรณีท่ีไมมีการรองขอให

ประกาศโฆษณากอนระยะเวลา)   

ประกาศโฆษณาคําขอรับ

สิทธิบัตรในหนังสือ

ประกาศโฆษณา

ทรัพยสินทาง

อุตสาหกรรม 

การตรวจสอบ

เนื้อหา 

18 เดือน นับแตวันยื่นคําขอใหตรวจสอบเนื้อหา 

(กรณียื่นขอหลังจากวันประกาศโฆษณา) หรือนับ

แตวันประกาศโฆษณา (กรณียื่นขอใหตรวจสอบ

เนื้อหากอนวันประกาศโฆษณา) 

ตรวจสอบเงื่อนไขตาม

กฎหมายเพ่ือความ

คุมครองตามสิทธิบัตร  

การออกสิทธิบัตร 1 ถึง 3 เดือน นับแตวันประกาศผลอนุมัติการ

ออกสิทธิบัตรการประดิษฐหรือสิทธิบัตรแบบ

อรรถประโยชน  

- ผูขอรับสิทธิบัตร

ชําระคาธรรมเนียม

การจดทะเบียนและ
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กระบวนการ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดการ

ตรวจสอบ 

การประกาศโฆษณา

ในหนังสือประกาศ

โฆษณาทรัพยสิน

ทางอุตสาหกรรม 

- ประกาศโฆษณา

สิทธิบัตรในหนังสือ

ประกาศโฆษณา

ทรัพยสินทาง

อุตสาหกรรม 

 

อนึ่ง ในทางปฏิบัติตามปกติระยะเวลาขั้นตอนการจดทะเบียนอาจมากกวาที่ระบุขางตนอีก

หลายเดือน ดวยเหตุภาระงานของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติและความลาชาของ

กระบวนการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ    

2. เอกสารหลักฐานและขอมูลที่จําเปน 

คําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐตองประกอบดวยเอกสารหลักฐานและขอมูล ดังนี้  

1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งมีเพียงลายมือชื่อผูขอรับสิทธิบัตรโดยไมจําตองมีการรับรองหรือให

อํานาจตามแบบกฎหมาย 

2) หนังสือโอนสิทธิใหยื่นคําขอรับสิทธิบัตรสําหรับขั้นตอนในประเทศ (ถามี) ภายใน 34 เดือน 

นับแตวันยื่นคําขอครั้งแรก เพ่ือการขอใหถือสิทธิยอนหลังใหวันยื่นในตางประเทศเปนวันยื่น

ในประเทศเวียดนาม 

3) สําเนาการยื่นคําขอรับสิทธิบัตรระหวางประเทศ (กรณีผูขอยื่นคําขอเริ่มข้ันตอนในประเทศ

กอนวันประกาศโฆษณาในขั้นตอนระหวางประเทศ) 

4) ชื่อและที่อยู 

- ผูขอรับสิทธิบัตร 

- ผูประดิษฐสิ่งประดิษฐหรือแบบอรรถประโยชน 

5) สําเนาอิเล็กทรอนิกสรายละเอียดคําขอเปนภาษาอังกฤษสําหรับกรณีมีการรองขอใหแปลเปน

ภาษาเวียดนาม โดยสงทางอีเมลในรูปแบบไฟล word  

3. คาธรรมเนียมการจดสิทธิบัตร  

เลขท่ี รายการ คาธรรมเนียม (ดอง) 

1 คาธรรมเนียมการยื่นคําขอ  
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เลขท่ี รายการ คาธรรมเนียม (ดอง) 

1.1 การยื่นคําขอรับสิทธิบัตร (พรอมขอถือสิทธิหลักหนึ่งขอและ

รายละเอียดการประดิษฐจํานวนไมเกิน 5 หนา)  

180,000 

 คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับขอถือสิทธิหลักตั้งแตขอที่สองขึ้น

ไป ขอละ 

180,000 

 คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับหนารายละเอียดการประดิษฐ

ตั้งแตหนาที่หกขึ้นไป หนาละ 

12,000 

1.2 การขอใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร  120,000 

1.3 การรองขอใหตรวจสอบเนื้อหาของขอถือสิทธิหลักขอแรก 540,000 

 คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับขอถือสิทธิหลักตั้งแตขอที่สองขึ้น

ไป ขอละ 

540,000 

1.4 การขอถือสิทธิยอนหลังใหวันยื่นในตางประเทศเปนวันยื่นใน

ประเทศเวียดนาม (สําหรับแตละคําขอที่ไดยื่นไวกอนหนา) 

600,000 

1.5 คาธรรมเนียมการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาเวียดนาม - 

1.6 การขอใหประกาศโฆษณากอนระยะเวลา (หลังจากยื่นคําขอรับ

สิทธิบัตรแลว)  

- 

1.7 การยื่นคําขอแยกสวน ดําเนินการเชนอยางคํา

ขอใหม 

2 คาธรรมเนียมการออกสิทธิบัตร   

2.1 การออกสิทธิบัตร (รวมการจดทะเบียน การประกาศโฆษณา) 

สําหรับขอถือสิทธิหลักขอแรก 

360,000 

 คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับขอถือสิทธิหลักตั้งแตขอที่สองขึ้น

ไป ขอละ 

120,000 

2.2 คาธรรมเนียมรายปในปแรกสําหรับการประดิษฐแรก  300,000 

 คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับขอถือสิทธิหลักตั้งแตสองขอขึ้นไป 

ขอละ 

300,000 

3 คาธรรมเนียมรายป (ตอป สําหรับแตละการประดิษฐ)   

 ปที่ 1 และ 2 300,000 

 ปที ่3 และ 4 480,000 

 ปที่ 5 และ 6 780,000 

 ปที่ 7 และ 8 1,200,000 

 ปที่ 9 และ 10 1,800,000 
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เลขท่ี รายการ คาธรรมเนียม (ดอง) 

 ปที่ 11 ถึง 13 2,520,000 

 ปที่ 14 ถึง 16 3,300,000 

 ปที่ 17 และ 20 4,200,000 

4 คาธรรมเนียมอื่นๆ   

4.1 การขอจดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยูของผูประดิษฐ 

ผูขอรับสิทธิบัตรและผูทรงสิทธิบัตร ตัวแทนสิทธิบัตร  

360,000 

4.2 การขอจดทะเบียนโอนคําขอรับสิทธิบัตรซึ่งอยูระหวางการ

ตรวจสอบ  

120,000 

4.3 การขอจดทะเบียนโอนสิทธิในสิทธิบัตร  690,000 

4.4 การขอแกไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ขอถือสิทธิ และรูปเขียน - 

4.5 การขอใหความเห็นและตั้งขอสังเกตตอการกระทําและคํา

ประกาศของสํานักงาน  

- 

4.6 การขอสัมภาษณผูตรวจสอบ  

 

- 

4.7 การยื่นคํารองขอขยายระยะเวลาเพ่ือปฏิบัติตามการกระทํา 

คําสั่ง หรือคําประกาศของสํานักงาน 

120,000 

4.8 การยื่นคํารองขอคัดสําเนาเอกสาร (รวมสําเนาเอกสารเพื่อการ

ขอใหถือสิทธิยอนหลัง สําเนาหนังสือรับรองการออกสิทธิบัตร 

และสําเนาทะเบียนสิทธิบัตร)   

120,000 

4.9 การขอเพิกถอนคําขอรับสิทธิบัตร  - 
 

7.4.3. การจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 

1. ระยะเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ 

การตรวจคนเครื่องหมายการคาใชเวลา 10 ถึง 15 วันทําการ การจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคาใชเวลาประมาณ 14 ถึง 18 เดือน นับแตวันที่ยื่นคําขอจนถึงวันรับจดทะเบียน โดยมีกระบวนการ

ที่เก่ียวของดังนี้  

1) การตรวจสอบเบื้องตนและการประกาศโฆษณาในหนังสือประกาศโฆษณาทรัพยสินทาง

อุตสาหกรรม (3 เดือน)  

2) การตรวจสอบเนื้อหา (9 เดือน) 

3) การออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (2 เดือน)  



 

 

 

189  

อนึ่ง ในทางปฏิบัติตามปกติระยะเวลาขั้นตอนการจดทะเบียนอาจมากกวาที่ระบุขางตนอีก

หลายเดือน ดวยเหตุภาระงานของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติและความลาชาของ

กระบวนการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ    

2. เอกสารหลักฐานและขอมูลที่จําเปน  

- ชื่อและท่ีอยูของผูยื่นคาํขอ 

- รายการสินคาหรือบริการ 

- ตัวอยางเครื่องหมายการคา (สําเนาอิเล็กทรอนิกส) 

- หนังสือมอบอํานาจตนฉบับที่ลงนามโดยผูยื่นคําขอ  

3. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา  

รายการ คาธรรมเนียม (ดอง) 

1. การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการ

จําพวกแรก (สินคาหรือบริการสูงสุดไมเกิน 6 รายการ) (รวมคาธรรมเนียม

การยื่นคําขอรับเครื่องหมายการคา การตรวจสอบเนื้อหา และการประกาศ

โฆษณา)  

660,000 

- คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการตั้งแตจําพวกท่ีสอง

ขึ้นไป (สินคาหรือบริการสูงสุดไมเกิน 6 รายการ) จําพวกละ 

540,000 

- คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับรายการสินคาหรือบริการตั้งแตรายการที่ 7 

ขึ้นไป จําพวกละ  

114,000 

2. การขอถือสิทธิยอนหลังใหวันยื่นในตางประเทศเปนวันยื่นในประเทศ

เวียดนาม (สําหรับแตละคําขอที่ไดยื่นไวกอนหนา)  

600,000 

3. การขอคําแนะนําเก่ียวกับการกําหนดจําพวกสินคาหรือบริการ  0.00 

4. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงการกําหนดจําพวกสินคาหรือบริการ  120,000 

5. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอจดทะเบียน (รวมการประกาศโฆษณา) 240,000 

6. การขอโอนสิทธิในคําขอที่ยื่นจดทะเบียน (รวมการประกาศโฆษณา)  240,000 

7. การขอออกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (รวมการจด

ทะเบียนและการประกาศโฆษณา)  

360,000 

- คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการตั้งแตจําพวกท่ีสอง

ขึ้นไป จําพวกละ  

100,000 

8. การขอแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือสําคัญการจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคา (รวมการประกาศโฆษณาคําวินิจฉัยเก่ียวกับการแกไขเปลี่ยนแปลง 

และการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงแลว)  

360,000 
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รายการ คาธรรมเนียม (ดอง) 

9. การขอโอนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (ตอหนังสือ

สําคัญการจดทะเบียนหนึ่งฉบับ รวมการยื่นคําขอ การตรวจสอบ การตรวจ

คนเครื่องหมายการคาที่เก่ียวของ การออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ การจด

ทะเบียนหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ และการประกาศโฆษณาคําวินิจฉัย

เก่ียวกับหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ)  

750,000 

10. การขอตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาสําหรับจําพวกสินคา

หรือบริการจําพวกแรก (รวมการประกาศโฆษณาคําวินิจฉัยเกี่ยวกับการตอ

อายุ)  

660,000 

- คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับจําพวกสินคาหรือบริการตั้งแตจําพวกที่สอง

ขึ้นไป จําพวกละ  

540,000 

11. การขอตออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาเกินระยะเวลาที่ครบ

กําหนด สําหรับทุกๆ หนึ่งเดือนหลังจากครบกําหนด  

10% 

12. การตรวจคนเครื่องหมายการคาสําหรับแตละจําพวกเครื่องหมายการคา

ระหวางประเทศ (รวมการคนหาขอมูลและการตรวจสอบทางกฎหมาย โดย

จํานวนสินคาหรือบริการไมเกิน 6 รายการ)  

 

    12.1. การตรวจสอบความคลายคลึง  
 

             - กรณีปกติ (ภายใน 4 – 10 วันทําการ) 
 

             - กรณีเรงดวน (ภายใน 2 – 3 วันทําการ) 
 

13. การอุทธรณ การคัดคาน การขอใหสิ้นผลบังคับทางกฎหมาย การขอให

ยกเลิกหนังสือสําคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา (สําหรับแตละ

จําพวกของสินคาหรือบริการไมเกิน 6 รายการ รวมการคนหาขอมูลและการ

ตรวจสอบทางกฎหมาย)  

360,000 

 - คาธรรมเนียมเพิ่มเติมสําหรับแตละรายการของสินคาหรือบริการตั้งแต

รายการที่ 7 ขึ้นไป จําพวกละ  

60,000 

คาธรรมเนียมอื่นๆ  

1. การขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายการคา (สําหรับแตละ

ทรัพยสินทางปญญา) (รวมการยื่นคําขอหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ การ

ตรวจสอบการออกหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ การจดทะเบียนหนังสือสําคัญ

แสดงสิทธิ การประกาศโฆษณาและจดทะเบียนหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ) 

690,000 

2. การขอคัดสําเนาหนังสือสําคัญการจดทะเบียนเครื่องหมายการคา 120,000 

3. การขอใหรับรองสําเนาเอกสาร (สําหรับหนึ่งหนา)  10,000 



 

 

 

191  

รายการ คาธรรมเนียม (ดอง) 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตั้งแตหนาที่สองข้ึนไป หนาละ 5,000 

4. การขอใหรับรองสําเนาเอกสารการขอถือสิทธิยอนหลังใหวันยื่นใน

ตางประเทศเปนวันยื่นในประเทศเวียดนาม (สําหรับแตละเอกสาร)    

60,000 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมตั้งแตหนาที่สองข้ึนไป  5,000 

5. การขอขยายระยะเวลาการยื่นเอกสาร (ตอครั้ง)  12,000 

6.  การขอใหรับรองสําเนาการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาระหวาง

ประเทศแทนการจดทะเบียนในประเทศเวียดนาม (แตละการจดทะเบียน) 

60,000 

7.4.4. การจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

1. ระยะเวลาและข้ันตอนการดําเนินการ 

กระบวนการตรวจสอบเพ่ือออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑมีดังนี้  

กระบวนการ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดการตรวจสอบ 

การตรวจสอบเบ้ืองตน 1 - 2 เดือน นับแตวันยื่นคาํขอรับ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

(กรณียื่นเอกสารที่จําเปนครบถวน) 

หรือนับแตวันยื่นเอกสารเพ่ิมเติม

ครบถวน 

สํานักงานสิทธิบัตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑจะตรวจสอบความ

ถูกตองครบถวนของคาํขอรับ

สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ

รวมทั้งเอกสารประกอบ และจะมี

คําสั่งเห็นชอบกรณีเอกสารดังกลาว

ถูกตองครบถวนตามที่กําหนด   

การประกาศโฆษณา 2 เดือน นับแตวันที่รับคาํขอรับ

สิทธิบัตร (กรณีท่ีไมมีการรองขอให

ประกาศโฆษณากอนระยะเวลา)  

ประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตร

ในหนังสือประกาศโฆษณา

ทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 

การตรวจสอบเนื้อหา 9 - 12 เดือน นับแตวันที่ขอให

ตรวจสอบเนื้อหา (กรณียื่นขอ

หลังจากวันประกาศโฆษณา) หรือ

นับแตวันประกาศโฆษณา (กรณียื่น

ขอใหตรวจสอบเนื้อหากอนวัน

ประกาศโฆษณา 

ตรวจสอบเงื่อนไขตามกฎหมายเพ่ือ

ความคุมครองการออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

การออกสิทธิบัตร 1 - 3 เดือน นับแตวันประกาศแจง

ผลอนุมัติการออกสิทธิบัตรการ

ออกแบบผลิตภัณฑ  

- ผูขอรับสิทธิบัตรชําระ

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนและ

การประกาศโฆษณา  
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กระบวนการ ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียดการตรวจสอบ 

- ประกาศโฆษณาการออกแบบ

ผลิตภัณฑในหนังสือประกาศ

โฆษณาทรัพยสินทางอุตสาหกรรม 
 

อนึ่ง ในทางปฏิบัติตามปกติแลวระยะเวลาข้ันตอนการจดทะเบียนอาจมากกวาที่ระบุขางตนอีก

หลายเดือน ดวยเหตุภาระงานของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติและความลาชาของ

กระบวนการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบของสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ    

2. เอกสารหลักฐานและขอมูลที่จําเปน 

คําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑตองประกอบดวยเอกสารหลักฐานและขอมูล ดังนี้  

1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งมีเพียงลายมือชื่อผูขอรับสิทธิบัตรโดยไมจําตองมีการรับรองหรือให

อํานาจถูกตองตามแบบกฎหมาย 

2) ชื่อและที่อยู 

- ผูขอรับสิทธิบัตร 

- ผูออกแบบผลิตภัณฑ 

3) ชื่อที่แสดงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ 

ระบุถึงประเภทผลิตภัณฑเพ่ือใชกับแบบผลิตภัณฑซึ่งขอรับสิทธิบัตร  

4) เอกสารคําขอถือสิทธิใหวันยื่นในตางประเทศเปนวันยื่นในประเทศเวียดนาม (ถามี)  

5) ชุดภาพแสดงแบบผลิตภัณฑ  

 

3. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ  

รายการ 
คาธรรมเนียม 

(ดอง) 

1. การยื่นขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (สําหรับแบบผลิตภัณฑ

อยางเดียวกัน รวมคายื่นคําขอ การตรวจสอบเนื้อหาและตรวจคนขอมูล)  

720,000 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับแบบผลิตภัณฑตั้งแตแบบที่สองข้ึนไป แบบ

ละ 

600,000 

2. การขอถือสิทธิใหวันยื่นในตางประเทศเปนวันยื่นในประเทศเวียดนาม 

(สําหรับแตละคําขอ)   

600,000 

3. การขอใหประกาศโฆษณาคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 120,000 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับแบบผลิตภัณฑตั้งแตแบบที่สองข้ึนไป แบบ

ละ 

60,000 
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รายการ 
คาธรรมเนียม 

(ดอง) 

4. การขอแกไขเปลี่ยนแปลง (รวมการประกาศโฆษณาคําขอที่แกไข

เปลี่ยนแปลงแลว)  

240,000 

5. การขอโอนสิทธิในคาํขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑและการ

ประกาศโฆษณา  

240,000 

6.  การขอใหออกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (รวมถึงการจดทะเบียน

และการประกาศโฆษณา)  

360,000 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับแบบผลิตภัณฑตั้งแตแบบที่สองข้ึนไป แบบ

ละ  

120,000 

7.  การขอแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อและที่อยูของผูออกแบบผลิตภัณฑ (รวม

การประกาศโฆษณาคําวินิจฉัยเก่ียวกับการแกไขเปลี่ยนแปลงและการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรที่ไดแกไขเปลี่ยนแปลงแลว)  

360,000 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับแบบผลิตภัณฑตั้งแตแบบที่สองข้ึนไป แบบ

ละ 

60,000 

8. การขอจํากัดประเภทแบบผลิตภัณฑ (สําหรับแตละประเภท รวมการ

ประกาศโฆษณาคําวินิจฉัยขอแกไขเปลี่ยนแปลงและจดทะเบียนสิทธิบัตรที่

ไดแกไขเปลี่ยนแปลงแลว)  

360,000 

- คาธรรมเนียมเพ่ิมเติมสําหรับแบบผลิตภัณฑตั้งแตแบบที่สองข้ึนไป แบบ

ละ 

60,000 

9. การโอนสิทธิในสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (สําหรับแตละสิทธิบัตร

การออกแบบผลิตภัณฑ รวมการยื่นคํารองขอ การตรวจสอบ การออก

หนังสือสําคัญแสดงสิทธิ การจดทะเบียนหนังสือสําคัญแสดงสิทธิ และการ

ประกาศโฆษณา)  

750,000 

10. การขอตออายุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (สําหรับแตละประเภท

แบบผลิตภัณฑตอครั้ง)  

690,000 

11. การจัดเตรียมคําพรรณนาแบบผลิตภัณฑ  0.00 

12. การอุทธรณ การคัดคาน การขอใหสิ้นผลบังคับทางกฎหมาย การขอให

ยกเลิกสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ (สําหรับแตละแบบผลิตภัณฑ รวม

การตรวจคนขอมูลและการตรวจสอบตามกฎหมาย)  

420,000 
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8. กลไกระงับขอพิพาททางการคา 

การระงับขอพิพาททางการคาในเวียดนาม สามารถทําไดโดยการดําเนินคดี หรือ การใชกลไก

ระงับขอพิพาททางเลือก ซึ่งรวมถึงการเจรจาตอรอง การไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการ 

8.1 การดําเนินคดีทางศาลและความเปนอสิระของผูพิพากษา 

โดยพ้ืนฐาน การดําเนินคดีทางศาลไมไดเปนทางเลือกแรกๆ ของการแกไขความขัดแยงในสังคม

เวยีดนาม451 สังคมเวียดนามเปนสังคมที่ใหความสําคัญกับชุมชนและศีลธรรม คนเวียดนามมักจะจัดการ

กับความขัดแยงโดยกลไกภายนอกแบบไมเปนทางการ452  มีคํากลาวในเวียดนามวา "กฎหมายของ

จักรพรรดิสิ้นสุดที่ประตูหมูบาน " (‘Phep Vua Thua Le Lang’)  หรือ "กฎหมายหลายรอยฉบับไมมี

ประสิทธิภาพเทาความสัมพันธเพียงเล็กนอย” (‘Hang Tram Cai Ly Khong Bang Mot Ty Cai 

Tinh’) 

อยางไรก็ตาม ในชวงหลายปที่ผานมา การดําเนินคดีทางศาลมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในเวียดนาม

อยางตอเนื่อง (ประมาณรอยละ 7 ตอป) กลาวคือ 169,379 คดีใน ค.ศ. 2002, 181,339 คดี ใน ค.ศ. 

2003 และ 194,652 คดีใน ค.ศ. 2004453 ผลการสํารวจความเห็นของบริษัทและนักธุรกิจจํานวน 237 

ราย โดยกระทรวงยุติธรรม ใน ค.ศ. 2003 ชี้ใหเห็นวากลไกระงบัขอพิพาทท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ 

การเจรจา ดังจะเห็นไดจากรูปดานลางนี้454 

 

 

 

 

 

                                           
451  Nguyen Hung Quang, 'Lawyers and Prosecutors under Legal Reform in Vietnam: The Problem of 

Equality' in Stephanie Balm and Mark Sidel (eds), Vietnam's New Order: International Perspectives 

on the State and Reform in Vietnam (2007) 164.; Luu, above n 216. 
452  Minh, above n 24 , p. 19; Quinn, above n 164, p. 258. 
453  To Van Hoa, Judicial Independence: A Legal Research on Its Theoretical Aspects, Practices from 

Germany, the United States of America, France, Vietnam, and Recommendations for Vietnam 

(2006)., p. 381. 
454 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], Bao Cao Tong Ket Thi Hanh Phap Lenh Trong  

    Tai Thuong Mai 2003 (Trinh Quoc Hoi Nuoc Cong Hoa Xa Hoi Chu Nghia Viet Nam Khoa XII) [The  

    Summary Report of the Implementation of the 2003 Ordinance on Commercial Arbitration (a  

   Submission to the 12th Parliament of the Socialist Republic of Vietnam)] (30 April 2009).  
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รูปที่ 10 ความพึงใจในการใชกลไกระงับขอพิพาทประเภทตาง ๆ 

 

รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 บัญญัติรับรองความเปนอิสระของตุลาการ "ในการพิพากษาอรรถคดี ผู

พิพากษาและผูพิพากษากิตติมศักดิ์มีความเปนอิสระและปฏิบัติหนาที่โดยสอดคลองกับกฎหมาย

เทานั้น"455 หลักการนี้ยังไดรับการรับรองในกฎหมายฉบับตางๆ ที่เก่ียวของกับระบบศาล ไมวาจะเปน

กฎหมายวาดวยการจัดองคกรของศาลประชาชน ค.ศ. 2002, รัฐกําหนดวาดวยผูพิพากษาและผู

พิพากษากิตติมศักดิ์ ค.ศ. 2002, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ค.ศ. 2003 และประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ค.ศ. 2004456 

นับตั้งแตการปฏิรูปดอยเหมยและโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 กระบวนการ

ยุติธรรมไดรับการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง มีความพยายามในการแกไขปญหาความเปนอิสระของผู

พิพากษา  

กอน ค.ศ. 1993 ผูพิพากษาไดรับการแตงตั้งโดยองคกรระดับทองถ่ิน แตระบบนี้ทําใหเกิด

ปญหาเพราะเปนการเปดโอกาสใหผูบริหารทองถิ่นมีอิทธิพลในการคัดเลือกผูพิพากษา ซึ่งมีผลกระทบ

ตอหลักความเปนอิสระของผูพิพากษา ใน ค.ศ. 1993 การแตงตั้งและการเลื่อนขั้นของผูพิพากษากลาย

มาเปนอํานาจของประธานาธิบดี457 

ใน ค.ศ. 2002 มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยางมีนัยสําคัญในเวียดนาม ขอมติ 8 - 

NQ/TW ของกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม (Politburo) วาดวยภารกิจหลักของงานตุลา

การในชวงระยะเวลาอันใกล มุงลดอุปสรรคของกระบวนการทํางานและแกปญหาความเปนอิสระจาก

                                           
455 มาตรา 130 รัฐธรรมนูญของประเทศเวียดนาม ค.ศ. 1992 
456  Hoa, above n 453, p. 411. 
457  Hoa, above n 453, p. 362. 
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ฝายบริหาร458 กอน ค.ศ. 2002 ฝายบริหารมีอิทธิพลอยางมากตอฝายตุลาการ459 รัฐบาลเปนผูกําหนด

งบประมาณของศาลและบุคลากร460 และกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานกระทรวงยุติธรรมในภูมิภาคมี

บทบาทสําคัญในการแตงตั้งผูพิพากษาศาลในภูมิภาค461 หลังการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ค.ศ. 2002 

การประเมินงบประมาณและการจัดระบบศาลอยูในความรับผิดชอบของศาลสูงของประชาชน และศาล

ในภูมิภาคมีความเปนอิสระมากขึ้นจากกระทรวงยุติธรรมและสํานักงานกระทรวงยุติธรรม462  

อยางไรก็ตาม ปญหาความเปนอิสระของฝายตุลาการทั้งในทางโครงสรางและสวนบุคคลยังคงมี

อยู ประการที่ 1 ศาลสูงมีอํานาจเหนือศาลลางทั้งในดานกระบวนการอุทธรณ คําแนะนําและการจัด

โครงสราง463 ประการที่ 2 ผูพิพากษาสูงสุดของศาลฎีกาประชาชนและศาลในภูมิภาคมีอิทธิพลมากตอ

การเลือกผูพิพากษาของศาลฎีกาประชาชนและศาลในภูมิภาคตามลําดับ464 ประการที่ 3 การท่ีวาระการ

ดํารงตําแหนงของผูพิพากษาจํากัดอยูที่ 5 ปทําใหผูพิพากษารูสึกไมปลอดภัยและอาจถูกชักจูงได465 

อยางไรก็ตาม รัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามมีความพยายามในการปฏิรูปกระบวนการ

ยุติธรรมอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจาก ขอมติ 48-NQ/TW ค.ศ. 2005  ของกรมการเมืองของพรรค

คอมมิวนิสตเก่ียวกับกลยุทธในการสรางและปรับปรุงระบบกฎหมายของเวียดนามจนถึง ค.ศ. 2010 

และขอมติ 49-NQ/TW ของกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสตวาดวยยุทธศาสตรการปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรมจนถึง ค.ศ. 2020 ซึ่งมุงเนนแกไขปญหาความเปนอิสระของศาล 

 

                                           
458 To Van Hoa, Tinh Doc Lap Cua Toa An: Nghien Cuu Phap Ly Ve Cac Khia Canh Ly Luan, Thuc   

    Tien O Duc, My, Phap, Viet Nam Va Cac Kien Nghi Doi Voi Viet Nam [Judicial Independence: a  

    Legal Research on Its Theoretical Aspects, Practices from Germany, the United States of   

    America,France, Vietnam, and Recommendations for Vietnam] (Nha Xuat Ban Lao Dong [Labour  

    Publishing House], 2007)., p. 471. 
459 Ibid., p. 470. 
460 มาตรา 43-44 กฎหมายวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ฉบับแกไข ค.ศ. 1994 และ 1995  
461 Hoa, Tinh Doc Lap Cua Toa An: Nghien Cuu Phap Ly Ve Cac Khia Canh Ly Luan, Thuc Tien O 

Duc, My, Phap, Viet Nam Va Cac Kien Nghi Doi Voi Viet Nam [Judicial Independence: a Legal 

Research on Its Theoretical Aspects, Practices from Germany, the United States of America, 

France, Vietnam, and Recommendations for Vietnam], above n 458 , p. 414. 
462 มาตรา 45-46 กฎหมายวาดวยการจัดโครงสรางศาลประชาชน ค.ศ. 2002  
463 Hoa, Tinh Doc Lap Cua Toa An: Nghien Cuu Phap Ly Ve Cac Khia Canh Ly Luan, Thuc Tien O Duc, 

My, Phap, Viet Nam Va Cac Kien Nghi Doi Voi Viet Nam [Judicial Independence: a Legal Research 

on Its Theoretical Aspects, Practices from Germany, the United States of America, France, 

Vietnam, and Recommendations for Vietnam], above n 458 , p. 422. 
464 Ibid., p. 427-428. 
465 Minh, above n 24, p. 130; Quinn, above n 164. 
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8.2 อนุญาโตตุลาการ   

ใน  ค . ศ .  1960 ภายใต รั ฐกฤษฎี กา  20/TTG ของนายกรั ฐมนตรี  มี กา รจั ดตั้ ง ศูน ย

อนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจซึ่งเปนองคกรของรัฐเปนครั้งแรกในเวียดนาม ศูนยอนุญาโตตุลาการ

เหลานี้รับผิดชอบการละเมิดสัญญาทางเศรษฐกิจระหวาง ค.ศ. 1960-1975 466  และจัดการสัญญาทาง

เศรษฐกิจระหวาง ค.ศ. 1975-1993 467 นอกจากนี้ยังมีอนุญาโตตุลาการของภาคเอกชนเชนกัน 

สภาหอการคาและอุตสาหกรรมของเวียดนามจัดตั้งคณะกรรมาธิการอนุญาโตตุลาการการคา

ตางประเทศและคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการเดินเรือขึ้นใน ค.ศ. 1963 และ ค.ศ. 1964 

ตามลําดับ468 คณะกรรมาธิการอนุญาโตตุลาการการคาตางประเทศมีอํานาจหนาที่ในการดูแลขอพิพาท

เก่ียวกับสัญญาที่คูกรณีฝายหนึ่งเปนบริษัทหรือเอกชนตางชาติ สวนคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการ

เดินเรือมีอํานาจหนาที่ในการดูแลขอพิพาทเก่ียวกับการขนสงทางทะเลระหวางประเทศซึ่งฝายหนึ่งเปน

ชาวตางชาติ469 

ใน ค.ศ. 1993 ความตองการจัดตั้งระบบเศรษฐกิจตลาดและการเปดประเทศผลักดันใหรัฐบาล

เวียดนามยกเลิกระบบอนุญาโตตุลาการของรัฐที่ขาดความยืดหยุนและจัดตั้งศูนยอนุญาโตตุลาการทาง

เศรษฐกิจขึ้น470 ในป เดียวกันนั้น คณะกรรมาธิการอนุญาโตตุลาการการคาตางประเทศและ

คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการการเดินเรือยังรวมกันจัดตั้งศูนยอนุญาโตตุลาการตางประเทศของสภา

หอการคาและ อุตสาหกรรมเวียดนาม471 ศูนยอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจมีอํานาจในการพิจารณา

ขอพิพาทที่เก่ียวของกับความสัมพันธทางการคาระหวางประเทศ472 อยางไรก็ตามในชวงเวลานี้กฎเกณฑ

ทางกฎหมายเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการยังไมเพียงพอและบทบาทของหนวยงานอนุญาโตตุลาการในทาง

ปฏิบัติมีคอนขางจํากัด473 

 

                                           
466 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], above n 454, p. 16. 
467 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], above n 454, p. 16. 
468 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], above n 454, p. 16. 
469 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], above n 454, p. 6-17 
470 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่ 116/CP ของรัฐบาล ลงวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 1994 วาดวยโครงสรางและการดําเนินงานของ 

    อนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจ 
471 ตามขอกําหนดฉบับที ่204/TTg ของนายกรัฐมนตรี ลงวนัที่ 28 มีนาคม ค.ศ. 1993 
472 Ibid, p.17 
473 Ibid, p.18.  Vu Anh Duong, 'Thuc Tien Ap Dung Phap Lenh Trong Tai Thuong Mai Tai Trung Tam  

    Trong Tai Thuong Mai Quoc Te Viet Nam [The Practice of Applying the Ordinance on Commercial  

    Arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre]' (2008)(3) Tap Chi Khoa Hoc Phap Ly  

    [Journal of Legal Science] 5. 
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เพ่ือชวยสงเสริมอนุญาโตตุลาการในเวียดนาม คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาแหงชาติตรา

รัฐกําหนดวาดวยอนุญาโตตุลาการทางการคา ค.ศ. 2003 ขึ้น โดยกฎหมายฉบับนี้ยอมรับหลักเกณฑและ

กฎระเบียบในระดับสากลเก่ียวกับการอนุญาโตตุลาการตามแนวทางของกฎหมายแมแบบ UNCITRAL 

วาดวยอนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศ (UNCITRAL Model Law on International 

Commercial Arbitration ค.ศ. 1985) และกําหนดกรอบกฎหมายสําหรับอนุญาโตตุลาการใน

เวียดนาม474 อยางไรก็ตามจํานวนของกรณีพิพาทที่ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการมีจํานวนจํากัดมาก475 

ดังที่แสดงในตารางดานลาง ระหวาง ค.ศ. 2004-2006476 
 

ตาราง 7 จํานวนคดีที่สถาบันอนุญาโตตุลาการทางการคาของเวียดนามพิจารณา  

สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ค.ศ. 

2004 2005 2006 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศเอเชีย 

 The Asian International Commercial Arbitration 

6 5 7 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศ 26 17 31 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชย ณ กรุงโฮจิมินส 0 3 5 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชย ณ กรุงฮานอย 5 9 3 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชย ณ Cantho 0 0 0 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศแปซิฟก 0 0 0 

ศูนยอนุญาโตตุลาการพาณิชยระหวางประเทศตะวันออกไกล 0 0 0 

รวม 37 34 46 
 

เพ่ือแกไขขอบกพรองเก่ียวกับการใชบังคับรัฐกําหนด ค.ศ. 2003 ใน ค.ศ. 2010 รัฐสภาผาน

กฎหมายวาดวยการอนุญาโตตุลาการพาณิชยซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2011 กฎหมาย

ฉบับนี้ไดรับการยอมรับวาเปนอีกขั้นหนึ่งในการปรับปรุงกรอบกฎหมายเก่ียวกับอนุญาโตตุลาการของ

เวียดนาม  

ในสวนของการยอมรับและบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศ เวียดนามเปน

สมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการยอมรับและการบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ตางประเทศ หรือที่รูจักกันในนามอนุสัญญานิวยอรก ค.ศ. 1958 (United Nations Convention on 

                                           
474  Pham Duy Nghia, 'Law on Arbitration in Vietnam: Development and Issues' (2008) Law &  

    Development.. 
475 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], above n 454, p.19 
476 Hoi Luat Gia Viet Nam [Vietnam Jurist Association], above n 454, p. 16. 
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the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) ตั้ ง แ ต  ค . ศ .  1995 ภ าย ใ ต

อนุสัญญานี้ศาลเวียดนามยอมรับและบังคับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการท่ีเกิดข้ึนในรัฐภาคีของ

อนุสัญญานิวยอรก นอกจากนี้ ภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง ค.ศ. 2004 ศาลเวียดนาม

ยังยอมรับและบังคับใชคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการตางประเทศบนหลักการตางตอบแทน (principle 

of reciprocity) ถึงแมรัฐดังกลาวจะไมไดเปนภาคีของอนุสัญญาอนุญาโตตุลาการระหวางประเทศฉบับ

เดียวกัน 



 

 

 

บทที่ 3 

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกฎหมายการคาและการลงทุน 

ของเวียดนาม 
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บทที่ 3 

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของกับกฎหมายการคาและการลงทุนของเวียดนาม 

รัฐบาลของประเทศเวียดนามคือองคกรบริหารของสภาแหงชาติและองคกรบริหารสูงสุดของ

รัฐ477 รัฐบาลประกอบดวย นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและหัวหนาองคกรที่เทียบเทา

กระทรวง รัฐบาลจะมีวาระ 5 ปโดยสอดคลองกับสมัยของสภาแหงชาติ478  รัฐบาลรับผิดชอบตอสภา

แหงชาติและมีหนา ท่ีรายงานตอสภาแหงชาติ  คณะกรรมการสามัญของสภาแหงชาติ  และ

ประธานาธิบดี479  

ปจจุบันกระทรวงในเวียดนามมีทั้งหมด 18 กระทรวงและ 4 องคกรที่เทียบเทากระทรวง 

กระทรวงทั้ง 18 กระทรวงของรัฐบาลเวียดนามประกอบดวย 

1) กระทรวงกลาโหม 

2) กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ 

3) กระทรวงการตางประเทศ 

4) กระทรวงยุติธรรม 

5) กระทรวงการคลัง 

6) กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา 

7) กระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการสังคม 

8) กระทรวงการคมนาคม 

9) กระทรวงการกอสราง 

10) กระทรวง ขอมูลและการสื่อสาร 

11) กระทรวงศึกษาธิการ 

12) กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 

13) กระทรวงการวางแผนและการลงทุน 

14) กระทรวงมหาดไทย 

15) กระทรวงสาธารณสุข 

16) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

17) กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการทองเที่ยว และ 

18) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                                           
477 มาตรา 109 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
478 มาตรา 110 และ 113 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992, มาตราที่ 3 พระราชบัญญัติวาดวยการจัดตั้งหนวยงานของรัฐบาล 

ค.ศ. 2001 
479 มาตรา 109 รัฐธรรมนูญ ค.ศ. 1992 
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สวนองคกรเทียบเทากระทรวง 4 องคกร ประกอบไปดวย  

1) สํานักงานของรัฐบาล  

2) หนวยงานตรวจสอบของรัฐบาล  

3) ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม  

4) คณะกรรมการสัญชาติ 

หนวยงานรัฐหลักที่เก่ียวของกับการคาและการลงทุนจะเปนไปตามตาราง 6  

ตาราง 8 หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของกับกฎหมายการคาการลงทุน 

 

ประเด็นกฎหมาย หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

1. กฎหมายการคาและการลงทุน - กระทรวงการคลัง-กรมศุลกากร 

- กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา 

2. กฎหมายเก่ียวกับการลงทุนของ

ชาวตางชาติ 

- กระทรวงการวางแผนและการลงทุน 

- กระทรวง ขอมูลและการสื่อสาร 

3. กฎหมายคนเขาเมือง - กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ-กรมตรวจคน

เขาเมือง  

4. กฎหมายธุรกิจภายใน 

- กฎหมายเก่ียวกับวิสาหกิจ 

- กฎหมายพาณิชย 

- กฎหมายภาษีอากร 

- กฎหมายการเงนิและการธนาคาร 

- กระทรวงการคลัง 

- หนวยงานจดทะเบียนธุรกิจแหงชาติ  

- กระทรวงการคลัง-กรมภาษีอากร 

- ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม  

- กระทรวงการคลัง- สํานักงานกํากับหลักทรัพย 

5. กฎหมายที่ดิน 

 

- กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 

- กระทรวงการกอสราง 

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6. กฎหมายแรงงาน 

 

- กระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการ

สังคม 

7. กฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

 

- กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการ

ทองเท่ียว  

- สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ  

8. กลไกระงับขอพิพาททางการคา - กระทรวงยุติธรรม 
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บทที่ 3 จะนําเสนอหนวยงานรัฐที่มีอํานาจเก่ียวของกับการคาและการลงทุนตามตารางที่ได

นําเสนอไว ดังตอนี ้   

1. หนวยงานภาครัฐกับกฎหมายการคาระหวางประเทศ 

1.1 กรมศุลกากร-กระทรวงการคลัง 

เว็บไซต: http://www.customs.gov.vn   

สถานที่ติดตอ : Block E3 - Duong Dinh Nghe street, Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam    

โทรศพัท: (+844) 39440833 (ext: 8623)   

อีเมล: webmaster@customs.gov.vn 

กรมศุลกากรภายใตกระทรวงการคลังมีอํานาจในการกํากับการใชกฎหมายวาดวยภาษีศุลกากร

สินคานําเขาและสงออก ค.ศ. 2005480 โดยกรมศุลกากรมีหนาที่ในการควบคุมและกํากับการนําเขาและ

สงออก กรมศุลกากรยังมีอํานาจในการจัดการกับการลักลอบและการคาที่ฉอฉลเพื่อคุมครองสิทธิ

ประโยชนของผูบริโภคสินคาที่นําเขาหรือสงออก  ท้ังนี้ กรมศุลกากรมีสํานักงานกลางตั้งอยู ณ กรุง

ฮานอย และมีสํานักงานทองถ่ินตั้งอยูตามเมืองหลักๆ ของประเทศเวียดนาม481. 

1.2 กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา 

เว็บไซต: www.moit.gov.vn 

สถานที่ติดตอ : 54 Hai Ba Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.22202222 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคาทําหนาที่บริหารงานภาครัฐทางดานอุตสาหกรรมและการคา 

ซึ่งครอบคลุม งานทางสาขาวิศวกรรม โลหะวิทยา ไฟฟา พลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน ปโตรเลียม 

สารเคมี วัตถุอันตรายที่ใชในอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเหมืองแรและการแตงแร สินคาอุปโภคบริโภค 

อุตสาหกรรมอาหารและการแปรรูป ตลาดการคาในประเทศ การนําเขาและสงออก การคาแถบชายแดน 

การพัฒนาตลาดตางประเทศ การบริหารจัดการตลาด การสงเสริมการคา การคาอิเล็กทรอนิกส การคา

บริการ การรวมกลุมเศรษฐกิจระหวางประเทศ การบริหารจัดการการแขงขันทางการคา การใชมาตรการ

ปกปอง การตอบโตการทุมตลาด การตอบโตการอุดหนุน การรักษาผลประโยชนของผูบริโภค  

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคามีอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติโครงการการคาและ

การลงทุนตางๆ นโยบายการวางแผนการคา และการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมมาตรฐานการคาใน

ประเทศเวียดนาม  นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและการคายังมีหนาที่ในการสนับสนุนการพัฒนา

                                           
480 รัฐบัญญติั ฉบับที่ 45/2005/QH11 ลงวนัที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2005 วาดวยภาษีศุลกากรสินคานําเขาและสงออก  
481 มาตรา 3 ขอกําหนดของนายกรัฐมนตรีฉบับท่ี 02/2010/QĐ-TTg ลงวันท่ี 15 มกราคม ค.ศ. 2010 
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ภาคอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม  โดยกิจกรรมที่เก่ียวของกับการคาและอุตสาหกรรมทั้งหมด

จะตองอยูภายใตการควบคุมและจะตองไดรับการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา482 

2. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนของชาวตางชาต ิ

2.1 กระทรวงการวางแผนและการลงทุน 

เว็บไซต: www.mpi.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 6B Hoang Dieu Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.38455298 

กระทรวงการวางแผนและการลงทุนควบคุมดูแลการวางแผนการลงทุน การพัฒนาและการทํา

สถิติของรัฐ ซึ่งแผนการลงทุนของรัฐดังกลาวจะเชื่อมโยงกับคําแนะนํากลยุทธและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

แผนพัฒนาสังคม และดูแลการลงทุนและวางแผนของเขตเศรษฐกิจ (รวมถึง เขตอุตสาหกรรม เขต

เศรษฐกิจชายแดน เขตไฮเทค และเขตเศรษฐกิจประเภทอ่ืนๆ) 

 กระทรวงการวางแผนและการลงทุนมีหนาที่ในการควบคุมและดูแลกิจกรรมการลงทุนตางๆ 

รวมถึงการออกกฎหมายสําหรับการลงทุนทั้งในและตางประเทศ จัดทํานโยบายเชิงยุทธศาสตรเกี่ยวกับ

การลงทุนของรัฐ  จัดสรรงบประมาณสําหรับการลงทุนหลักๆ และประสานงานกับกระทรวงการคลัง

สําหรับการกําหนดงบประมาณการลงทุนของรัฐ483   โดยที่การลงทุนทั้งหมดจะตองไดรับการอนุมัติและ

อยูภายใตการควบคุมดูแลของกระทรวง 

2.2 กระทรวงขอมูลและการสื่อสาร 

เว็บไซต: www.mic.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 18 Nguyen Du Street, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.39435602 

กระทรวงขอมูลและการสื่อสารเปนหนึ่งหนวยงานของรัฐบาลซึ่งมีหนาท่ีในการควบคุมและ

จัดการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ การโฆษณา การไปรษณีย การโทรคมนาคม การจัดความถี่คลื่นวิทยุ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส วิทยุและโทรทัศน ขาวสาร ขอมูลภายนอก ขอมูลพ้ืนหลัง และ

โครงสรางพ้ืนฐานของขอมูล และสื่อระดับชาติ  

                                           
482  รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 95/2012/ND-CP ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2012 กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ อํานาจ 

และโครงสรางองคกรของกระทรวงอุตสาหกรรมและการคา 
483 รัฐกฤษฎีกาของรัฐบาล ฉบับที ่116/2008/ND-CP ลงวนัที ่14 พฤศจิกายน ค.ศ. 2008 วาดวยอํานาจหนาที่และ

โครงสรางองคกรของกระทรวงการวางแผนและการลงทุน 
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กระทรวงขอมูลและการสื่อสารยังมีอํานาจและหนาที่ในการออกกฎหมายที่เก่ียวกับขอมูลและ

การสื่อสารในประเทศเวียดนาม และมีอํานาจในการกํากับและกําหนดทิศทางของสื่อ โฆษณา สิ่งพิมพ 

และกําหนดนโยบายสําหรับกิจกรรมดานตีพิมพ484  นอกจากนี้ กระทรวงขอมูลและการสื่อสารยังมี

อํานาจในการออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวกับการโฆษณา โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ซึ่งการลงทุนและการทําธุรกิจในดานการโฆษณา โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สื่อและ

สิ่งพิมพในประเทศเวียดนามจะตองไดรับการอนุมัติจากกระทรวงและจะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงและ

อยูใตการควบคุมของกระทรวง  

3. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายตรวจคนเขาเมือง 

3.1 กรมตรวจคนเขาเมือง 

เว็บไซต: www.vnimm.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 44-46 Tran Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.38257941 

เบอรโทรศัพทกรณีตองการความชวยเหลือเก่ียวกับกระบวนการการตรวจคนเขาเมืองของชาวตางชาติ: 

+84.4.38264026 

กรมตรวจคนเขาเมือง ภายใตกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับการตรวจ

คนเขาเมืองดังนี4้85  

- การเดินทางเขาออกประเทศและการพํานักอาศัยของชาวตางชาติในเวียดนาม 

- การเดินทางเขาออกประเทศของคนเวียดนาม 

- การปองกัน การตรวจจับและการจัดการการละเมิดกฎหมายตรวจคนเขาเมือง 

กรมตรวจคนเขาเมืองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1. ดําเนินการตามมาตรการเก่ียวกับการเดินทางเขาออกประเทศและการพํานักอาศัยของ 

  ชาวตางชาติในเวียดนาม และการเดินทางเขาออกประเทศของประชาชนเวียดนามตามที่ 

  กฎหมายกําหนด 

                                           
484 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 132/2013/ ND-CP ลงวนัที่ 16 ตุลาคม ค.ศ. 2013 เรื่องการกําหนดหนาที่ ภารกิจ อํานาจ

และโครงสรางของกระทรวงขอมูลและการสื่อสาร   
485 Vietnam's Immigration Department, <http://vnimm.gov.vn/nimppPW/appmanager/ vnimm /home? 

_nfpb=true&_st=&_windowLabel=vnimmSubmenu_1&_urlType=action&wlpvnimmSubmenu_1_

__jpfbJSFTARGET=view%3A%2Fportlet%2FuiPortlet%2Fheader%2FvnimmSubmenu.jsp#wlp_vni

mmSubmenu_1>. 
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2. ทําสถิติเก่ียวกับการเดินทางเขาออกประเทศ 

3. ใหคําแนะนําตอผูนําของพรรคและรัฐบาลเพื่อตราหรือแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑวาดวยการ 

  ตรวจคนเขาเมือง จัดทําเอกสาร แบบฟอรมตางๆ เก่ียวกับการตรวจคนเขาเมือง  

4. อนุมัติ แกไข ยกเลิกหรือเพิกถอนการตรวจลงตรา (วีซา) ใบอนุญาตใหพํานักอาศัยใน 

  เวียดนาม หรือ เอกสารอ่ืนๆสําหรับการเดินทางเขาออกประเทศเวียดนามของชาวตางชาติ  

  หนังสือเดินทางและเอกสารอ่ืนๆ สําหรับการเดินทางเขาออกประเทศของประชาชน  

  เวียดนามตามที่กฎหมายกําหนด 

5. ตรวจสอบการเขาและออก การแวะเปลี่ยนเครื่องบินของชาวตางชาติและประชาชน  

  เวียดนามที่พรมแดนระหวางประเทศ ดําเนินการรับประชาชนเวียดนามที่ไมไดรับอนุญาตให 

  มีถิ่นที่อยูในตางประเทศกลับและแกไขปญหาที่เก่ียวของ 

6. ปองกันและปราบปรามการเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ตรวจสอบและดูแลคนเขาเมืองท่ีพัก 

  อาศัยอยูในเวียดนาม ดําเนินการขับไลชาวตางชาติที่เขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 

7. ดําเนินการตามขอตกลงและความรวมมือระหวางประเทศในดานการตรวจคนเขาเมือง 

8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของกระทรวงในดานการตรวจคนเขาเมือง 

4. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายธุรกิจภายใน 

4.1 กระทรวงการคลัง 

เว็บไซต: www.mof.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 28  Tran Hang Dao  Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.2220.2828 

กระทรวงการคลัง คือ หนวยงานของรัฐบาลซึ่งทําหนาท่ีบริหารจัดการเก่ียวกับการเงินการคลัง

ของรัฐ รวมถึงงบประมาณของรัฐ ภาษี คาธรรมเนียมและรายไดอ่ืนๆ จากงบประมาณของรัฐ กองคลัง

สํารอง ทรัพยสินของรัฐ กองทุนการเงินตางๆ ของรัฐ การลงทุนทางการเงิน การเงินธุรกิจ สหกรณ

ทางการเงนิ ระบบเศรษฐกิจแบบกรรมสิทธิ์รวม 

กระทรวงการคลังมีอํานาจในการออกกฎหมายและควบคุมการศุลกากร การบัญชี ผูตรวจบัญชี

อิสระ การควบคุมราคา หลักทรัพย หลักประกัน บริการทางการเงิน และบริการอ่ืนๆ ของรัฐวิสาหกิจ 

  กระทรวงการคลังมีหนาที่และอํานาจที่เกี่ยวของกับกฎหมายการเงิน การบริหารจัดการ

งบประมาณแผนดิน การจัดเก็บภาษีและเงินได ดูแลการเงินของรัฐวิสาหกิจ  ควบคุมธุรกิจประกันภัย  
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การศลุกากร  โดยที่ธุรกิจดานการเงิน การประกันภัย และภาษีทั้งหมดในประเทศเวียดนามจะตองไดรับ

การอนุมัติและอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงการคลัง486 

4.2 หนวยงานจดทะเบียนธุรกิจแหงชาต ิ

เว็บไซต: https://dangkykinhdoanh.gov.vn  

 ผูประกอบธุรกิจภายในและตางประเทศท่ีสนใจจดทะเบียนธุรกิจในประเทศเวียดนามสามารถ

ติดตอหนวยงานจดทะเบียนธุรกิจแหงชาติ (National Business Registration Portal (NBRP)) ซึ่งเปน

ศูนยกลางหนวยงานในการจดทะเบียนธุรกิจ  การจัดตั้ง NBRP มีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนากรอบทาง

กฎหมายในการจดทะเบียนธุรกิจและสรางระบบการจัดการการจดทะเบียนธุรกิจแหงชาติของประเทศ

เวียดนาม487   โดยระบบ NBRP ไดจัดใหมีระบบพ้ืนฐานขอมูลบริษัท อาทิเชน ชื่อธุรกิจ ท่ีอยู ชื่อของ

ตัวแทนทางกฎหมายและเลขทะเบียนธุรกิจโดยไมตองเสียคาใชจาย นอกจากนี้ NBRP สามารถออก

ทะเบียนธุรกิจและแจงขอมูลธุรกิจ488 ดังนั้น NBRP ถือเปนเว็บไซตสําหรับองคกรและบุคคลในการจัดทํา

การจดทะเบียนธุรกิจ เขาถึงขอมูลการจดทะเบียน และขอรับใบรับรองการจดทะเบียน มากไปกวานั้น

นอกจากจะใชระบบทางเว็บไซตออนไลนแลว หนวยงานรัฐของเวียดนามยังไดจัดใหมีการบริการจด

ทะเบียน ณ สํานักงานจดทะเบียนธุรกิจในเมืองและจังหวัดตางๆ เพื่อใหบริการแกประชาชนในดานการ

จดทะเบียนธุรกิจ  

4.3 กระทรวงการคลัง-กรมภาษีอากร 

เว็บไซต:  www.gdt.gov.vn  

สถานที่ติดตอ : 123 Lo Duc St., Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท : (04)-39712310 

แฟกซ:  (04)-39712286 

กรมภาษีอากรเปนหนวยงานภายใตกระทรวงการคลัง ซึ่งทําหนาที่จัดการงบประมาณรัฐและ

ภาษี ในกรณีที่ธุรกิจไดรับการจดทะเบียนแลวจากหนวยงานจดทะเบียนธุรกิจแหงชาติ ขอมูลของธุรกิจ

จะถูกสงไปที่ระบบฐานขอมูลของกรมภาษีอากร489  โดยกรมภาษีอากรจะมีหนาที่ดําเนินการออกรหัส

ประจําตัวธุรกิจและสงขอมูลไปในระบบฐานขอมูลระดับชาติเพ่ือใหหนวยจดทะเบียนธุรกิจระดับจังหวัด

                                           
486 รัฐกฤษฎีกา ฉบับที่ 215/2013/ND-CP ลงวนัที่ 23 ธันวาคม ค.ศ.2013 กําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ อํานาจ และ 

    โครงสรางองคกรของกระทรวงการคลัง 
487 Vietnam Business Registration Portal, About us, https://dangkykinhdoanh.gov.vn  
488 Vietnam Business Law Blog, http://vietnam-business-law.info/blog/2013/9/15/companies-search- 

     in-vietnam   
489 World Bank, 2015, Starting Business in Vietnam, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeco nomies/  

     vietnam/starting-a-business/   
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ออกรหัสใหธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจแตละรายจะไดรหัสประจําตัว ซึ่งรหัสนั้นจะเปนทั้งเลขจดทะเบียนธุรกิจและ

เลขประจําตัวผูเสียภาษีของธุรกิจนั้น490   

เมื่อธุรกิจตองการรายงานภาษีหรือจะขอคําแนะนําดานขอกําหนดภาษี ธุรกิจสามารถที่จะติดตอ

ประสานไปที่กรมภาษีอากรสวนกลางที่เมือง ฮานอยหรือสํานักงานในเขตจังหวัดของแตละจังหวัดใน

ประเทศเวียดนาม   

4.4 ธนาคารแหงรัฐเวียดนาม  

เว็บไซต: http://www.sbv.gov.vn  

สถานที่ติดตอ: 49 Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi  

โทรศพัท: (84 - 43) 826.5975  

ธุรกิจที่ตองการดําเนินธุรกิจเกี่ยวของกับการบริการทางธนาคาร จะตองติดตอกับธนาคารแหง

รัฐเวียดนาม ซึ่งธนาคารแหงรัฐเวียดนามนั้นเปนองคกรรัฐที่มีสถานะเทียบเทากระทรวงโดยเปนธนาคาร

กลางของประเทศเวียดนาม ธนาคารแหงรัฐเวียดนามมีหนาที่จัดการกิจกรรมทางการเงิน การธนาคาร

และการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ออกเงินตรา ดําเนินการเปนธนาคารที่ออกเครดิตและใหบริการ

ทางการเงินแกรัฐบาล รวมถึงจัดการบริการสาธารณะที่อยูภายใตเขตอํานาจตามกฎหมายของธนาคาร

แหงรัฐเวียดนาม491  

ธนาคารแหงรัฐเวียดนามในฐานะธนาคารกลางทําหนาที่ควบคุมระบบการธนาคารโดยรวมมือ

กับกระทรวงการคลังและเครือขายสาขาของธนาคารแหงรัฐเวียดนามตามจังหวัดตางๆ ธนาคารแหงรัฐ

เวียดนามมีอํานาจในการควบคุมการจัดการและการกํากับดานการเงิน ธนาคารแหงรัฐเวียดนามมีแผนก

กํากับดูแลที่ทําหนาที่ตรวจสอบธุรกิจธนาคาร  

4.5 กระทรวงการคลัง- สํานักงานกํากับหลักทรัพย 

เว็บไซต: http://www.ssc.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 164 Tran Quang Khai, Ha Noi, Viet Nam 

โทรศพัท: (84-4)9.340.760  

แฟกซ: 84-4) 9.340.739 

                                           
490 Ibid  
491 The State Bank of Vietnam, 2015, http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/en/enpages/home/  

     sbvintroduction/mr?_afrLoop=7467669733565715&_afrWindowMode=0&_afrWindowId= 

     tm8n0htl7_88#%40%3F_afrWindowId%3Dtm8n0htl7_88%26_afrLoop%3D746766973356571 

     5%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Db813fg33u_112 
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สํานักงานกํากับหลักทรัพยเปนหนวยงานภายใตกระทรวงการคลัง ซึ่งทําหนาท่ีกํากับดูแลและ

ควบคุมกิจกรรมเก่ียวกับหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม ซึ่งรวมถึงกิจการหลักทรัพยที่ดําเนินการโดย

ธนาคารพาณิชย สํานักงานกํากับหลักทรัพยมีหนาที่ในการควบคุมกิจการหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย รวมถึงการจัดการการบริการสาธารณะในงานดานหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามที่

กฎหมายกําหนด492  อํานาจในการกํากับดูแลหลักทรัพยของสํานักงานกํากับหลักทรัพย ไดแก การให

ใบอนุญาตการประกอบการหลักทรัพย การระงับใบอนุญาตหรือการออกคําสั่งอยางหนึ่งอยางใดตอธุรกิจ

หลักทรัพย  ดวยเหตุนี้ ธุรกิจที่จะเขาดําเนินการหรือจะอยูในตลาดหลักทรัพยในประเทศเวียดนาม

จะตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานักงานกํากับหลักทรัพย   

5. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายที่ดิน 

5.1 กระทรวงการเกษตรและการพัฒนาชนบท 

เว็บไซต: www.mard.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 2 Ngoc Ha Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.38468160 

  กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเปนหนวยงานที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเกษตรกรรม ปาไม 

การทํานาเกลือ การประมง การชลประทาน และการพัฒนาชนบททั่วทั้งประเทศ ท้ังนี้กระทรวงมีอํานาจ

และหนาที่ควบคุมวิสาหกิจ สหกรณ และองคกรทางเศรษฐกิจในรูปแบบการรวมกลุมอ่ืนๆ 493 

  กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทมีอํานาจออกกฎหมายและกํากับกระบวนการ การจัดเก็บ 

การขนสง และการคาเก่ียวกับผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตจากปาไม อาหารทะเล และเกลือ  

นอกจากนี้กระทรวงยังทําหนาที่ดําเนินกิจกรรมการสงเสริมการคา การลงทุนในสวนท่ีอยูภายใตขอบเขต

การบริหารจัดการของกระทรวง  ดังนั้น ธุรกิจหรือกิจกรรมทางการคาใดๆ ที่เก่ียวของกับผลผลิตทางการ

เกษตร ผลผลิตจากปาไม อาหารทะเล และเกลือจะตองอยูภายใตการควบคุมและจะตองไดรับการอนุมัติ

จากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท 

 

                                           
492 State Securities Commission, About Us-Function and Tasks, http://www.ssc.gov.vn/ubck/ faces/  

    en/enmenu/enpages_engioithieu/functionduties?_adf.ctrl-state=rlqx2qpcn_4&_afrLoop=1494  

    466913609812  
493 รัฐกฤษฎีกาฉบับที่  199/2013/ND-CP ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 วาดวยการจัดขอบเขต ภารกิจ อํานาจ

และโครงสรางหนวยงานของกระทรวงเกษตรกรรมและพัฒนาชนบท 
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5.2 กระทรวงการกอสราง 

เว็บไซต: www.moc.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 37 Le Dai Hanh Street, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.3821 5137 

  กระทรวงการกอสรางเปนหนวยงานของรัฐบาลท่ีกํากับการวางแผนการกอสรางและสถาปตยกรรม  

การลงทุนและกิจกรรมการกอสราง การพัฒนาเมือง สาธารณูปโภค และการจัดสรรพ้ืนที่อุตสาหกรรม 

พ้ืนที่เศรษฐกิจ พื้นที่เทคโนโลยีข้ันสูง พ้ืนที่อยูอาศัย และพื้นที่สํานักงาน  

  กระทรวงการกอสรางยังมีหนาที่ในการบริหารจัดการเขตกอสรางโดยการออกกฎหมาย นโยบาย 

และกฎเกณฑวาดวยการกอสรางและตลาดอสังหาริมทรัพย494 และมีอํานาจควบคุมการลงทุนกอสราง

และออกแบบ  กิจกรรมการกอสราง และตลาดอสังหาริมทรัพย รวมถึงการดําเนินโครงการกอสรางของ

รัฐ  โดยที่กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการกอสราง สถาปตยกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพยจะตองไดรับการ

อนุมัติและอยูใตการควบคุมของกระทรวงการกอสราง 

5.3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เว็บไซต: www.monre.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 10 Ton That Thuyet Street, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.7956868 

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบการจัดการที่ดิน ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรแรธาตุ ธรณีวิทยา สิ่งแวดลอม อุทกอุตุนิยมวิทยา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การ

สํารวจและการทําแผนที่ การจัดการทะเลและหมูเกาะแบบบูรณาการ การจัดบริการสาธารณะในดาน

เหลานี้  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการลงทุนและกิจกรรม

ทางธุรกิจที่เกี่ยวของกับธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ495 รวมถึงสงเสริมและคุมครองสิ่งแวดลอม

โดยการจัดทําการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม กําหนดขอกําหนดวาดวยการคุมครองสิ่งแวดลอม 

กําหนดแผนการคุมครองสิ่งแวดลอม  และจัดทํารายงานผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  โดยที่การลงทุนและ

การประกอบธุรกิจใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจะตองไดรับการอนุมัติและอยูภายใตการ

ควบคุมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                                           
494 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 62/2013/ND-CP ลงวันท่ี 25 มิถุนายน ค.ศ. 2013 วาดวยการกําหนดขอบเขต ภารกิจ อํานาจ

และโครงสรางหนวยงานของกระทรวงการกอสราง   
495 รัฐกฤษฎีกาของรัฐบาล ฉบับที่ 21/2013/ND-CP ลงวันที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2013 วาดวยอํานาจหนาที่และโครงสราง

องคกรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 

 

 

211  

5.4 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม- กรมบริหารท่ีดิน 

เว็บไซต: http://www.gdla.gov.vn/index.php/vi/download.html  

ที่อยู 10 Tn Tht Thuyt - Hà Nội  

เบอรโทรศัพท:  84 (4) 36290196   

โทรสาร: 84 (4) 36290210 

กรมบริหารที่ดินภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานจดทะเบียน

ที่ดิน กรมบริหารที่ดินยังชวยกระทรวงในการบริหารจัดการการจดทะเบียนสิทธิการใชที่ดินทั่วประเทศ 

และยังเปนหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับที่ดินในระดับจังหวัดและศูนยกลางที่สามารถจัดตั้งแผนก 

สํานักงาน และองคกรบริการสาธารณะเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวกับการบริหารและเพื่อชวยกรมในการ

บริหารจัดการที่ดิน496  นอกจากนี้ ในระดับจังหวัด คณะกรรมการประชาชนจังหวัดและเมืองที่อยูภายใต

การบริหารจากสวนกลางสามารถจัดตั้งแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมประจําจังหวัดซึ่งจะทํา

หนาที่เปนสํานักงานจดทะเบียนที่ดิน497 

โดยปกติ แตละเขตจะมีสํานักงานจดทะเบียนที่ดินเพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูใชที่ดิน 

นอกจากนี้ ในระดับทองถ่ิน คณะกรรมการประชาชนผานกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทุก

ระดับ (จังหวัด เขต และชุมชน) มีหนาที่ในการจัดการที่ดินของรัฐในเขตอํานาจของตน ดังนั้นรูปแบบ

ของโครงสรางองคกรหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวกับที่ดินไดถูกจัดตั้งและวางแบบแผนจากหนวยงานกลางซึ่ง

ไดแกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

ผูประกอบการที่ตองการดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิในการใชท่ีดินเพื่อประกอบกิจการของตน

จะตองติดตอสํานักงานที่ดินทองถ่ินหรือสวนกลาง โดยสามารถหาขอมูลเก่ียวกับการจดทะเบียนสิทธิการ

ใชที่ดินไดที่กรมบริหารที่ดิน  

6. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายแรงงาน 

6.1 กระทรวงแรงงาน ทหารผานศึกและสวัสดิการสังคม 

เว็บไซต: www.molisa.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 12 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.62703613 

                                           
496Luu Van Nang, 2015,  Land administration and land registration and the relationship among  

    government bodies in Viet Nam, http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/docs/rccap20/27_paper_  

    LuuVanNang.pdf  
497 Ibid 
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กระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการสังคม เปนหนวยงานของรัฐซึ่งทําหนาที่ในการ

ดูแลและจัดการเก่ียวกับการจางงาน ซึ่งมีหนาที่ในการออกขอกําหนดและควบคุมแรงงานตามการจาง

งาน การฝกวิชาชีพ แรงงาน คาจาง เงินเดือน ประกันสังคม (ประกันสังคมแบบบังคับ ประกันสังคมแบบ 

สมัครใจ การประกันการวางงาน) ความปลอดภัยในการทํางาน การใหความชวยเหลือแกบุคคลผูบําเพ็ญ

ประโยชนใหกับประเทศชาติ การคุมครองและดูแลเด็ก การสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ การ

ปองกันการเกิดสังคมวิบัติ ในระดับชาติ 

 กระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการสังคมมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลกิจกรรมทาง

ธุรกิจที่เก่ียวของกับการจางงานและการวางงาน ควบคุมสัญญาจางแรงงานสําหรับแรงงานชาวเวียดนาม

ที่ทํางานในตางประเทศ สนับสนุนการฝกวิชาชีพ กําหนดคาจางข้ันต่ําและระบบคาจาง บริหารจัดการ

ระบบประกันสังคมโดยบังคับและโดยสมัครใจ และกําหนดมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางาน498 

ดังนั้น การลงทุนและการทําธุรกิจท่ีมีการจางแรงงานจะตองอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงแรงงาน

ทั้งหมด 

7. หนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

7.1 กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยว 

เว็บไซต: www.bvhttdl.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 51 Ngo Quyen Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.3.9438231 

กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยวเปนหนวยงานของรัฐบาลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

วัฒนธรรม ครอบครัว สุขภาวะ การกีฬาและการทองเที่ยว  

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเที่ยวมีหนาที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแล

ลิขสิทธิ์และทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ499 และมีอํานาจในการบังคับใชกฎหมายที่เก่ียวของกับลิขสิทธิ์และ

ทรัพยสินทางปญญา โดยที่กระทรวงจะดําเนินการออกใบรับรอง ตออายุ หรือเพิกถอนใบรับรองการจด

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ  

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬาและการทองเท่ียวยังมีหนาท่ีในการดูแลและสงเสริม

การทองเที่ยวโดยกําหนดมาตรฐาน กระบวนการ  เอกสาร และจัดลําดับธุรกิจการทองเท่ียว  ซึ่งธุรกิจ

การทองเที่ยวทุกประเภทจะตองอยูภายใตการควบคุมของกระทรวงและจะตองไดรับการอนุมัติจาก

กระทรวง 

                                           
498 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 106/2012/ND-CP ลงวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 2012 เรื่อง การกําหนดหนาท่ี ภารกิจ อํานาจ

และโครงสรางทางองคกรของกระทรวงแรงงาน ทหารผานศึก และสวัสดิการสังคม  
499 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี  76/2013/ND-CP ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 วาดวยการกําหนดขอบเขต ภารกิจ 

อํานาจและโครงสรางหนวยงานของกระทรวงวฒันธรรม การกีฬา และการทองเที่ยว   
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7.2 สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ – กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เว็บไซต: http://www.noip.gov.vn/web/noip/home/en  

สถานที่ติดตอ: 384-386, Nguyen Trai Street, Thanh Xuan  District, Ha Noi  

โทรศพัท: (+844) 3858 3069, (+844) 3558 8217,  

โทรสาร: (+844) 3858 8449, (+844) 3858 4002 

สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ในการจดทะเบียนสิทธิบัตรของธุรกิจจะตองติดตอกับสํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ

ที่เปนหนวยงานที่มีอํานาจในการจัดการและใหบริการเก่ียวกับทรัพยสินทางปญญาและการจดทะเบียน

สิทธิบัตร ดังนั้นผูประกอบธุรกิจสามารถที่จะสอบถามเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาและการจดทะเบียน

สิทธิบัตรไดที่สํานักงานทรัพยสินทางปญญาแหงชาติ 

8. หนวยงานเกี่ยวของกับกลไกระงับขอพิพาททางการคา 

8.1 กระทรวงยุติธรรม 

เว็บไซต: www.moj.gov.vn 

สถานที่ติดตอ: 60 Tran Phu Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam 

โทรศพัท: +84.4.62739718 

 กระทรวงยุติธรรมเปนหนวยงานของรัฐซึ่งทําหนาที่ในการตีความและบังคับใชกฎหมาย 

ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย ตรวจสอบอํานาจบริหาร และเผยแพรความรูเก่ียวกับกฎหมาย  

 กระทรวงยุติธรรมยังมีหนาที่ในการบริหารงานของรัฐทางแพง การใชอํานาจบริหาร การใช

อํานาจตุลาการ การใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และการชดใชคาเสียหายของรัฐ ในกิจกรรมการบริหาร 

ของรัฐ และการบังคบัตามคําพิพากษาและหนาที่ตามอํานาจตุลาการอื่นๆ ภายในประเทศ 

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมมีอํานาจและหนาท่ีที่เก่ียวของกับกิจกรรมการคาและการลงทุน

ดังตอไปนี้ 

- กํากับควบคุมผูประกอบวิชาชีพทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย พนักงานรับรองเอกสาร 

ผูเชี่ยวชาญทางกฎหมาย ผูทอดตลาด และอนุญาโตตุลาการระงับขอพิพาทเชิงพาณิชย 

- บริหารจัดการระบบและกระบวนการยุติธรรม 

- จัดระบบองคกร เจาหนาที่และดําเนินการเก่ียวกับการบังคับคดีทางแพง จัดตั้งและกําหนด

กฎเกณฑการระงบัขอพิพาทในศาลหรือกลไกการระงับขอพิพาททางเลือกอื่นๆ 500 

                                           
500 รัฐกฤษฎีกาฉบับท่ี 22/2013/ND-CP ลงวันท่ี 13 มีนาคม ค.ศ. 2013 เรื่องการกําหนดหนาที่ ภารกิจ อํานาจและ

โครงสรางของกระทรวงยุติธรรม  
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